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II. - GELEN KÂĞITLAR 8 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 17,29 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR j7:23 
1. - Sinop Milletvekili Cahit Çan'ın, Dünya Çevre Gününe ilişkin gün-

demdışı konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı \1:20 
2. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, İzmir'deki limanların işletil

mesi ve kapasitelerinin artınlması için alınması gereken tedbirlere ilişkin 
gündemdışı konuşması 20:22 

3. - Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, Üniversite Kış 
Olimpiyatlarının 2009 yılında Erzurum'da yapılması halinde bölgeye sağ
layacağı yararlara ilişkin gündemdışı konuşması 22:23 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 23:24,29:32 
1. - Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanının 

vaki davetine icabetle bir parlamento heyetinin Makedonya'ya yapacağı res
mî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/581) 23:24 
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2. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin (2/243) 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/190) 29:31 

3. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Siyasî Partiler Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/112) doğrudan gün
deme alınmasına ilişkin önergesi (4/191) 3 \ .32 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 24:28 

1. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 milletvekilinin, Çernobil 
faciasının bütün boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 24:28 

IV. - ÖNERİLER 28 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 28:29 
1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlen

mesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 28:29 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 32,82 
1. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 milletvekili ile Ordu 

Milletvekili Eyüp Fatsa ve 26 milletvekilinin, yurtdışında yaşayan vatan
daşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis 
Araştırması Komisyonu Raporu (10/8, 48) (S. Sayısı: 335) 32-57 

2. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 milletvekilinin, yasama 
dokunulmazlığı konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/70) (S. Sayısı: 332) 57:79,82 

3. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mah
kemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 82:83 

4. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasansı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 82:83 

5. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 82:83 

6. - Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyon
ları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349) 83 

7. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve 3 Millet
vekilinin; 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan
ması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Mad
delerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ile Bursa Milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır'ın, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak-
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kında Kanunun Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/292, 2/244) (S. Sayısı: 466) 83 

VI. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 79 

1. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Adıyaman Milletvekili ve 
(10/70) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Fehmi Hüs-
rev Kutlu'nun, konuşmasında, Partisine ve Genel Başkanlarına sataşması 
nedeniyle konuşması 79:81 

2. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un, îzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, konuşmasında, Genel Başkanlarına sataşması nedeniyle konuşması 81:82 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 84 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 84:174 
1. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Manavgat Çayı Suyuna ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'm cevabı 
(7/2449) 84:87 

2. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, geliriyle ilgili 
bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2469) 88:89 

* Ek cevap 
3. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER'in, Samsun Büyükşehir 

Belediye Başkanıyla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2485) 90:92 

4. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, avcılardan 
harç alınması uygulamasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'm cevabı (7/2490) 93:94 

5. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, gelir dağılımındaki 
adaletsizliğe ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/2502) 95:96 

6. - Mardin Milletvekili Muharrem DOGAN'ın, Mardin-Derik, Kızıl
tepe ve Nusaybin ovalarının sulanmasına ve köylerin yaşam koşullarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
ŞENER'in cevabı (7/2521) 97:98 

7. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, kamu personeli seçme 
sınavına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2532) 99:101 

8. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, ÇEAŞ ve Kepezdeki küçük 
yatırımcıların mağduriyetine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/2533) 101:103 

9. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Tekelin bir Alman fir
masına satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'm 
cevabı(7/2539) 104:106 

* Ek cevap 
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10. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Tekelin tütün satış hak
kına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/2540) 

11.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, iş güvenliği konusun
da yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/2542) 

12. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, 1999 yılında yapılan devlet 
memurları sınavına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2548) 

13. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, ABD Başkanının 
seçim kampanyalarını yürüten bir şahsın bazı ifadelerine ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı 
(7/2554) 

14. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, ABD'nin Kaliforniya 
Valisinin sözde Ermeni soykırımı günü ilan etmesine ilişkin sorusu ve Dışiş
leri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2557) 

15. - Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'in, Doğu Akdeniz Üniver
sitesine yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/2562) 

16. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Nusret Mayın Gemisi 
ve benzeri değerlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/2568) 

17. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, sınır ticaretinin kötüye 
kullanılmasının önlenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/2572) 

18. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, özelleştirme uy
gulamalarından doğan gelir ve harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2573) 

19. - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, SSK'nın tabi ol
duğu ihale mevzuatına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/2586) 

20. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, hayvancılığın desteklenip 
korunmasına, 

- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, tarım ve hayvancılık 
alanındaki dışticarete, 

- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, et ve damızlık hayvan it
halatı ile süt üreticilerine ödenen prim politikasına, 

- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, "Önder Çiftçi" uy
gulamasının yaygınlaştınlıp yaygınlaştırılmayacağına, 

Çukurova'da 2003 yılı doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne zaman 
yapılacağına, 

Tarım üreticilerinin haksız rekabete karşı korunmasına, 
Çukurova'da düşük yağışın doğuracağı mağduriyetin önlenmesine, 
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- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, çiftçilikte kullanılan 
gübreye, 

- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Isparta-Eğirdir'deki bir 
enstitüye, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 
(7/2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605) 134:154 

21. - Konya Milletvekili Atilla KARTın, bedelli askerliğe ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Vecdi GÖNÜL'ün cevabı 
(7/2613) 155:156 

22. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, özelleştirme kapsamın
daki KİT'lere yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2615) 157:159 

23. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, insan sağlığına zararlı 
bir gıda maddesinin Türkiye'ye getirileceği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/2618) 159:161 

24. - Şanlıurfa Milletvekili M. Vedat MELİK'in, süne zararlısıyla 
mücadeleye, 

- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, trol avcılığı yasağına, 
- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, elma üreticilerinin sorun

larına, 
İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 

(7/2632,2633,2634) 161:167 
25. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, Bakırköy Sümer-

bank işletmesinin satışına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2643) 167:169 

26. - İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, RJ 100 tipi uçakların tek
rar sefere konulacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/2664) 170:172 

27. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, özürlü kontenjanı uy
gulamasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/2675) 172:174 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur İlinin tarihî ve kültürel varlıkları ve doğal zengin

likleriyle turizm sektörüne katkılarına, 

İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, Şair Nazım Hikmet'in ölümünün 41 inci yıldönümüne, 
Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan, Tarihî Türk Evlerini Koruma Haftasına, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın (6/1042), 
Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in (6/1087), 
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril

diği bildirildi. 
Akdeniz Avrupa Enstitüsünün Barselona'da yapılacak IV. Yıllık AB-Türkiye Konferansına is

men davet edilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi, 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 36 ncı 

sırasında yer alan 466 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 5 inci sırasına alınmasına ve diğer iş
lerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi, 

Kabul edildi. 
Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılması 

amacıyla, 
2 nci sırasında bulunan, yasama dokunulmazlığı konusunda, 
Kurulmuş bulunan (10/8 ve 48) ve (10/70) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonlarının 

335 ve 332 sıra sayılı raporları üzerindeki genel görüşmeler, komisyon yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146), 

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

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305), 

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden; 
4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hak

kında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349), 
5 inci sırasına alman, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve 3 milletvekilinin: 

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ile Bursa Milletvekili 
Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 
Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/292, 2/244) (S. Sayısı: 466), 
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Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 
Ertelendi. 
6 ncı sırasına alınan, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısının (1/788) (S. Sayısı: 455), görüşmelerini müteakiben elektronik cihaz
la yapılan açıkoylamadan sonra, 

7 nci sırasına alınan, Yalova Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/783) (S. Sayısı: 448), görüşmelerini 
müteakiben, 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
8 Haziran 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.36'da son verildi. 

Mevlüt Akgün 
Karaman 

Kâtip Üye 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 
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No.: 143 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

4 Haziran 2004 Cuma 
Tasarı 

1. - Tohumculuk Kanunu Tasarısı (1/822) (Adalet; Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve Köy iş
leri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

Tezkere 
1. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi EKER'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/579) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1130) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.5.2004) 

2. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.5.2004) 

3. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.5.2004) 

4. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.5.2004) 

5. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) (Başkan
lığa geliş tarihi: 25.5.2004) 

6. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.5.2004) 

7. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.5.2004) 

8. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.5.2004) 

9. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.5.2004) 

10. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.5.2004) 

11.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.5.2004) 
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12. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) sözlü soru önergesi (6/1141) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.5.2004) 

13. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/1142) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.5.2004) 

14. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) sözlü soru önergesi (6/1143) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.5.2004) 

15. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) sözlü soru önergesi (6/1144) (Başkan
lığa geliş tarihi: 25.5.2004) 

16. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) sözlü soru önergesi (6/1145) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.5.2004) 

17. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Denizli'ye gelen turistlere ve turizmin 
geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1146) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.5.2004) 

18. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, ülkemizin ve Denizli'nin orman miktarına 
ve erozyona karşı alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1147) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004) 

19. - Diyarbakır Milletvekili Cavit TORUN'un, Türkiye Barolar Birliğinin gazetelere verdiği 
bir ilana ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004) 

20. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004) 

21. - Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin korun
masına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.5.2004) 

22. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1151) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

23. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, İstanbul Arkeoloji Müzesinin Truva 
bölümüne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.5.2004) 

24. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, müzelere ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

25. - Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

26. - Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, Bilecik'te gerçekleştirilen bir projeye ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

27. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına alın
mama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.5.2004) 
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28. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak 
iller kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1157) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

29. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

30. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.5.2004) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, Susurluk olayına adı karışanların yurt dışına 

kaçışlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2730) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004) 
2. - Trabzon Milletvekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ'nin, Doğu Karadeniz Bölgesinde mey

dana gelen don olayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2731) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.5.2004) 

3. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul İlindeki bazı büyük projelere ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2732) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004) 

4. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, bir KHK'nın uygulanıp uygulan
madığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2733) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

5. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Güneydoğu Anadolu Projesine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/2734) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

6. - Muğla Milletvekili Gürol ERGİN'in, yabancılar tarafından satın alınan arazilere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2735) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004) 

7. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Sinop-Boyabat yolu inşaatı için kamulaştırılan 
arazilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2736) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.5.2004) 

8. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Karayolları Genel Müdürlüğündeki 
atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2737) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.5.2004) 

9. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan fosil kalın
tılarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2738) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.5.2004) 

10. - Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, Trakya-Gala Gölünün korunmasına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından yazılı soru Önergesi (7/2739) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004) 

11. - Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, Kırklareli civarındaki Longoz ormanlarının korun
masına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2740) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.5.2004) 

12. - İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, AB tarafından Türkiye ile ilgili hazırlanan Durum 
Belgesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2741) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21.5.2004) 

13. - Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Irak'taki Türkmenlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2742) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004) 

14. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir Devlet eski bakanının, bazı açıklamalarına ve el 
konulan bankalar hakkında IMF'nin gönderdiği mektuplara ilişkin Devlet Bakanından (AbdüUatif 
ŞENER) vazıh soru önergesi (7/2743) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 
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15. - Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Salihli Organize Sanayi Bölgesi için gereken ek 
ödeneğe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru öner
gesi (7/2744) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

16. - Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, yapımı planlanan golf alanlarına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2745) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

17. - Hatay Milletvekili İnal BATU'nun, kapalı tutulan müze olup olmadığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2746) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004) 

18. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, turizm amaçlı arazi tahsisine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2747) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

19. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Arkeoloji Müzesi ek bina inşaatına iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2748) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

20. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2749) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004) 

21. - Trabzon Milletvekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ'nin, 2002-2003 yılları fındık birim 
fiyatlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2750) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.5.2004) 

22. - Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, Milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2751) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004) 

23. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, hurda araç indiriminden mağdur olanlara ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2752) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004) 

24. - Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, hurda araca uygulanan ÖTV indiriminin düşürül
mesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2753) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

25. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, hurda araca uygulanan ÖTV indiriminin 
düşürülmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2754) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.5.2004) 

26. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, hurda araçlardaki ÖTV indiriminin 
düşürülmesinin otomotiv sektöründeki etkilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2755) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

27. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da Azizname 95 adlı bir tiyatro 
oyununun sahnelenmesine izin verilmediği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/2756) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

28. - İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, İzmir-Foça-Atatürk Mahallesinde bir hayır
sever vatandaşça yaptırılan ilkokula ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2757) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

29. - Erzurum Milletvekili Mustafa ILICALI'nın, İstanbul Üniversitesi santrali otomatik 
cevaplama sistemindeki mesaja ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2758) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

30. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Denizli İlinde yürütülen köy yolu ve içme 
suyu çalışmalarına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2759) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.5.2004) 

31. - Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, Hazineye bağışlanan AOÇ arazisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2760) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

32. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, hububat taban fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2761) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004) 
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33. - Edirne Milletvekili Necdet BUDAK'm, kanserojen etkisi olan maddelerin kullanımına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2762) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.5.2004) 

34. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Çıldır'ın bazı köylerinin içme suyu 
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2763) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.5.2004) 

35. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, doğal afetlere karşı koruyucu çalışmalara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2764) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

36. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2765) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

37. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Ankara Modern Çarşısı ile ilgili çalışmalara iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2766) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004) 

38. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 
ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/2767) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.5.2004) 

39. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Irak'taki savaş hurdalarının Türkiye'ye ithalinin 
denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2768) (Başkan
lığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

40. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Edirne-Suakacağı Barajı Projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2769) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

41. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, ithal ilaç fiyatlarının indirilmesi amacıyla 
oluşturulan komisyona ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2770) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.5.2004) 

No. : 144 
7 Haziran 2004 Pazartesi 

Raporlar 
1. - İstanbul Milletvekili Hüseyin BEŞLİ ve 63 Milletvekilinin, Bakanlıkları Sırasında İlgili 

Kuruluşların Raporlarının Gereğinin Yapılmasını Geciktirerek ve Gerekli Tedbirleri Zamanında Al
mayarak Görevlerini Yerine Getirmemek Suretiyle Türkiye Halk Bankasının Zarara Uğramasına 
Sebep Oldukları, Usulsüz İşlemlerin Yapılmasına İmkan Sağladıkları ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 230 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN ile Devlet Eski Bakanı Recep ÖNAL Haklarında 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/3) (S. Sayısı: 463) (Dağıt
ma tarihi: 6.6.2004) 

2. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut ve Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in; 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi ile Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 
Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (2/295, 1/752) (S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 7.6.2004) (GÜNDEME) 

No. : 145 
8 Haziran 2004 Salı 

Raporlar 
1. - Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis

yonu Raporu (1/807) (S. Sayısı: 508) (Dağıtma tarihi: 7.6.2004) (GÜNDEME) 
2. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih KAPUSUZ, Bur

sa Milletvekili Faruk ÇELİK ve 3 Milletvekilinin; Optisyenlik Hakkında Kanun Teklifi ile Gözlükçülük 
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Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/294, 1/785) (S. Sayısı: 509) (Dağıtma tarihi: 7.6.2004) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) sözlü soru 
önergesi (6/1160) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

2. - Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, TÜRK TELEKOM A.Ş.'nin özelleştirilmesinin 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1161) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

3. - Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, bazı ilçelerdeki Adalet Teşkilatının kaldırılması 
çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

4. - Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, SSK emeklilerinin mağduriyetine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1163) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

5. - Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların sor
gulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) sözlü soru önergesi (6/1164) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in ARİA ve AYCELL'in birleşmesine ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/2772) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 
2. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Çanakkale Savaşının ve tarihi değerlerimizin bir 

eğitim aracı olarak kullanılmasının düşünülüp düşünülmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/2773) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

3. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Kıbrıs'ta el değiştiren arazilere ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2774) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

4. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Türkiye'deki üst kurullara ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/2775) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004) 

5. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, balıkçılarımızın sorunlarına ve bazı balık tür
lerinin tükenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2776) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.5.2004) 

6. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Sırp asıllı bir şarkıcının bir beyanatına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2777) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

7. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, bir yabancı parlamenterin Türkiye'de cezaevi 
ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2778) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

8. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Eurovision Şarkı Yarışmasına ve katılımcı bir 
ülkeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2779) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

9. - Adana Milletvekili Kemal SAĞ'ın, Eti Gümüş A.Ş.'nin özelleştirilmesine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/2780) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

10. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2781) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2004) 

11 . - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, hurda araçlarda uygulanan ÖTV in
dirim miktarının azaltılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2782) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.5.2004) 

12. - Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, 1999 yılında yapılan ve 2004 yılında yapılacak 
KPSS sınavlanna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2783) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

13. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İstanbul-Boğaziçinde köprü projesi çalış
malarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2784) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

14. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İdare Mahkemesince iptal edilen Kocaeli-Körfez 
Belediye Meclisinin bir kararına ve dosyanın sonuçlandınlamamasına ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2785) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 
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15. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, mahkûmların topluma kazandırılma uygulamalarına 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2786) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

16. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bazı ilçelerden adliye hizmetlerinin nakledileceği 
iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2787) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31.5.2004) 

17. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, doğal göllerin kurutulmasına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2788) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

18. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki harita 
ve kadastro mühendislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2789) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

19. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF Başkanının bir demecine ve batık bankaların 
borcuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru öner
gesi (7/2790) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

20. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir Meclis Araştırması Komisyonunun raporunda 
yer alan öneriyle ilgili işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2791) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

2 1 . - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Adana'da iki spor kulübüne tahsisli arsaların 
işletme hakkının iptaline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) 
yazılı soru önergesi (7/2792) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

22. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Ankara-Beypazarı Sultan Alaaddin 
Camii'nin, restorasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet 
Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/2793) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2004) 

23. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Yeşil Türbeye onarım ödeneği ayrılıp ay
rılmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru 
önergesi (7/2794) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

24. - İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'ın, Siirt Belediye Başkan Yardımcılığına atama yapıldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2795) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

25. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Almanya'da faaliyet gösteren yasadışı bir örgüt 
yöneticisinin Türkiye'ye iadesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2796) (Başkan
lığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

26. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait taşın
mazlara ve İstanbul Deprem Master Planına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2797) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

27. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, Truva antik kentine ve turizm potansiyeline 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2798) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

28. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, bazı turistik otellerde uygulandığı iddia edilen 
telefon ücret tarifesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2799) (Başkan
lığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

29. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Klasik Batı Müziği ve Klasik Türk Müziğinin 
geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2800) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28.5.2004) 

30. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Truva isimli film vesilesiyle Türkiye'nin 
tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2801) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28.5.2004) 

31. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Eurovision Şarkı Yarışması ile ülke tanıtımın
da izlenen politikaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2802) (Başkan
lığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

32. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Zeugma Antik Kenti kurtarma çalışmalarına iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2803) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 
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33. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-Kaleiçindeki tarihi Kesik 
Minare'nin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2804) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 31.5.2004) 

34. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Yeşil Türbe'nin restorasyon çalışmalarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2805) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

35. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Sümerbank Bakırköy İşletmesinin özelleştirme çalış
masına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2806) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

36. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, son beş yıl içinde ülkemizde elektrik, yanıcı 
gazlar ve akaryakıttan tahsil edilen vergi gelirine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2807) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

37. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, ekonomik ömrünü tamamlamış ticari taksilerin 
yenilenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2808) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2004) 

38. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, cep telefonu kullananlardan tahsil edilen vergi ve 
harç oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2809) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2004) 

39. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, lise din kitaplarında Alevilik kül
türünün yer almama nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2810) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

40. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Adana Fen Lisesinin personel ve ek bina ih
tiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2811) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.6.2004) 

41. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Atama Nakil Yönetmeliğinde yapılan 
değişikliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2812) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.5.2004) 

42. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, ithal ilaç fiyatlarının döviz kuruna göre ayarlan
masına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2813) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

43. - Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, eğitim hastanelerinde çeşitli kadrolar için 
açılacak sınavla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2814) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1.6.2004) 

44. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Et ve Balık Kurumuna ve hayvancılığın korun
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2815) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.5.2004) 

45. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, tarım kredi kooperatiflerine plasman aktarımına iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2816) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

46. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, kivi ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2817) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

47. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Atatürk Orman Çiftliğine ait arazilerin kul
lanımına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2818) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28.5.2004) 

48. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yapılan 
sınavla ilgili soru kitapçıklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2819) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

49. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, iş adamlarımızın yurtdışında karşılaştıkları 
zorlukların giderilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi 
(7/2820) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

50. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, ülkemizin Eurovision Şarkı Yarışmasında İn
gilizce bir şarkı ile temsiline ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi 
(7/2821) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004) 

51. - Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2822) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2004) 

52. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, emeklilerin tüketici fiyat endeksinden kaynaklanan 
maaş kayıplarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2823) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2004) 
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53. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜTün, Ardahan İlinin afet kapsamına alınıp alınmayacağına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2824) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

54. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Türkiye'deki havayolu taşımacılığına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2825) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - İstanbul Milletvekili Azmi ATEŞ ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün boyut

larıyla araştınlarak benzer olaylann tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/194) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2004) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Adana Milletvekili Kemal SAĞ'ın, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan atamalara ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2448) 
2. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, yazılı basında yayımlanan bir ilana ilişkin Kül

tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2459) 
3. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, akaryakıt dağıtıcılanna verilen zamma ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2462) 
4. - Adana Milletvekili Kemal SAĞ'ın, Ziraat Bankası yönetimine atanan bir kişiye ilişkin Dev

let Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2464) 
5. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Selçuklu'daki Zümrüt Apartmanı faciasına iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2470) 
6. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir gazetede yer alan BDDK ile ilgili bazı iddialara iliş

kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2482) 
7. - Kilis Milletvekili Veli KAYA'nın, kaybolan iki Türk vatandaşına ilişkin İçişleri Bakanın

dan yazılı soru önergesi (7/2484) 
8. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Eve Dönüş Yasasına ilişkin İçişleri Bakanından 

yazılı soru önergesi (7/2486) 
9. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, 17 Ağustos depremi sonrası kurulan yerleşim 

yerlerinin idari statü belirsizliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2487) 
10. - Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, Mamak Belediyesinin SSK'ya olan borcuna 

ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2488) 
11.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, Gazi Üniversitesi Rektörünün düzenlediği 

bir akşam yemeğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2491) 
12. - Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, Gazi Üniversitesinin öğretim üyelerini yurt 

dışına gönderme projesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2493) 
13. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, belediyeler ve bunlara bağlı şirketlerde çalışan 

işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2497) 
14. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul İlindeki kaçak yapılaşmaya ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/2499) 
15. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, serbest bölgelerde ticaret yapan firmaların ver

gi muafiyetlerinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2500) 
16. - Adana Milletvekili Kemal SAĞ'ın, Adana'ya doğalgazın ne zaman getirileceğine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2507) 
17. - İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, bir grup geçici işçinin sorunlarına ilişkin Kültür 

ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2511) 
18. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Malî Eylem Çalışma Grubuna yapılan atamalara 

ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2527) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
8 Haziran 2004 Salı 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98 inci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle söz isteyen Sinop Millet

vekili Cahit Çan'a aittir. 
Buyurun Sayın Can. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - Sinop Milletvekili Cahit Çan'ın, Dünya Çevre Gününe ilişkin gündemdışı konuşması ve 

Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı 
CAHİT CAN (Sinop) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5 Haziran Dünya Çevre Günü 

nedeniyle gündemdışı söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, tüm halkımızı ve sizleri saygıyla 
selamlıyorum. 

Dünyanın gündemini meşgul eden en önemli konulardan biri de çevre ve çevre sorunlarıdır. 
Hepimiz biliyoruz ki, çevre, canlı yaşamın temelidir, yaşadığımız ortamdır. Ülkemizin daha güzel 
ve yaşanabilir bir ülke durumuna gelmesi için yeşil ve güzel bir çevrenin, bugün bizim yaşadığımız, 
yarın çocuklarımıza bırakacağımız bir miras olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız ve bundan 
dolayı, hepimiz çevremize sahip çıkmalıyız. Aslında, insanlar doğaya değil, doğa insana sahiptir. 
Bütün canlılar doğal çevre içerisinde doğarlar, soluk alırlar, beslenirler, barınırlar, çoğalırlar ve son
ra, yine o çevre içinde yok olurlar. İnsanların yeryüzünde yaşamaya başlamasından itibaren, insan 
ile doğa arasındaki hassas denge doğa aleyhine bozulmaya başlamıştır. İnsanlar, var oldukları gün
den bu yana çevreyi kendi emelleri doğrultusunda değiştirmeyi amaçlamış ve bunu da başarmışlar
dır. 20 nci Yüzyıldan sonra artan nüfus, ulaşım ve sanayiin gelişmesi ve insanlarımızın hırsıyla, çev
re unutulmuş ve kirliliğe terk edilmiştir. 

Çevreyi sadece temizlik anlayışıyla mütalaa etmemek gerekir. Çevre, çok boyutlu olarak 
değerlendirilmesi gereken bir konu başlığı, bir kaynak kullanımı, doğal değerlerin korunması ve ay
nı zamanda, ülkelerin çağdaşlık göstergesinin de simgesidir. Çevre sorunu dünyadaki yaşamın 
sürekliliğini olumsuz etkileyen ve tüm ülkeleri tehdit eden uluslararası nitelik kazanmasına rağmen, 
üzülerek ifade ediyorum ki, ülkemizde bu bilinç, maalesef, tam anlamıyla yerleşememiştir. Dün
yanın pek çok ülkesi gibi Türkiye de, önemli çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bilindiği 
gibi, doğanın tahribi sonunda yaşam alanları daralmaktadır. Bugünlerde, kamuoyunda, hormonlu 
sebze ve meyvelerden söz edilmektedir. Örneğin, alfatoksin içerdiğinden çarliston biberinin Alman
ya'da imha edilmesi, ihracatımız için önemli bir kayıptır. Bu durum, aynı şekilde diğer bir besin 
maddesi olan balda da mevcuttur; maalesef, halen de devam etmektedir. Bu konuda, çeşitli fikirler 
öne sürülmekte ve yanlış tarım ilaçlarının kullanılmasından söz edilmektedir. Buradan, Sayın Tarım 
ve Köyişleri Bakanımızdan istirham ediyorum; 400 çeşidi aşkın tarım ilacının piyasaya sürül
düğünü herkes söylüyor ve bu tarım ilaçlarının yeniden gözden geçirilmesini ve denetlenmesini ar
zu ediyorum. 
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1970'li yıllardan sonra dikkat çeken nükleer santralların önemini de unutmamak gerekir. Ör
neğin, Çernobil faciası İskandinav ülkelerine ulaşmakla kalmamış; bilindiği gibi, Karadeniz Böl
gemizi, âdeta, etkisi altına alarak birçok insanımızın kanserden ölmesine de sebep olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, çevreyle ilgili sorunların aşılmasında, devletimize düşen sorumluluklar 
kadar, bireylere de önemli sorumluluklar düşmektedir. Yerel yönetimler, toplumla iç içe yaşayan, 
topluma en hızlı ulaşan, en yetkin idarelerdir. Bu sebeple, yerel yönetimlerimizin de çevreye duyar
lılığının gelişmesi ve çevreye sahip çıkmaları gerekmektedir. Ancak, belediyelerimiz, akar-
sularımızı ve denizlerimizi kirletir durumda olurlarsa, çevreye ihanet etmiş olurlar. 
Belediyelerimizin çok hassas davranmalarını arzu ediyorum. Yerel yönetimlerce çevreyle ilgili 
yapılacak her türlü etkinlik, verilecek her doğru mesaj, en kısa sürede bireylere ulaşacak ve çevre 
bilincinin oluşmasında önemli bir rol oynayacaktır. 

Denizlerle ilgili, ülkemiz, maalesef, bugüne kadar yeterli ve gerekli koruyucu önlemler 
alamadığı için, bugün, doğa kirlenmesi ve ekolojik dengenin bozulması devam etmektedir. Çev
remiz hızla kirletilirse, gelecek kuşaklara yaşanacak dünya bırakmamız çok güç olacaktır. 

Karadeniz, ülkemizin su ürünlerinin yüzde 70 ilâ yüzde 90'ını sağlamakta, balıkçılık endüs
trisinde ve ekonomide önemli rol oynamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Can, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
CAHİT CAN (Devamla) - Ancak, son yıllarda üretim önemli ölçüde düşmüştür. Bunun sebebi, 

bir yandan aşırı avlanma, diğer yandan gemilerden boşaltılan zararlı atıklar ve erozyonun etkileri 
yüzünden kıyılarda meydana gelen bozukluklardır diye ifade edebilirim. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip olan sanayi sektörü, her 
geçen gün, hızlı bir şekilde büyümesini sürdürmektedir. Kalkınmasız çevre ve çevresiz kalkınma ol
mayacağından, ekonomik ve ekolojik kararların bir arada alınmasıyla, gelecek nesillere daha temiz 
bir çevre bırakılması sağlanmış olacaktır. Aslında, anaprensip, özellikle kirlenmiş olan bölgede 
"kirleten öder" prensibinin, mutlaka, geliştirilmiş bir şekilde uygulamaya konulması olmalıdır. 
Özellikle Avrupa Birliğine girmeye karar verdiğimiz bugünlerde, ekolojik denge açısından, çev
renin kirlenmesini önleme açısından, mutlaka, çok daha duyarlı, çok daha dikkatli olmak zorun
luluğumuz vardır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, değerlerini, dönüşü olmayan bir biçimde yitirmemelidir. Dün
ya Çevre Gününde, çok daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak umuduyla, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Can. 
Gündemdışı konuşmaya, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Pepe. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 5 Haziran, Dünya Çevre Günüydü; hepinizin Çevre Gününü kutluyorum. 
Tabiî, 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Değerli Milletvekili arkadaşımızın çevrey

le alakalı kaygılarını, düşüncelerini burada bizimle paylaşma imkânı bulması münasebetiyle bize de 
bu konuyla alakalı bir konuşma yapma imkânı doğdu; ancak, şunu söylemek isterim ki, çevreyle 
alakalı endişeleri paylaşmak için 5 Haziran gününü beklemeye gerek yoktur. Çünkü, dünya, insan
ların pek çoğununun zannettiği gibi, kaynaklan sonsuz, bitmeyen tükenmeyen suları, havası, top
rağı olan ve insanların yaşadığı bir mekân değil; her şeyin bir sonu var; ama, günümüz insanı, doğ
rusu, önemli ölçüde, başını iki elinin arasına alarak, bilinçsiz tüketim anlayışının, plansız sanayileş-
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menin, plansız yerleşmelerin dünyaya getirmiş olduğu faturayı görüyor; yolun doğru olmadığını, 
yürünen bu yolun çıkış yolu olmadığını, çıkar yol olmadığını, bugün görüyor. Günümüz insanının, 
yapmış olduğu hatalardan geri durmak ve sürdürülebilir çevre, sürdürülebilirlik kavramı üzerinde 
daha fazla durduğunu, bununla alakalı uluslararası platformlarda bu konunun enine boyuna tartışıl
dığını, uluslararası konferanslarda konunun irdelendiğini ve -bunların tamamının esas odaklanmış 
olduğu husus- dünyadaki sağlıksız çevre şartlarının insanlığın geleceğini ciddî şekilde tehlikeye 
düşürdüğünü fark ettirmek için bununla alakalı pek çok senaryonun yazıldığını, pek çok makalenin 
yazıldığını, pek çok bilimsel araştırmanın yapıldığını, hatta, insanoğlunun aklını başına alması için 
belki en uç senaryoların film haline dönüştürüldüğünü, bunlarla birlikte kolektif bir bilinç oluşturul
ması noktasında bir gayretin olduğunu... 

Dünyadaki fosil türevli yakıtların kullanılmasının sera gazlarının artmasına, atmosferde güneş 
ışınlarının daha fazla tutulmasına ve bu olumsuz koşulların iklim değişikliğine yol açabileceği 
yönündeki kaygılar, günümüzde daha yüksek sesle seslendiriliyor; doğrusunu söylemek gerekirse, 
her geçen gün, bu endişelere haklılık verecek noktaya bizi getiriyor. 

Şimdi, bizim, Türkiye'de, konuyla alakalı yapmış olduğumuz çalışmalar, Bakanlığımızın ve 
diğer bakanlıkların, çevre parametrelerini daha dikkate alarak yaptığı çalışmalar, elbette ki, geçmişe 
nazaran, bugün daha iyi, yarın daha iyi olmak mecburiyetindedir; ancak, bizim, Çevre ve Orman 
Bakanlığı olarak, kuruluş kanunumuzun da bize vermiş olduğu yetkiyle, çevre düzeni planlarını, 
önümüzdeki 2005'in sonuna kadar, 54 ilde tamamlama hedefimiz var. 

Bu çevre düzeni planlarıyla esas yapılmak istenilen, Türkiye'nin sağlıklı bir çevre envanterine 
sahip olması, Türkiye'nin sağlıklı bir çevre yol haritasına sahip olmasıdır; çünkü, şu anda, belki, 
Türkiye'de, verimli tarım topraklarının sanayie bilinçsiz bir şekilde tahsis edilmesinin bize yüklemiş 
olduğu faturanın farkında değiliz; ama, herkes şundan fevkalade emin olsun ki, bunun faturası bir 
gün önümüze konulur. 

Burada, Türkiye'nin, insanının karnını doyurabilecek imkânlara sahip dünyanın nadir ül
kelerinden birisi olduğu gerçeğini unutmamak lazım; ancak, bu gerçeği değiştirme noktasında fev
kalade gayretlerin olduğunu ve zannediyorum, bilinçsiz tüketim, bilinçsiz yapılaşma ve sanayileş
menin Türkiye'nin önüne açmış olduğu handikapları da görmekte, fayda vardır. 

İşte, bu çevre düzeni planlarının nihaî hedefi şudur: Bilhassa yoğun göç hareketleri ve bölgeler 
arasındaki dengesiz kalkınma münasebetiyle Türkiye'de yaşanan nüfus hareketleri sonucunda, 
büyük kentler civarında, önce tarım alanlarını, daha sonra ormandan çıkmış arazileri, vakıf 
arazilerini, hazine arazilerini, hiçbir planlamaya tabi olmadan kullanmak durumunda kalan bir an
layışa, doğrusunu söylemek gerekirse, dur demek yerine, bugüne değin prim de verilmiştir. Bu, el
bette ki, dönülmesi gereken bir yoldur; çünkü, artık, bu yolun sonunun karanlık olduğunu dünya in
sanlığı gördüğü için, Rio'da, Johannesburg'ta, en son Almanya'nın Bonn şehrinde yapılan toplan
tılarda, konferanslarda, dünya bunu ortak bir kaygı olarak dile getiriyor. Dünyanın ortak bir kaygı 
olarak dile getirdiği husus, son derece açık, net ve yalın bir ifadeyle, insanoğluna bir mesaj veriyor 
"bindiğiniz dalı kesiyorsunuz..." Aynı şey Türkiye'de de oluyor; yani, sadece dünyanın uzak ül
kelerinde insanlar bindikleri dalı kesmiyorlar. 

Bir de, çevre denildiği zaman, çevreyi sadece ağaçtan, böcekten ve çimenden ibaret bir olgu 
olarak almamak lazım. İnsanoğlunun yaşamış olduğu dünyada insanın dışındaki canlı cansız her 
nesne, insanoğlunun çevresini oluşturmaktadır. Sağlıklı bir çevrenin insanoğlunun geleceğini olum
lu yönde etkileyeceğini... Toplumda insanların önce kendileriyle barışık yaşamalarının en temel 
koşulu, son derece açık ve net bir şekilde ifade etmekte fayda görüyorum ki, sağlıklı bir çevrede 
yaşamaktır; çünkü, sağlıklı çevrede yaşamanın, insanın moral değerleri üzerinde fevkalade önemli 
katkısı vardır. Sağlıklı bir çevrede yaşamanın, insanın kendi iç huzuruyla fevkalade birebir ilintisi 
olduğu gibi, toplumsal barışla da, kalkınmayla da çok alakası vardır. 
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İşte, bizim, Dünya Çevre Günü münasebetiyle yılda bir kez dahi olsa, toplumsal endişeleri en 
üst düzeyde seslendirecek ve bunların, kolektif aklın eşliğinde, bize, yol gösterecek bir yol 
haritasının oluşmasında ışık tutabilecek ve Türkiye'nin... 

En önemlisi, elbette ki, bizim için Türkiye'de yapılan çalışmalardır; çünkü, bizim, Türkiye'de 
çevreyle alakalı yapmış olduğumuz çalışmaların orta ve uzun vadede sürdürülebilir büyümemizi, 
kalkınmamızı ve çevre anlayışımızı temellendirme noktasında, bu konuda, sivil toplumla, toplumun 
bütün katmanlanyla, mutlaka ve mutlaka, işbirliği içerisinde, uzlaşma içerisinde hareket etmemiz 
lazım gelir diyor; konuşma yapmamıza vesile olan Değerli Milletvekili arkadaşımızı ve siz değerli 
milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gündemdışı ikinci söz, İzmir'deki limanların kullanımı, kapasitelerinin artırılması ve bağlantı 

yolları hakkında söz isteyen İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'ya aittir. 
Buyurun Sayın Baratalı.(CHP sıralarından alkışlar) 
2. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, İzmir'deki limanların işletilmesi ve kapasitelerinin 

artırılması için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 
BÜLENT BARATALI (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir'deki limanların iş

letilmesi, kapasitelerinin artırılması ve bağlantı yollan konusunda gündemdışı söz almış 
bulunuyorum; sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Ayrıca, iki gün önce Kayseri'de geçirdiği bir spor kazasından böyle sağlıklı bir şekilde kur
tularak yanımıza gelen Değerli Başkanvekilimize de geçmiş olsun diyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baratalı. 
BÜLENT BARATALI (Devamla) - Sayın milletvekilleri, İzmir, 5 000 yıllık geçmişi boyunca 

sahip olduğu tarihî, kültürel ve coğrafi zenginlikleriyle yalnızca Anadolu'nun değil, Uzak ve Or
tadoğu'nun da Batı'ya açılan penceresidir. 

İzmir limanı, ender rastlanacak türde doğal elverişliliği olan bir limandır; coğrafi konumu 
nedeniyle kuytudadır; yönü ne olursa olsun, esen rüzgârlardan etkilenmemekte, yılın her günü iş
levini yerine getirmektedir. Limancılık bakımından en önemli unsur olan operasyon elverişliliğine 
de sahiptir. 

Ege Bölgesi, 2002 yılı itibariyle 7 600 000 000 dolar ihracat gerçekleştirirken, ülke toplam ih
racatının yüzde 21,8'ini de tek başına üstlenmektedir. Ege Bölgesinden yapılan ihracatın yüzde 
93,2'si, ithalatın ise yüzde 91,1'i İzmir üzerinden yapılmaktadır. Ege Bölgesinin liman ihtiyacına ve 
bu potansiyele, büyük oranda Alsancak Limanı cevap vermektedir. Limanın inşaatı elli yıl sürmüş, 
yaklaşık 4 milyar dolar harcanmıştır. Liman sahası 902 000 metrekaredir; rıhtım uzunluğu 2 959 
metredir; bunun 1 415 metresi konteyner molü rıhtımıdır. 

Limanın konteyner stoklama kapasitesi 266 000 TEU/yıl, yük elleçleme kapasitesi 11 000 000 
ton/yıldır. Liman derinliği - 7 ile - 13 metre arasındadır. Dökmeyükün çevre kirliliği yaratması 
nedeniyle gelecekte, konteyner limanı ve yolcu limanı olarak hizmet vermesi uygun olacaktır. Dök-
meyük aktarımının ise, Aliağa -Nemrut ve diğer Ege limanlarından yapılması doğru olacaktır. Bu 
kapsamda, Aliağa-Nemrut'ta bulunan iskeleler bir liman statüsüne sokulmalı, limana kara ve 
demiryolu ulaşımı sağlanmalı ve bir limanda olması gereken fonksiyonlar Nemrut'a da kazandırıl
malıdır. 

Ege Böigesi ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gelen yükler, tüm dünyaya Alsancak 
Limanından gönderilmektedir. Liman, bölgenin yaklaşık 30 000 000 ton/yıl yüklük kapasite ih
tiyacına cevap verememektedir. Bölgedeki sahil şeridinde, Alsancak Limanına alternatif başka her
hangi bir liman da bulunmamaktadır. 
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Ekonominin kriz ortamında bulunduğu günlerde dahi en az 10 gemi limanda beklemekte, 
demoraj ödemekte ve zarara uğramaktadır. Bu durum, limanlarımızın imajını zedelemektedir. 
Limanın kapasite artırımı ve yaklaşım kanalının taranması sorunu bulunmaktadır. 

Limanın kapasitesinin yıllık 17 000 000-20 000 000 tona çıkarılması amacıyla bir fizibilite 
çalışması 1998 yılında yapılmıştır. Bu proje, limanın 50 hektar daha tevsiini öngörmektedir. Projey
le kazanılacak saha 750 000 metrekare, rıhtım uzunluğu 1 060 metre, konteyner için kullanılacak 
rıhtım uzunluğu 700 metre, gemi kapasitesi 720 gemi/yıl, konteyner için stoklama sahası 275 000 
metrekaredir. 

Proje içerisinde yaklaşım kanalı taraması da yer almaktadır. Bu kapsamda, körfez girişinden 
itibaren 11 kilometre uzunluğunda 250 metre eninde, dip derinliği 14 metre olan bir kanal açılmak
ta ve 6 000 000 metreküp malzemenin taranması öngörülmektedir. Yeterli su derinliği sağlanamaz
sa, kıtalararası deniz ticaretinde önemli yer tutan üçüncü kuşak panamax ve postpanamax tipi 
gemiler limana girememekte, Pire, Malta ve İsrail Limanlan ön almaktadır. 

Alsancak Limanının genişletilmesi ve körfez dip taramasının yapılması yap-işlet-devret 
modeliyle gerçekleşeceğinden, kamu, ek maliyet üstlenmeyecektir. Kuzeyde işleticileri farklı, mül
kiyeti kamuya ve özel sektöre ait toplam 8 iskeleden oluşan ve yılda yaklaşık 3 000 geminin yanaş
tığı Aliağa Nemrut Limanında, petrol ve kimyevî ürünlerin yanı sıra, dökmeyüklerin de doldurma 
ve boşaltma işlemleri yapılmaktadır. Yıllık kapasite 25 000 000-30 000 000 tona ulaşmaktadır. 

İskelelerin mülkiyet sahipleri arasında yaşanan rekabet, çekişme, koordinasyon yetersizliği, is
keleler ve çevresindeki altyapı yetersizliği, var olan potansiyelin tam bir liman organizasyonuna 
dönüşmesini engellemektedir. 

DLH 6 ncı Bölge Müdürlüğü, Karayolları 2 nci Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryollarının yatırımları engellenmektedir. 

Güvenlik ve temel altyapı tesisleri yeterli değildir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BÜLENT BARATALI (Devamla) - Sayın Başkan, toparlıyorum, izin verirseniz. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Baratalı, devam edin. 
BÜLENT BARATALI (Devamla)- Taahhütler gerçekleşmediğinden deniz hudut kapısı henüz 

oluşturulamamıştır. 
Gümrük sahası henüz belirlenemediğinden giriş çıkışlar konrollü hale getirilememiştir. 
1985 yılında Bakanlıkça onaylanan imar planı uygulanamamıştır. 
Ülkemizin, Gemi ve Liman Tesislerinin Emniyeti İçin Uluslararası Kod Anlaşmasına onay ver

mesi sonucunda 1 Temmuz 2004 tarihine kadar gemi ve liman emniyeti için öngörülen tedbirleri 
tamamlaması gerekmektedir. Bu yapılamadığından dolayı, bu tarihten sonra Nemrut Limanına 500 
gros tondan daha yüksek tonajlı gemiler giremeyecektir. 

Bu noktada, devlet, ağırlığını koymalı ve iskele sahiplerine gereken uyarıları yaparak otoriteyi 
sağlamalı, yıllardır süren bu başıbozukluğa son vermelidir. 

Değerli arkadaşlarım, İzmir Alsancak Limanını desteklemek ve transit yük taşımacılığına hizmet 
vermek amacıyla Çandarlı Körfezine bir liman yapılması düşünülmektedir. 2 500 hektar stoklama 
alanı olan, Akdeniz'in ilk 10 limanı arasına girecek küresel bir limandır ve yıllık trafiği 2 900 000 TEU 
olacaktır. 

ÇED raporunun sonucuna göre, liman, 2005 yatırım programına dahil edilmelidir. 
Hükümet, ihracatı 100 milyar dolara çıkarmak istiyorsa, Türkiye'deki mevcut liman 

kapasitesini 3 misli artırmak durumundadır. 
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Sayın milletvekilleri, bu sorun, yalnız İzmir ve Ege'nin sorunu değildir. Doğu ve güneydoğuda 
işsizlik azalmak zorundaysa, Diyarbakır'ın mermerlerinin, Aşkale'nin klinkerinin, Elazığ'ın maden
lerinin, Malatya'nın tarımsal ürünlerinin, GAP'ın ürün fazlalarının ihracı zorunlu ise, bu işler bir an 
önce yapılmalıdır. 

Osmanlı, daha fazla vergi almak için, liman üstünlüğünü, zamanında, Venedik, Ceneviz ve 
Yunan limanlarına kaptırmıştır; şimdi aynı tehlike vardır. Malta Limanının, Pire Limanının, İsrail 
limanlarının nasıl mesafe aldığını görmezlikten gelemeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu çerçevede, limanlarla ilgili sorunların bir an önce çözüme kavuşturul
ması büyük önem taşımaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında da dile getirdiğim 
gibi, hükümetin ve Sayın Bakanın bu konularda bir an önce gereken adımları atmasını bekliyor, 
hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baratalı. 
Gündemdışı üçüncü söz, 2009 Yılı Üniversite Kış Sporları Olimpiyatının Erzurum'da yapıl

ması hakkında söz isteyen, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'a aittir. 
Buyurun Sayın Akbulut. 
3. - Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, Üniversite Kış Olimpiyatlarının 2009yılın

da Erzurum'da yapılması halinde bölgeye sağlayacağı yararlara ilişkin gündemdışı konuşması 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2009 Yılı 

Üniversite Kış Olimpiyatlarının Erzurum'da yapılmasıyla ilgili olarak gündemdışı söz almış 
bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, kısa adı FISU olan Uluslararası Üniversiteler Spor Federasyonu, olim
piyatlardan sonra dünyanın en önemli ikinci federasyonudur. 139 ülkenin üye olduğu bu federas
yon, 1949 yılında kurulmuştur ve merkezi Belçika'nın Brüksel Şehrindedir. 

1959 yılına kadar üniversite spor oyunları olarak adlandırılan bu müsabakalar, 1959 yılından 
sonra üniversite spor olimpiyatları olarak anılmaya başlanmıştır. Bu federasyon, hiçbir politik 
düşünce veya ırk ayırımı yapılmaksızın, gelecekte politika, ekonomi, kültür, endüstri ve diğer alan
larda söz sahibi olacak olan üniversite öğrencileri arasında dostluğun, kardeşliğin, işbirliğinin teş
vik edilmesini, spor aracılığıyla toplumlararası barışın sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Her iki yılda bir farklı ülkelerde düzenlenen bu oyunlar, yaz ve kış oyunları olarak ikiye ayrıl
makta; yaz oyunları 10 zorunlu dalda ve ev sahibi ülkenin tercih edeceği en fazla 3 spor dalında, kış 
olimpiyatları ise 6 zorunlu dalda ve ev sahibi üyenin belirleyeceği, isteğe bağlı, 1 veya 2 spor dalın
da yapılmaktadır. Kış olimpiyatları için zorunlu dallar, alp disiplini, kuzey disiplini, buz hokeyi, hız 
pateni, biatlon ve artistik paten dallarıdır. 

Üniversite oyunlarına ve şampiyonalara, mezuniyeti bir yılı geçmemiş öğrenciler dahil olmak 
üzere, halen üniversite veya dengi yüksekokul öğrencileri, ülkelerindeki üniversite spor birliğince 
tanınmış olmak kaydıyla, 17 ve 28 yaş arasındaki sporcular katılabilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, ülkemiz, 2005 yılında yapılacak olan üniversite yaz 
oyunlarına ev sahipliği yapacak ve bu oyunlar İzmir'de düzenlenecektir. Ülkelerin dünya çapında 
tanıtımı için uluslararası spor organizasyonlarının yapılmasının önemi tartışmasızdır. Bu nedenle, 
dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan üniversite yaz olimpiyatlarının Türkiye'de 
yapılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyor; bu organizasyonun yapımı için başvurunun 
yapıldığı 1999 yılından beri emeği geçen herkese ve halen çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten 
tüm ilgililere teşekkür ediyor, şimdiden başarılar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, Erzurum, uzun süren kış mevsimi, yoğun olan kar yağışları ve don
durucu soğuğuyla bilinen, Evliya Çelebi'nin "11 ay 29 gün kaldım, yaz gelmedi; ben ayrıldıktan 
sonra geldi mi bilmiyorum" dediği, karakışla eşanlamlı olarak anılan bir ilimizdir. Ülkemizin siyasî 
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istikrarsızlıklar ve ekonomik krizler içerisinde çırpındığı son yıllarda, Erzurum'da yaşamak çok 
daha zorlaşmıştır. Ancak, halkımız, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimlerle yeniden ümitlenmiş 
ve çok kısa bir sürede ülkede yaşanan gelişmelerle şehirdeki eski heyecan yeniden canlanmıştır. 

Şehrin ve bölgenin kalkınmasında, iklim yapısına ve doğal şartlarına uygun olarak kış turiz
minin canlandırılması ve Erzurum'un bir kış sporları merkezi haline getirilmesi yolunda projeler 
üretilmekte ve çalışmalar yapılmaktadır. Birkaç gün önce, spordan sorumlu Devlet Bakanımız Sayın 
Mehmet Ali Şahin Beyin, kış olimpiyatlarının Erzurum'da yapılabileceği şeklindeki açıklaması şehir
de çok büyük sevinç yaratmıştır. 2005 yılında üniversite yaz oyunlarının İzmir'de yapılacak ol
masının, önümüzdeki yıllarda kış olimpiyatlannın da Türkiye'de yapılması hususunda önemli bir 
şans ve fırsat olduğunu düşünüyor ve 2009 yılında yapılacak olan XXIV. Üniversite Kış Olimpiyat
larının Erzurum'da yapılması teklifini Sayın Genel Kurulunuzun dikkatlerine arz ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafında kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akbulut, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, Erzurum, coğrafi konumu, doğal yapısı ve iklimiyle, güneyini bir yay 

gibi kuşatan Palandöken Dağlarındaki uzun ve doğal kayak pistleriyle, yaklaşık 2 200 ilâ 3 100 met
reye kurulu tesisleriyle kayak, kayak turları, kayak yürüyüşleri ve yamaç paraşütü için uygun 
yamaçlarıyla, her çeşit kış sporunun rahatlıkla yapılabileceği, dünyanın sayılı kayak merkezlerin
den biri olmaya adaydır. 

Palandöken ve Konaklı bölgesindeki pistlerin eğimi ve uzunlukları, her yıl yağan 2-3 metre 
kar, kar örtüsünün uzun süre kalışı ve toz kar özelliğinin uzun süre korunabilir olması gibi üstün 
özellikler yanında, Erzurum'a kara, hava ve demiryoluyla ulaşım kolaylığı, kayak tesislerinin şehir 
merkezine 4 kilometre ve havaalanına 10 dakikalık mesafede oluşu, uygun konaklama tesisleri ile 
termal tesislerin varlığı ve şehrin, aynı zamanda bir sağlık, eğitim ve kültür merkezi oluşu, önemli 
avantajlar oluşturmaktadır. 

İzmir'de yapılacak olan yaz oyunları çalışmalarının 1999 yılında başladığı dikkate alınırsa, 
çalışmaların zorlu bir süreci gerektirdiği açıktır ve gerekli altyapı çalışmalarının bir an önce baş
latılması gerekir. Sayın Başbakanımızın, hükümetimizin değerli üyelerinin, spordan sorumlu Dev
let Bakanlığının ve Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu yetkililerinin konuya gereken has
sasiyeti göstereceklerine eminiz. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akbulut. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize 

sunacağım. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanının vaki davetine icabetle bir 

parlamento heyetinin Makedonya'ya yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/581) 

8.6.2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanının vaki davetine icabetle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir Parlamento Heyetinin 
Makedonya'da yapılacak olan 8 inci Pan Avrupa Koridoru toplantısına katılması hususu Genel 
Kurulun 5 Mayıs 2004 tarihli 84 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca heyeti oluşturmak üzere siyasî parti gruplannın bildirmiş olduğu 
isimler Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Bülent Annç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Hüseyin Kansu (İstanbul) 
Ufuk Özkan (Manisa) 
Süleyman Gündüz (Sakarya) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 milletvekilinin, Çernobil faciasının bütün boyutlarıy

la araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dönemin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Başkanınca, Çernobil olayını anlatan "Çer

nobil Komplosu" isimli kitabın Şubat 2004'te yayımlanmasıyla birlikte basında geniş yer bulan Çer
nobil kazası, olayın üzerinden onsekiz yıl geçmiş olmasına rağmen, en büyük mağduriyeti yaşayan 
Karadeniz halkı arasında çok yoğun bir şekilde tartışılmakta ve güncelliğini korumaktadır. 

Kazanın meydana geldiği dönemdeki radyoaktif serpinti ve bulutlar, 1986 yılından bugüne 
kadar, bölge halkını sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakmıştır. 

Mayıs 1986 tarihinde radyasyona maruz kaldığı tespit edilen çayların bir kısmının, 1993 yılın
da Karadeniz Bölgesinin muhtelif yerlerine gömülmüş olduğu ifade edilmektedir. Bu tarihten son
ra, bölgede meydana gelen ölümlerin büyük oranda kanserden kaynaklandığı ve kanser vakaların-
daki olağanüstü artışların gözlendiği söylenmektedir. 

Olayın meydana geldiği dönemde, gerekli önlemlerin alınmamasının yanı sıra, halka doğru bil
gilerin verilmemesi sonucunda, radyasyona maruz kalmış gıda maddeleri tüketimi, ilgili bakanın 
şovuyla da devam etmiştir. Söz konusu tüketim, bölgede, dün olduğu gibi bugün de, çok ciddî sağ
lık sorunları ve ölüm olaylarının vuku bulmasına sebep olmuştur. 

Kanserli hasta sayısındaki artış kadar, düşük ve sakat doğumlarla birlikte özürlü insan sayısın
da da olağandışı artışlar meydana gelmiştir. 

Dikkate alınması gereken çok önemli diğer bir tehlike de, benzer olayların komşu ülkelerde de 
her an vuku bulması ihtimalidir. 

Sonuç olarak, bu olayın meydana getirdiği tahribatların -ölüm, hastalık, sakatlık, maddî ve 
manevî ve benzeri kayıpların- bütün boyutlarıyla araştırılması gerekmektedir. Ayrıca, böyle bir 
facianın bir daha vuku bulmaması ve vuku bulması halinde de en az zayiatla atlatılabilmesi için, 
komşu ülkeler merkezli olarak uluslararası düzeyde ve ülkemizde alınması gereken önlemlerin bütün 
yönleriyle araştırılarak ortaya konulmasına ve sorumluların tespit edilmesine acilen ihtiyaç vardır. 

Bu tespit ve iddiaların vuzuha kavuşturulabilmesi için, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri gereğince, bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 1.6.2004 

1.-Azmi Ateş (İstanbul) 
2.- Eyüp Fatsa (Ordu) 
3.- Sadullah Ergin (Hatay) 
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4.- Faruk Çelik 
5.- Nimet Çubukçu 
6.- Mahmut Göksu 
7.- Niyazi Pakyürek 
8.- Gürsoy Erol 
9.- Salih Kapusuz 

10.- Mehmet Asım Kulak 
11.- Ali Aydın Dumanoğlu 
12.- Mehmet Fehmi Uyanık 
13.- Abdullah Veli Şeyda 
14.- Seracettin Karayağız 
15.- Kemalettin Göktaş 
16.- Koksal Toptan 
17.- Cengiz Kaptanoğlu 
18.- Polat Türkmen 
19.- Mehmet Denizolgun 
20.- Mehmet Yılmazcan 
21.- Asım Aykan 
22.- Fetani Battal 
23.- Hüseyin Beşli 
24.- Nur Doğan Topaloğlu 
25.- Cahit Can 
26.- Yekta Haydaroğlu 
27.- Recep Yıldırım 
28.- Ali Er 
29.- Maliki Ejder Arvas 
30.- Ahmet Faruk Unsal 
31.- Osman Kılıç 
32.- İmdat Sütlüoğlu 
33.- Hakan Taşçı 
34.- Vahit Kirişçi 
35.- Suat Kılıç 
36.- Süleyman Gündüz 
37.- Ahmet Büyükakkaşlar 
38.- Mustafa Ilıcalı 
39.- Şevket Orhan 
40.- Murat Yıldırım 
41.- Yüksel Coşkunyürek 
42.- Veli Kaya 

: 98 8 . 6 . 2004 

(Bursa) 
(İstanbul) 
(Adıyaman) 
(Bursa) 
(İstanbul) 
(Ankara) 
(Bartın) 
(Trabzon) 
(Diyarbakır) 
(Şırnak) 
(Muş) 
(Trabzon) 
(Zonguldak) 
(İstanbul) 
(Zonguldak) 
(İstanbul) 
(Kahramanmaraş) 
(Trabzon) 
(Bayburt) 
(İstanbul) 
(Ankara) 
(Sinop) 
(Van) 
(Sakarya) 
(Mersin) 
(Van) 
(Adıyaman) 
(Sivas) 
(Rize) 
(Manisa) 
(Adana) 
(Samsun) 
(Sakarya) 
(Konya) 
(Erzurum) 
(Bursa) 
(Çorum) 
(Bolu) 
(Kilis) 

0 : 1 
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43, 
44, 
45, 
46, 
47, 
48, 
49, 
50, 
51 , 
52, 
53, 
54, 
55, 
56, 
57, 
58, 
59, 
60, 
61 , 
62, 
63, 
64, 
65, 
66, 
67, 
68, 
69, 
70, 
71, 
72, 
73, 
74, 
75, 
76, 
77, 
78, 
79, 
80, 
81, 

• Hasan Ali Çelik 
• Fahri Keskin 
• Memet Ali Suçin 
• Hüsnü Ordu 
• Fahrettin Poyraz 
• Nusret Bayraktar 
• Muharrem Candan 
• Fikret Badazh 
• Cemal Uysal 
• Nihat Ergün 
• Recep Koral 
• Ömer Özyılmaz 
• Fehmi Hüsrev Kutlu 
• Ali Öğüten 
- Feyzi Berdibek 
• Mehmet Sait Armağan 
- Mehmet S. Tekelioğlu 
- Tevfık Akbak 
- Mehmet Sekmen 
• Musa Uzunkaya 
- Ömer İnan 
- Ahmet Çağlayan 
- Mehmet Kurt 
- Kerim Özkul 
• Mustafa Demir 
- Mehmet Çiçek 
- Mehmet Kerim Yıldız 
- Abdurrahman Anik 
- Mustafa Eyiceoğlu 
- Fatma Şahin 
- Ali Ayağ 
- Ali Sezai 
- Ahmet İnal 
- Medeni Yılmaz 
- Agâh Kafkas 
- Osman Nuri Filiz 
- Zülfü Demirbağ 
- Zeyid Aslan 
- Tayyar Altıkulaç 

(Sakarya) 
(Eskişehir) 
(Batman) 
(Kütahya) 
(Bilecik) 
(İstanbul) 
(Konya) 
(Antalya) 
(Ordu) 
(Kocaeli) 
(İstanbul) 
(Erzurum) 
(Adıyaman) 
(Karabük) 
(Bingöl) 
(İsparta) 
(İzmir) 
(Çankırı) 
(İstanbul) 
(Samsun) 
(Mersin) 
(Uşak) 
(Samsun) 
(Konya) 
(Samsun) 
(Yozgat) 
(Ağrı) 
(Bingöl) 
(Mersin) 
(Gaziantep) 
(Edirne) 
(Kahramanmaraş) 
(Batman) 
(Muş) 
(Çorum) 
(Denizli) 
(Elazığ) 
(Tokat) 
(İstanbul) 
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82.- Abdulbaki Türkoğlu (Elazığ) 
83.- Bekir Bozdağ (Yozgat) 
84.- Avni Doğan (Kahramanmaraş) 
85.- Abdullah Çetinkaya (Konya) 
86.- Ahmet Kambur (Tekirdağ) 
87.- Sedat Kızılcıklı (Bursa) 
88.- Eyyüp Sanay (Ankara) 
89.- Durdu Mehmet Kastal (Osmaniye) 
90.- Mustafa Tuna (Ankara) 
91.-Süleyman Turgut (Manisa) 
92.- Ahmet Münir Erkal (Malatya) 
93.- Mustafa Said Yazıcıoğlu (Ankara) 
94.- Dursun Akdemir (İğdır) 
Gerekçe: 
26 Nisan 1986 günü Kiev'deki Çernobil Nükleer Santralının 4 numaralı reaktöründeki kazadan 

hemen sonra, radyoaktif bulutlar Avrupa'nın bir kısmı başta olmak üzere, Artvin-Hopa'dan baş
layarak Karadeniz sahil şeridinde yoğun bir şekilde etkisini göstermiştir. 

Ordu İl Sağlık Müdürlüğünün 1984-2003 yılarına ait yıllık çalışma raporlarındaki tespitlerine 
göre, Ordu'da 1984 yılında 91 olan kanserli hasta sayısı, 2001'de 308'e kadar yükselmiştir. Ordu'da 
tespiti yapılabilen toplam 1 763 kanser vakasının 1 637'sinin ölümle sonuçlandığı ifade edilmiştir. 

Yine, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünün 1990-2003 yıllarına ait yıllık çalışma raporlarındaki tes
pitlere göre, Trabzon'da 1990 yılında 50 olan kanserli hasta sayısı 2003 yılında 720'ye ulaşmıştır. 

Bu olayın üzerinden onsekiz yıl geçmiş olmasına rağmen, bugüne kadar yapılanlar ve alınan 
tedbirler bazında kamu vicdanını tatmin edecek sonuçlara ulaşılamamıştır. 

Ermenistan'da, İğdır İlimize 20 kilometre mesafede bulunan Metsamor-2 NGS WWER 
440/230 tipi nükleer santral ve Bulgaristan'daki Kozludov NGS ve Romanya'daki Cernadova NGS 
Santrallarının, Çernobil Santralıyla aynı teknolojik yapıda olduğu ifade edilmektedir. Bu arada, Er
menistan'daki santralın 2016 yılına kadar çalışmaya devam edeceği öğrenilmiştir. 

Yanıbaşımızda çalışmaya devam eden bu santralların taşıdığı potansiyel tehlikeye karşı, ulus
lararası alanda ne gibi girişimlerde bulunulduğu, uluslararası hukuk bakımından ne gibi güvenceler 
alındığı veya alınması gerektiği tespit edilmelidir. 

1993 yılında, olaydan yedi yıl sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinde araştırma komisyonu 
kurulmuş olmasına rağmen tatmin edici sonuçlara ulaşılamamıştır. Radyoaktif kirlenmenin neden 
olduğu sağlık ve çevre sorunlarının reel tespiti, ancak radyoaktif kirlenmenin meydana gelmesin
den uzun yıllar sonra anlaşılabilmektedir. Bugün ortaya çıkan tablo detaylı bir araştırmayı zorunlu 
kılmaktadır. 

Her şeyin üstünde tutulması lazım gelen yaşama hakkına gerekli önemin verilmeyişi konusun
da kasıt veya ihmali bulunan sorumluların tespit edilerek, gerekli idarî ve cezaî kovuşturmaların 
yapılmaması, Karadeniz insanı başta olmak üzere, halkımız arasında onsekiz yıldır çok yoğun bir 
şekilde tartışılmaktadır. 

Radyasyona maruz kalmış ya da radyasyondan etkilenen gıda maddelerini tüketen insan
larımızın karşılaştıkları sağlık sorunları, çektikleri maddî ve manevî acılar, radyasyonun neden ol
duğu ölümlerin ve sağlık sorunlarının halen devam ediyor olması, konuya duyarlı sivil toplum 

- 2 7 -



T.B.M.M. B:98 8 . 6 . 2004 O : 1 

kuruluşları tarafından da dile getirilmektedir. Özellikle Trabzon Dernekler Birliğinin bu konudaki 
çalışmaları dikkat çekicidir. 

Halk arasında yoğun olarak tartışılmakta olan bu vahim olayın sonuçlan, zaman zaman infiale 
neden olabilecek nitelikte tepkiler oluşmasına sebep olmaktadır. 

Çernobil'e 200 km mesafede bulunan, en fazla kirlenmiş bölgelerden biri olan Gomel'de 
yapılan tiroit kanseri istatistiğinde, 1986 yılında bir milyonda 1 olan vaka sayısı, 1994 yılında bir 
milyonda 200'e yükselmiştir. Benzer tespitler Karadeniz Bölgesi için de geçerlidir. Ücretsiz sağlık 
taramasının yapılmayışı bu verilerin sağlıklı tespitini güçleştirmektedir. 

Yıllar öncesinde vuku bulan bu olayın sebep olduğu ölümler başta olmak üzere, açtığı yaralar 
ve meydana getirdiği mağduriyet, Karadeniz Bölgesi insanımızın psikolojisini bozmuş olup, 
yaşama şevkini kırmıştır. Mağdurlar ve mağdur yakınları haklarını aramak üzere yargıya başvur
maktadırlar. 

Sayısız örneklerle kanıtlanabilecek bu vahim olayın meydana gelmesinden sonra, uluslararası 
hukuk alanında sorumlu ülkeden herhangi bir tazminat talebinde bulunulduğuna ilişkin bilgilere 
rastlanılmadığı gibi, ülkemizde bu olaylarla ilgili olarak ne tür önlemlerin alındığına dair herhangi 
bir bilgiye de ulaşılamamıştır. 

Yukarıdaki nedenlerle bir Meclis araştırması açılması önergemiz Heyetinizin huzuruna getiril
miştir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

IV. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma 

Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No. :81 Tarihi: 8.6.2004 

Genel Kurulun 8.6.2004 Salı günkü (bugün) birleşiminde; gündemin "Özel Gündemde Yer 
Alacak İşler" kısmında yer alan işlerin görüşmelerinden sonra kanun tasarı ve tekliflerinin görüşül
mesi, sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmemesi, 9.6.2004 Çarşamba günkü bir
leşiminde ise sözlü soruların görüşülmemesi, 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 27 nci 
birasında yer alan 456 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına, 34 üncü sırasında yer 
alan 465 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu sırasına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayım
lanan ve dağıtılmış bulunan 467, 508 ve 509 sıra sayılı kanun tasarısı ve tekliflerinin ise 48 saat geç
meden 7, 8 ve 9 uncu sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 

Çalışma sürelerinin; bugünkü birleşimde 466 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin 
bitimine kadar, 9.6.2004 Çarşamba günkü birleşimde 467 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin 
bitimine kadar, 10.6.2004 Perşembe günkü birleşimde de 465 sıra sayılı kanun tasarısının görüş
melerinin bitimine kadar uzatılması, 
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Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılan 463 sıra sayılı Meclis soruşturması 
komisyonu raporunun görüşmelerinin ise 15.6.2004 Salı günkü birleşimde yapılmasının, 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Salih Kapusuz K.Kemal Anadol 
AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş 2 adet doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; 

ayrı ayrı okutup, işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 

Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin (2/243) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin öner
gesi (4/190) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
14.1.2004 günü verdiğim Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına 

Dair İçtüzük Teklifi (2/243) esas sayıyla 22.1.2004 tarihinde Anayasa Komisyonuna havale edilmiş; 
ancak, havale gününden itibaren 45 gün içinde sonuçlandırılmamıştır. 

Anılan kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 37 nci maddesi uyarınca 
doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını arz ederim. 14.4.2004 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yalçınbayır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi sevgi, 

saygı, barış, mutluluk dileklerimle selamlıyorum. 
Anayasanın Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği görevlerden biri de, bütçe ve kesinhesap 

kanun tasarılarının görüşülmesi ve karara bağlanmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisine 
Anayasayla verilen bu görevin, yetkinin kullanılabilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bizzat 
kendi yaptığı İçtüzükle olmaktadır. 

İçtüzük, Anayasa kadar önemli ve etkin bir metindir. İçtüzükler, meclislerin sessiz 
anayasalarıdır. İçtüzüğün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılması, yasama organı 
tarafından yapılması, yürütmeden ayrılığının, bağımsızlığının özel bir simgesidir. Türkiye'nin dün
yayla bütünleşme hedefinin hukukî altyapısının hazırlanması ve denetim görevinin etkin bir şekil
de yapılabilmesi için, kaliteli bir parlamento için, içtüzük fevkalade önemlidir. Çoğulcu, uzlaşmacı 
yöntemle bir içtüzük reformuna ihtiyaç duyulduğu öteden beri bilinmektedir. Anayasa değişikliği 
yapmak İçtüzüğün de önşartıdır. Bir taraftan yeni bir içtüzük, diğer taraftan yeni bir anayasa hedefi, 
22 nci Dönemin hedefi olmalıdır. 

Bugün gündem konusu olan değişiklik teklifimiz, bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarının esas 
komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, bu tasarıların bakanlıklar ile ilgili ve bağlı kurum ve 
kuruluşlara dair bölümleri tali komisyon olarak ilgili ihtisas komisyonlarına havale edilmesini 
düzenleyen bir tekliftir. 
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Bilindiği gibi, bütçe, devletin belli bir süre içerisindeki gelir ve giderlerini tahminî olarak belir
leyen, gelirlerin toplanmasına, giderlerin yapılmasına izin veren bir tasarruftur; devlet daire ve 
kuruluşlarının bir yıllık gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunların uygulanmasına izin veren 
bir yasadır. 

Bütçeler, partilerin programlarında, metinlerinde özel önemde yer alan hususlardandır. Ör
neğin, AK Partinin programına bakıldığında "halkın ödediği vergilerin ve diğer kamu gelirlerinin 
tahsis yerlerinin belirlenmesi ve harcanması siyasî iktidarlara büyük bir hukukî ve ahlakî sorum
luluk yükler. Halkımız, ödediği vergilerin hesabını sorma hakkına sahiptir. Bütçelerin bu temel 
kurala göre hazırlanması ve uygulanması gerekir. 

Bütçe hakkı -ki, tüm hakları içinde toplamaktadır- kavramının gereği olarak, devlet bütçesinin 
hazırlanmasında ve denetlenmesinde Parlamentonun etkinliği artırılacaktır. Bütçeye ilişkin temel 
büyüklüklerin Plan ve Bütçe Komisyonunda, kuruluş bütçelerinin ise ilgili ihtisas komisyonunda 
görüşülmesi esası getirilecektir." 

Bütçe hakkıyla, gün ışığında yönetim, kamu yönetiminde saydamlık, malî saydamlık, bilgilerin 
kamuya açıklığı, bütçe hazırlama, uygulama, raporlama süreçlerinin açıklığı, denetim, hesap verme, 
hesap sorma ve hesapların saydamlığı, hesap verme sorumluluğu, açık bütçe, kamu harcamalarının 
ve gelirlerinin planlanması, bilgi edinme, yolsuzlukla mücadele gibi hususlar, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin rolünün ve etkinliğinin güçlendirilmesini gerekli kılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını nasıl görüşeceği 
Anayasada ve İçtüzükte belirlenmiştir. Anayasa ve İçtüzük, bunların görüşülmesini diğer kanunlar
dan daha farklı ve özel bir yönteme tabi tutmuştur. Bu yöntemi uzun uzadıya anlatacak değilim. 
Önümüzde 2005 yılı bütçesi var ve önümüzde 2005 yılında yapılacak olan beş yıllık kalkınma planı 
var. Bu planların, bir taraftan bütçenin diğer taraftan kalkınma planının daha demokratik niteliğe 
kavuşması için, önerimiz, bunlann yapımında ilgili ihtisas komisyonlarının rolünün ve etkinliğinin 
artırılmasıdır. Sadece Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmektedir. Oysa, ilgili ihtisas komisyon
ları, konularında, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinden daha da yetkili, daha da etkin kişilerden 
oluşmaktadır. Planlara, kalkınma planlarına ve bütçelere demokratik nitelik vermek istiyorsak, 
bürokratik nitelikten sıyırıp, onlara demokratik nitelik vermek istiyorsak, özellikle ihtisas komis
yonlarını devreye sokmak gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Bu nasıl olacaktır; ya tali komisyon olarak ihtisas 

komisyonları devreye girer yahut başkaca ülkelerde olduğu gibi, karma bir yöntemle bu mesele hal
ledilir. İlgili ihtisas komisyonu üyeleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, o bakanlığın bütçeleri 
görüşülürken bir araya gelebilir, birlikte karar verebilirler. Bu yöntemin sağlanmasında yarar vardır. 

Bu, Anayasa Komisyonunda tartışılmadığı için burada gündeme getirilmiştir. 2005 yılı büt
çesinden önce ve özellikle 2005 yılında yapılacak olan kalkınma planının yapılmasından önce bu 
hususların düşünülmesinde yarar görüyorum. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yalçınbayır. 
Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Sayın Yalçınbayır'ın teklif olarak vermiş olduğu İçtüzükle ilgili değişiklik, gerçekten, bizim İç

tüzüğümüzde yapılması gerekli olan birtakım değişiklikler açısından çok önemli bir yer ifade et-
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mektedir. Şu anda, komisyonlarımızın değerli başkanları ve üyeleri de bunun farkındalar, millet-
vekillerimiz de yakinen takip ediyorlar. Biliyoruz ki, bazı komisyonlarımızın yükü biraz ağırca. 
Dolayısıyla, Plan ve Bütçe Komisyonu, Adalet Komisyonu ve bazı komisyonlarımızda çok yüklü 
çalışmalar yapılırken, bazıları ise, gerçekten, bazı ihtisas alanlarında, mevzuattan, İçtüzükten ve il
gili kanunlardan gelen, görüşmemek, tali komisyon olmak gibi birtakım gerekçelerle, yeterli katkıyı 
verememektedir. 

Biz, Değerli Meclis Başkanımızı ziyaret edip, kendisiyle görüştük. Grup olarak, milletvekilleri 
olarak, bizlerin de, İçtüzükle ilgili değişiklik teklifleri var. Bazı milletvekili arkadaşlarımızın da, bu 
konuda, hem sözlü hem de yazılı, görüş ve düşünceleri var. Biz, o görüşmede, Sayın Meclis Baş
kanımızdan şunu istedik: Gerçekten, bu yüklerin biraz daha dengeli dağılması ve katkıların, katılım
ların artırılması için, hem kanununda hem de İçtüzükte değişiklikler yapılması lazım. Sayın Baş
kanımızın ifade ettiğine göre, bu konuda bir çalışma tamamlanmak üzere. Sayın Ertuğrul Yalçın-
bayır'ın ifade ettiği, bütçe dahil olmak üzere, birçok konuda da, benzeri -belki tek tip değil ama- kar
ma uygulamalann devreye konulması lazım. Bu anlamda -belki kabul edilip gündeme alınacak bu 
teklif aşağıya inmemiş olsaydı, yukarıda oraya dahil edilebilirdi; ama, buraya da inmiş olsa fark et
mez- aslolan, İçtüzüğümüzün bugünkü çağdaş anlamda istenilen ve ihtiyaç duyulan her şeye cevap 
verebilmesi için, yeniden, teknik olarak gözden geçirilmesi, gerekli olan hususların hızlı bir şekil
de sonuçlandınlmasıdır; biz, bunu istiyoruz. 

Meclis Başkanlığımız bu çalışmayı tamamlar tamamlamaz, gruplarımızla da gerekli görüş
meleri yaparak, bu konudaki ilave katkıları alıp, son şeklini vermeye ihtiyaç olduğuna inanıyor; 
teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 
Önergeyi oylarınızı sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
3. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifinin (2/112) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/191) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

8.4.2003 tarih ve 78 sayı ile vermiş bulunduğum (2/112) esas numaralı Siyasî Partiler 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim, 45 gün süresi içerisinde Anayasa Komis
yonunda görüşülmemiştir. İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınması için 
gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 21.4.2004 
Osman Özcan 

Antalya 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özcan. (CHP sıralarından alkışlar) 
OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi sevgi ve saygıyla 

selamlıyorum. 
Halkımız ve basınımız bizleri çok iyi izliyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin davranış

larını, tutumlarını çok iyi izliyor ve küçük bir hatayı, hemen, basınımız, televizyonlarımız, ülkemizin 
bütününe yayınlıyor. Onun için, hepimiz, milletvekillerinin itibarını korumak, Meclisimizin itibarını 
korumak için, davranışlarımızla, tutumlarımızla, hareketlerimizle çok dikkatli davranmak zorun
dayız. Bundan önceki dönemde milletvekilerimizin çok itibar kaybettiklerini biliyorsunuz. Değerli 
arkadaşlarım, yakalarındaki milletvekili rozetlerini çıkararak gezdiklerini unutmayalım. 

Değerli arkadaşlarım, onun için, buraya önemle dikkatinizi çekmek istiyorum: Siyasî Partiler 
Kanununa göre partilerimiz yardım alıyorlar. Bir de, halkımızın vicdanını rahatsız eden, partilere 
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yardım konusu var. Vatandaşlarımız bundan öyle rahatsız oluyor ki, o zaman -dikkatinizi çekmek 
istiyorum- basınımızda ve halkımız arasında bunlara "hülle partileri" denilmişti. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu nasıl oluyor; üç kişi, partisinden istifa ediyor, bir parti kuruyor, 
teşkilatlanıyor, en az para almaya hak kazanmış partinin aldığı paranın dörtte l'ini alıyor; yani nasıl; 
Genç Parti 11 trilyon 165 milyar para alacak; eğer, 3 kişi bir parti kurarsa, teşkilatlanırsa, 3 trilyona 
yakın para alacak; eğer, 10 kişi istifa ederek parti kurarsa 11 trilyon 165 milyar para alacak. Değer
li arkadaşlarım, bu, halkımızın vicdanını sızlatıyor, hepimizin vicdanını sızlatıyor. Bu parayı niçin 
alıyor; oy almış mı, seçime girmiş mi; partisinden istifa etmiş; bu paralan alıyor!. 

Bu kanun maddesi, milletvekillerini, yeni partiler kurmaya teşvik eden bir kanun maddesidir. 
Seçimlere az bir zaman kala, partileşme olgusunun tam olarak yerleşmediği ülkemizde, yardımın 
çekiciliği de gözönüne alınarak, lideriyle kavgalı olan, seçilme şansını yitirmiş, kendi bölgesinde 
itibarını yitirmiş olanlar parti kuruyor ve böylece, yasal yönden hazineyi hortumluyor. Değerli ar
kadaşlarım, hortumlama iki türlü; bir yasadışı hortumlama, bir yasa içinde hortumlama; bu, yasa 
içinde, hazineyi hortumlamadır. Açıkçası, küskünler hareketi diye parti kurarak, hazineden para al
maktadırlar. Değerli arkadaşlarım, alınan bu para haksız paradır; Meclisimizin itibarına gölge 
düşürmektedir. Onun için, bu geçici 16 ncı maddenin kaldırılması ve hazinenin soyulmasının önlen
mesi gerekmektedir. 

Bugün, basınımız haber almış, bana sordu; dedi ki: "16 ncı maddenin kaldırılmasıyla ilgili bu 
kanun teklifinizi kendi partiniz destekliyor mu, iktidar destekliyor mu?" Ben de, hiçbirine bir şey 
söylemedim; ama, 22 nci Dönem milletvekilleri, haksızlığı önlemek için seçilmişlerdir; bu maddeyi 
mutlak surette kaldıracaklardır ve böylece, halkımızın da bize itimadı gittikçe daha artacaktır dedim 
ve zaten, buna inanıyorum. 

Bu duygularla, hepinizi, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özcan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurul
muş bulunan (10/8) ve 48 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 335 sıra sayılı raporu 
üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 

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

7. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa 
ve 26 milletvekilinin; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Mec
lis Araştırması Komisyonu Raporu (10/8, 48) (S. Sayısı: 335) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştırması Komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmede ilk 

söz hakkı önerge sahiplerine aittir. Daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre, siyasî parti 
grupları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde, 
komisyon ve hükümete de söz verilecek; bu suretle Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerin
deki genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

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

(x) 335 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyon raporu 335 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: 
Önerge sahibi, İstanbul Milletvekili Onur Öymen. 
Grupları adına; AK Parti Grubu adına Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu adına İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek. 
Şahıslan adına; Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Malatya Milletvekili Muharrem 

Kılıç. 
Komisyon adına, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş. 
İlk söz, önerge sahibi İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in. 
Buyurun Sayın Öymen. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Öymen, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; yurt dışında yaşayan 

vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
kurulan araştırma komisyonunun raporu hakkında önerge sahibi sıfatıyla söz almış bulunuyorum; 
Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri 
tarafından verilen önergeler üzerine kurulan araştırma komisyonu, yurt dışındaki vatandaşlarımızın 
sorunlarını çok kapsamlı biçimde araştırmıştır ve çok değerli bir rapor hazırlamıştır. Başta Komis
yon Başkanı olmak üzere, bu raporun hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımızı içtenlik
le kutluyorum. Gerçekten, bu raporun mümkün olduğu kadar geniş bir şekilde basılıp dağıtılmasını 
öneriyorum. Bu raporun, yurt dışındaki bütün büyükelçiliklerimize, başkonsolosluklarımıza, 
basına, akademik çevrelere ulaştırılması çok yararlı olacaktır; içerisinde, gerçekten, çok değerli bil
giler var; ancak, şunu ifade etmek istiyorum: 

Bu araştırma komisyonunun görev sıfatının "yurt dışındaki vatandaşların sorunları" olarak 
belirlenmesi, sanıyorum, bir eksikliktir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı sadece sorunlar yumağı 
olarak görmemek lazım. Gerçekten, bu vatandaşlarımız, kırküç yıldan beri, yurt dışında ülkemizi 
büyük bir başarıyla, büyük bir şerefle temsil etmişlerdir; hem bulundukları ülkeye hem Türkiye'ye 
çok büyük katkılar yapmışlardır. O bakımdan, onları sadece sorun sahibi olarak zikretmek, 
sanıyorum ki, çok eksik olur, çok yanıltıcı olur. 

Bugün, 3 800 000'i Avrupa ülkelerinde olmak üzere yurt dışında 4 500 000 vatandaşımız 
yaşıyor. Bu vatandaşlarımız, gerek siyasî açıdan gerek ekonomik açıdan büyük bir güç haline gel
mişlerdir ve onların, gerçekten, hem ülkemize hem de bulundukları ülkeye, ekonomik alanda olsun, 
sosyal alanda olsun, bilimde olsun, sanatta olsun, kültürde olsun, çok büyük katkıları var; bunları 
hiç kimse gözardı etmemelidir. 

O bakımdan, biz, zaman zaman, yurt dışında, yabancı basında, vatandaşlarımızın sorunlarını 
abartılı bir şekilde önplana çıkaran bazı girişimleri yadırgıyoruz, bunları doğru bulmuyoruz. Vatan
daşlarımızın katkılarının dile getirilmesi, zannediyorum ki, çok yararlı olacaktır, çok önemli bir hiz
met olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, yurt dışındaki Türkleri sadece işçiler olarak kabul etmek de yanıltıcı olur. 
Yurt dışındaki Türk girişimcileri, son derece önemli bir görev yapmaktadırlar, çok ileri bir düzeye 
ulaşmışlardır. Sadece Avrupa Birliğindekilerin sayısı, 1996 yılında 56 500 iken, 2002 yılının sonun
da 82 300'e ulaşmıştır. Yalnız Almanya'da, 2010 yılında, 100 000 Türk firmasının faaliyette 
bulunacağı hesap ediliyor. 

Avrupa'daki şirketlerimizin cirosu, bu söylediğim dönemde, 1996 ile 2002 yılları arasında, 21 
milyar eurodan 35 milyar euroya çıkmıştır; yani, yaklaşık yüzde 60'lık bir artış sağlamıştır. 
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Daha ilginci, Avrupa Birliği ülkelerindeki firmalarımızın yatırımlarında çok büyük artış var. Bu 
yatırımlar da, aynı dönemde, 5 600 000 000 eurodan 9 200 000 000 euroya çıkmıştır. Belki şaşıracak
sınız; ama, size şunu söyleyeyim: Bugün, Almanya'daki Türk firmalarının Almanya'da yaptıkları 
yatırımlar, 1982 yılından bugüne kadar, bütün Alman firmalarının Türkiye'de yaptıkları toplam 
yatırımdan daha fazladır. İşte, Almanya'daki Türk vatandaşlarımız bu kadar büyük bir güç olmuştur. 

Avrupa'daki bu firmalarımız, şu anda, toplam 411 000 kişi istihdam etmektedir. Artık, Türkler, 
sadece iş alan, başka yabancı işverenlerin emrinde çalışanlar değillerdir, Avrupalılara iş veren 
konumuna gelmişlerdir. Bunu büyük bir mutlulukla karşılıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Avrupa'ya yaptığımız katkı bundan ibaret değildir. Bizim 
vatandaşlarımızın, Türk kültürünü, Türk geleneklerini Avrupa'ya yansıtarak yaptıkları katkı, belki, 
bütün bu rakamlardan daha önemlidir. Almanya'da bir isim, belki, devletimizin bir bütün olarak 
yapabileceğinden çok daha büyük bir hizmet yapmıştır; bu isim Mevlüde Genç'tir. Bir vatan
daşımız, yabancı saldırıların sonucunda, çocukları da dahil olmak üzere, en yakınlarından 5 kişiyi 
kurban verdikten sonra, Almanya'da, Türk - Alman dostluğunun sembolü olmuştur; acısını içine 
gömmüştür; ama, dostluğu önplana çıkarmıştır; Almanlar tarafından, yılın annesi seçilmiştir. İşte, 
Almanya'ya ve Avrupa'ya katkıda bulunan insanlarımız böyle insanlardır. 

O bakımdan, biz, hiç kimsenin, Avrupa'daki, Almanya'daki Türk vatandaşlarını, bir sorun kay
nağı, Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliğini engelleyen insanlar, entegrasyon güçlüğü çeken insan
lar gibi nitelendirmelerini doğru bulmuyoruz ve bunu yapanları ayıplıyoruz. 

Gerçekten, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız, Avrupalıların talebi üzerine gitmişlerdir; biz 
zorlamadık, biz göndermedik, onlar istediler. Siz bizden istediniz bu insanları ve o insanları en ağır 
işlerde çalıştırmak için istediniz; madenlerde çalıştırmak için istediniz, fabrikalarda çalıştırmak için 
istediniz ve kolgücüne ihtiyacınız vardı. Bu insanlar, sizin ülkenizin dilini bilmeden gittiler, kül
türünü, alışkanlıklarını yeterince öğrenmeden gittiler; ama, orada, gerçekten, büyük fedakârlıklara 
katlanarak çok yüksek bir başarı kazandılar. Biz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla övünç 
duyuyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; gayet tabiî ki, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çok 
sorunu var. Bu sorunlar, raporda çok kapsamlı bir şekilde dile getirilmiş. Ben, bunları, burada tekrar
lamayacağım; yalnız, bir noktaya değinmek istiyorum, o da şudur: Vatandaşlarımızın en önemli 
sorunu, eğitim sorunudur. Bugün, sadece Almanya'da, yaklaşık 500 000 Türk çocuğu, okula gidiyor, 
yaklaşık 25 000 Türk çocuğu üniversiteye, yüksekokullara gidiyor; fakat, görüyoruz ki, bu okullaş
ma içinde çok ciddî sorunlarımız var. Türk çocuklarının o ülkedeki okullarda ulaştıkları düzey, o ül
kenin çocuklarının, maalesef, çok gerisindedir. En ileri düzeydeki eğitim için çocukları yetiştiren 
gymnasiumlara Türk çocuklarının katılma oranı, Almanların beşte l'i civarındadır. Maalesef, 30 000 
civarında çocuğumuz, özürlüler okuluna gidiyor; yani "sonder schule" denilen öğrenme özürlüler 
okuluna gidiyor. Bu çocuklar, öğrenme özürlü oldukları için değil, yeterince Almanca bilmedikleri 
için, yeterince o ülkenin dilini bilmedikleri için normal okullara gidemiyorlar, gönderilmiyorlar. İş
te, bunlar çok ciddî sorunlardır ve biz, hükümetimizin bu sorunlarımıza önemle eğilmesini bek
liyoruz. Ayrıca, çocuklarımızın anaokuluna gitmeleri çok büyük bir eğitim açığını kapatacaktır. 

Değerli arkadaşlar, çok önemli bir soruna değinmek istiyorum; o da şudur: Yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'de yapılan seçimler sırasında, gelip de havaalanlarında oy kullan
mazlarsa, oylarını kullanamıyorlar. Bizim, seçmen durumunda yaklaşık 2 500 000 insanımız var 
yurt dışında ve bu insanlarımız, en doğal demokratik haklarını kullanamıyorlar. Bunu sağlamak için 
biz bir anayasa değişikliği yaptık; ama, bu anayasa değişikliğini hayata geçirecek yasa değişikliğini 
bir türlü yapamıyoruz. Niçin; çünkü, bazı ülkeler, bu vatandaşlarımızın kendi ülkelerinde oy kullan
malarının kamu düzenini zedeleyeceğini düşünüyorlar; konsolosluklarda, başka Türk kuruluşların
da konulacak sandıklarda oy vermelerine karşı çıkıyorlar ve netice itibariyle, bu vatandaşlarımızı 
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oy kullanma hakkından mahrum ediyorlar. Bizim dileğimiz şudur: Hükümetimiz, bu ülkelerle yap
tığı üst düzey temaslar sırasında bu konuyu gündeme getirirse, zannediyorum ki, büyük bir eksik
liği gidermiş olacağız, vatandaşlarımızın bu demokratik hakkını sağlamış olacağız. Şunu hatırlat
mak istiyorum ki, bazı başka ülkelerin vatandaşları, aynı ülkelerde kurulan sandıklarda kendi 
seçimleri için oy kullanıyor; Türkler kullanamıyor. Belki, kullanamayan başkaları da olabilir; ama, 
kullananlar olduğunu biliyoruz. O zaman, biz, kullananlar gibi bu hakka sahip olmak istiyoruz. 
Bunun, yurt dışındaki vatandaşlarımızın en doğal hakkı olduğunu düşünüyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Öymen. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Bir konuya daha değineyim. Avrupa Birliği ülkelerinde, değerli 

arkadaşlar, hemen hemen her konuda uyum var. Bildiğiniz gibi, AB yasaları var; en basit bir konuda 
bile, bütün ülkeler, bakıyorsunuz, aynı uygulamayı yapıyor; ama, bunun bir istisnası var; istisnası 
şu: Yabancı ülkelerden gelip, sürekli olarak kendi topraklarında ikamet edenlere yerel seçimlerde 
oy hakkı vermek ve vermemek. Mesela, Danimarka, İsveç, Hollanda gibi ülkeler, ülkelerinde sürek
li olarak oturan yabancılara yerel seçimlerde oy verme hakkı tanıyor; ama, mesela, Almanya 
tanımıyor. İşte, bu hakkın tanınması için de hükümetimizin üst düzeyde girişimler yapmasının çok 
yararlı olacağını düşünüyoruz. 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlar, raporda bütün bu konular ayrıntılarıyla anlatıldığı için 
daha fazla vaktinizi almayacağım; yalnız, bu vesileyle şunu ifade etmek istiyorum: Yurt dışındaki 
vatandaşlarımızın konuları o kadar önemlidir ki, bir tek araştırma komisyonunun raporunun hazır
lanmış olması bizce yeterli değildir. Bu konunun sürekli olarak Meclisin gündeminde tutulmasını 
diliyoruz ve bunun için, Mecliste özel bir sürekli komisyon kurulmasını öneriyoruz. Eğer, Yüce 
Meclis bu önerimizi kabul ederse, zannediyorum ki, vatandaşlarımızın sorunlarını sürekli olarak 
Meclisin gündeminde tutmak ve onların bu sorunlarına çare bulmak ve vatandaşlarımızın ülkemize 
yapacakları katkıları da daha iyi değerlendirmek fırsatını bulacağız. 

Son bir nokta olarak da şunu söyleyeyim: Yurt dışındaki vatandaşlarımızdan bahseden bu rapor 
çok değerli bir çalışma olmuştur; ama, bunun dışında, yurt dışında vatandaşımız olmayan soydaş
larımız da yaşıyor. Mesela, Kerkük Türkleri yaşıyor; mesela, Batı Trakya Türkleri yaşıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öymen, toparlayabilir misiniz. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Bitiriyorum. 
İşte, bu soydaşlarımızın sorunlarını ve durumlarını incelemek üzere, Yüce Meclisin, benzeri 

bir çalışma yapmasının çok yararlı olacağını düşünüyorum. 
Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen ar

kadaşlarımızı, bir kere daha kutluyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öymen. 
AK Parti Grubu adına, Ordu Milletvekili Sayın Eyüp Fatsa; buyurun efendim. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Ali Rıza Gülçiçek ve 20 ar
kadaşının, yine, AK Parti Grubu adına da benimle beraber 26 arkadaşımın vermiş olduğu, yurt 
dışında yaşayan vatandaşlarımızın, karşılaşmış oldukları sorun ve problemleri yerinde tespit, yurda 
döndüklerinde karşılaştıkları problemlerin giderilmesiyle alakalı Meclis araştırması komisyonunun 
hazırlamış olduğu rapor üzerinde gruplar adına mütalaalarımızı, düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Bu 
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vesileyle, ben, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bu, kapsamlı, gerçekten mühim raporu hazır
layan, hazırlanmasına yardımcı olan, Komisyon Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını da huzur
larınızda tebrik ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, 15.4.2003 tarihinde, bu araştırma komisyonu raporları Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde görüşüldü ve kabul edildi. Bu görüşmeden sonra, devletin değişik kurumlarından, 
bizlere, çok sayıda rapor, dosya, bilgi ve belge geldi. Denildi ki: "Her ne kadar Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Genel Kurulunda bunlar görüşülüyor, araştırılması talep ediliyorsa da gerçekte biz 
çok şey yapıyoruz." Yani, bizlere haksızlık etmeyin gibi bir gerekçeyle, herkes, kurumlar, ellerin
deki dosyaları, hazırladıkları raporları bizlere getirdiler; komisyon üyesi arkadaşlarımızda da bun
lardan bol miktarda vardır. 

Ayrıca, 20 nci Dönemde de yine aynı gerekçeyle, Sayın İsmet Attila'nın başkanlığında, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde böyle bir komisyon kuruldu; gitti, çalışmalarını yaptı, raporunu hazırladı; 
o rapor da, diğer kurumların hazırladıkları raporlar gibi, maalesef, kütüphanelerden ve raflardan 
aşağıya inerek, bir uygulama, ondan faydalanma imkânı bulamadı. Temenni ediyoruz, inşallah, bu 
komisyonun hazırlamış olduğu rapor -ki, gerçekten çok kapsamlı bir rapor- öncekilerin akıbetine 
uğramasın; hayat bulsun; bundan, ilgililer, yetkililer, kurumlar, bu ülke faydalansın, bunun gereğini 
yapsın. Ayrıca, yurtdışında yaşayan yaklaşık 3 500 000 kayıtlı -kayıtdışıyla beraber bu sayının 
5 000 000 olduğu tahmin ediliyor- insanımız da bunlardan faydalansın. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Öymen'i biraz önce dinledik. Tabiî, Sayın Öymen, özellikle yurt
dışıyla ilgili -ki, Avrupa Birliği ülkelerinde, hassaten de Federal Almanya'da uzun yıllar büyükel
çilik yaptı- birçok meseleyi orada yaşayarak tecrübeyle gördü ve o tecrübeleriyle ilgili beklentilerini 
ve düşüncelerini de biraz önce Genel Kurulla paylaştı. Her birimizin, her bir arkadaşımızın, bu 
konuyla ilgili, kırık dökük, ama gerçek olan bilgileri vardır. 

Bu raporlar, bu çalışmalar, bizi, sürekli, özellikle kanun çıkarma, anayasa değişiklikleri 
konusunda tenkit edenlerin tenkitlerini de haklı çıkarmasın temennisindeyim; yani, rapor hazır
lamak kolay; raporlar hazırlanıyor ve raflarda kalıyor. 

İşte, bize diyorlar ki, sizin, kanun çıkarmakta veya anayasa değişikliklerinde çok fazla sıkıntınız 
yok. Esas sıkıntı, çıkarılan kanunların ve değiştirilen anayasanın hayata tatbikinde. İnşallah, bunlar 
da, bizim, tatbik etmekte zorluk çektiğimiz, yürürlüğe koymakta zorlandığımız anayasa değişiklik
leri gibi askıda kalmasın. Bu samimî temennimi de arkadaşlarımla beraber paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, 3 500 000'den fazla, yurt dışında yaşayan insanımız var; bunlar kayıtlı olan
ları. İlk ve ortaöğretime devam eden 800 000 çocuğumuz, gencimiz var; 44 000 de, yükseköğretim
de, bu ülkenin evladı var, bu insanların çocukları var; yaklaşık 20 000 de, üniversiteyi bitirmiş, dok
tora yapmış, master yapmış, iki-üç lisan bilen, bulunduğu ülkenin hukukunu, ticaret hayatını, iş 
hayatını, eğitim hayatını, her şeyi bilen, Avrupa Birliği müktesebatını bilen gencimiz var Avrupa 
Birliği ülkelerinde, özellikle bu raporda bahsedilen ülkelerde. 

Tabiî, biz, bütün bunlardan ne kadar faydalanıyoruz; bu, ayrıca bir araştırma ve soruşturma 
konusudur. 80 OOO'in üzerinde insanımız, işveren olmuş; işçi olarak gitmiş, ama, işçiliğin bir kader 
olmadığını görmüş, bulunduğu ülkede işveren konumuna gelmiş. Bu 80 000 işverenimizin, 420 000 
de meydana getirdiği istihdam, yaklaşık 35 milyar euro da ciroları var. Bulundukları ülkenin 
ekonomisine ciddî şekilde katkı sağlıyorlar. Hatta, bu insanlar, bulundukları ülkede, işadamları kim
liğiyle, şeref listelerinde en önlerde, en yüksek seviyelerde payeler alabiliyorlar; hepsiyle iftihar 
ediyoruz, gurur duyuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 1961'den bugüne kadar, yurtdışında yaşayan insanlarımızın, bir şekilde, 
Merkez Bankası aracılığıyla veya başka kurumlar, özel bankalar aracılığıyla Türkiye'ye aktarmış ol
dukları, tespit edilebilen, bilinen para 127 milyar dolardır. Takdir edersiniz ki, bu parayı, ne kim
seden borç almamız ne kredi almamız ne de bu kadar yüksek bir meblağı Türk ekonomisine kazan-
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dırma imkânımız bugün için mümkün. Ülkemize bu kadar bağlı, ülke ekonomisine bu kadar katkı 
sağlayan ve her sıkıştığımızda, her bunaldığımızda, her yaşadığımız ekonomik krizde kapısını ilk 
çaldığımız bu insanlara karşı, doğrusunu isterseniz, Türkiye Cumhuriyeti olarak -hiçbir hükümeti 
ayırt etmeden söylüyorum- ilk defa bu insanları yurt dışına gönderen hükümeti de dahil etmek 
suretiyle, bugüne kadarki bütün hükümetleri dahil ederek ifade ediyorum ki, üzerimize düşen 
sorumluluğu yerine getirdiğimizi söylememiz, bu rakamları ifade etmek kadar kolay olmuyor. 

Aslında, şu araştırma raporlarına, bu kadar çalışmaya, bu kadar gayret etmeye hiç gerek yok. 
Hepimizi bağlayan, herkesin sahip çıkması ve gereğini yapması gereken Anayasanın 62 nci mad
desi gayet açıktır, esasında, yapılan çalışmaların da bir hulasasıdır. Ben, müsaadenizle. Anayasanın 
62 nci maddesini, bir kere daha Genel Kurulla paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Anayasanın 62 nci maddesinde denilir ki: "Devlet, yabancı ülkelerde 
çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sos
yal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı 
olunması için gereken tedbirleri alır." Gayet açık. Şimdi, eğer, bu Anayasa maddesi, ilgilileri ve yet
kilileri, sorumluları bağlayıcı ve gereğinin yapılması gereken bir amir hükümse, biz, bu insan
larımızı, niçin, her bunaldığımız zaman, her daraldığımız zaman hatırladık da, normal şartlarda, 
normal zamanlarda, her şeylerinden istifade ettiğimiz bu insanların ihtiyaçlarını giderme noktasın
da, bir gayreti, bir çalışmayı ortaya koymadık. İnşallah, bu çalışma, bu vatandaşlarımızla ilgili 
önemli bir başlangıç olur. 

Değerli arkadaşlar, bakın, eğitimden kültüre kadar, çalışma hayatından asimilasyon ve enteg
rasyon problemine kadar yüzlerce problemi, etraflıca, burada konuşabiliriz. Bunları, zaten, arkadaş
larımız, bu raporda uzun uzun anlatmışlar, hatta, çarelerini de yazmışlar, ben, bunları tekrar etmek 
istemiyorum. Özellikle, ilgili kurumlara, yurt dışındaki büyükelçiliklerimizin ve konsolosluk
larımızın bünyesinde memur çalıştıran, ataşe bulunduran bakanlıklarımıza ve bakanlarımıza, 
buradan bir şeyi sormak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bakın, ben de, uzun yıllar yurtdışında yaşadım. Bunları, hayalî şeyler 
olarak, afakî şeyler, farazî şeyler olarak söylemiyorum; şahit olduğum konulardır. Özellikle, 
büyükelçiliklerimizde ve konsolosluklarımızda çalışan ataşelerimizin birçoğunun, bulundukları ül
kelerin lisanını bilmediklerini, çalışma hukukunu, eğitim hukukunu, ticaret hukukunu, kültürel 
hukukunu bilmediklerini, bilseler bile, bunları ifade edecek lisana sahip olmadıklarını hep beraber 
gördük ve yaşadık. 

Değerli arkadaşlar, elbette ki, bunların içerisinde, konusuna vâkıf, meselesine gerçekten vâkıf, 
lisan bilen, fevkalade nezih arkadaşlarımız da vardı; onları tenzih ediyorum. Aslında, bu, o insanların 
suçu değil; bu insanları oraya hangi gerekçeyle gönderdiklerini bilmeyen siyasîlerin sorumluluklarıdır 
bunlar, suçsa onların suçudur. Buradan, özellikle bir teklifle huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bakın, bu kadar, yetişmiş insanımız var orada; eğitim alanında var, ticaret 
alanında var, ekonomi alanında var, iş hayatında var, hukukta var ve diğer tüm konularda var. Bun
lar, sadece bulundukları ülkenin lisanını değil, en az bir başka Avrupa ülkesinin lisanını da bilen, 
bulundukları ülkenin içhukukunu bilen, çalışma hayatını, sosyal hayatını bilen, hatta Avrupa Birliği 
müktesebatım da bilen insanlar ve bunlar, bizim gençlerimiz. Neden, bu konularda, elçiliklerimiz
de ve konsolosluklarımızda bu insanların bilgisinden, birikiminden faydalanma yoluna gitmiyoruz; 
hâlâ, en küçük memurunu bile Türkiye'den gönderme gibi bir gayretin içerisinde oluyoruz, doğ
rusunu isterseniz, bunu anlamak mümkün değildir. Her daraldığımızda, bunaldığımızda başvur
duğumuz insanların bu taleplerine, bu beklentilerine cevap vermek, aynı zamanda, şu Anayasa mad
desinin de gereğini yerine getirmektir. Ben, hassaten ilgili bakanların, bütün bakanlarımızın ve 
kurumlarımızın, bu kabiliyetli insanları bulundukları ülkelerde değerlendirmelerinin, bunlardan is
tifade etme yoluna gitmelerinin hem orada yaşayan vatandaşlarımız için hem de bu ülke için çok 
önemli bir kazanım olacağı samimî kanaatinde ve inancındayım. 
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Değerli arkadaşlar, diğer teferruatlara girmiyorum. Merkez Bankasında yaşadıkları sıkıntıları 
biliyoruz; özellikle, birtakım şirket ve holdinglerin -ki, bunların da samimî olanlarını ayırmak 
lazım- bu insanlara yapmış oldukları istismarları biliyoruz, bu insanların çaresizliklerini biliyoruz: 
İşsiz insanlarımızın, yaşlı insanlarımızın orada yaşadığı sıkıntıları, arkadaşlarımız da gördü; öyle 
zannediyorum ki, bunu, çok sayıda milletvekili arkadaşımız, en azından yurt dışında yaşayan yakın
larından biliyorlar. Gençlerimizin, çocuklarımızın hangi şartlar altında orada bulunduklarını; özel
likle gençlikevlerine, cezaevlerine düşen gençlerimizin hangi şartlarda oralarda bulunduklarını 
yakinen hep biliyoruz. Bunlarla ilgili tedbirleri almak, ülke olarak bizim görevimizdir. Eğer, biz, bu 
insanları, bulundukları ülkenin şefkatine ve merhametine havale edersek, korkarım ki, bu şefkat ve 
merhamet mahşer sabahına kadar tecelli etmeyebilir. 

Değerli arkadaşlar, bir başka şey söylemek istiyorum. Araştırma komisyonları hâkim değildir, 
savcı değildir, polis de değildir; yani, netice itibariyle, araştırma komisyonu çerçevesinde ken
dilerine verilen yetkiler içerisinde, hangi yetkilerle teçhiz edilmişlerse -tespit edilen sınırlar içerisin
de kimler varsa, kimlerle, nelerin görüşülmesi gerekiyorsa- o yetkiler çerçevesinde bu araştır
malarını yapıyorlar. 

Bu araştırma komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, yurt dışındaki insanlarımızın 
oluşturduğu dernek, teşkilat, vakıf, federasyon ve konfederasyon gibi birliktelikler altında barınan 
insanlarımızın yaşadıkları problemleri yerinde tespit etmek üzere yetki aldı. Bu programlar, Dışiş
leri Bakanlığımız aracılığıyla, özellikle konsolosluk hizmetleri veren ilgili birim aracılığıyla ve yurt 
dışındaki büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızın tespit ettikleri, davet ettikleri kurumlarla 
yapılmıştır ve orada özellikle de bir şart konulmuştur -Komisyon Başkanımızın ve komisyondaki 
arkadaşlarımızın da ifadesidir- davet edilen bu kurumlarda, şahıslarda, derneklerde, vakıflarda 
aranan şart, terör, şiddet, bölücü ve yıkıcı faaliyetler içerisinde bulunmamasıdır. Buna da, elçilik
lerimiz ve konsolosluklarımız titizlikle riayet etmişlerdir. 

Bir üzüntümü ifade etmek açısından söylüyorum, asla kimseyi suçlamak, yeni bir tartışma aç
mak açısından söylemiyorum: Değerli arkadaşlar, eğer önyargılarımızı aşamazsak, ön kabullerimiz
den vazgeçemezsek, herkes, birbiriyle alakalı şikâyete söz konusu olacak yüz tane gerekçe bulabilir; 
bulunabilir, herkesle ilgili bulunabilir. Bakın, bu komisyon yurtdışına çıkarken, benim de çok saygı 
duyduğum, özellikle bu komisyonun kurulmasına da öncülük etmiş, İstanbul Milletvekili Sayın Ali 
Rıza Gülçiçek'in, bu komisyonun kurulmasını çok arzu etmiş, bu raporun hazırlanmasında da -
biliyorum- çok önemli katkılar sağlamış olmasına rağmen, komisyonun yurtdışı çalışmalarına 
katılamayışından dolayı en az benim kadar kendisinin de üzüldüğünü biliyorum; ancak, komisyonla 
ilgili bütün rezervasyonlar yapılmış, bütün çalışmalar yapılmış, gidebilecekleri yerler tespit edilmiş, 
iktidar ve muhalefet partilerine mensup komisyon üyesi arkadaşlarımızın bir kısmı yurt dışına git
mişken -Sayın Haluk Hocam burada mı?- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilimiz Haluk 
Bey, bir basın toplantısıyla, arkadaşlarının, bu komisyon çerçevesinde, yurtdışı çalışmalara katıl
mayacaklarını ve yurtdışına gidenlerin de geri çağrıldığını ifade ettiler; tabiî, üzüldük. 

Ben, sadece şunu söylemek istiyorum; Sayın Ali Rıza Gülçiçek ve Büyükelçi Sayın Onur Öy-
men bu meseleyi bilir: Özellikle Almanya'da dernek, vakıf gibi kuruluşların anayasaya aykırı dav
ranışlarını, faaliyetlerini incelemek üzere, takip etmek üzere Anayasayı Koruma Teşkilatı vardır, 
Almanca ifadesiyle Verfassung Schutz deniliyor. Bu teşkilat, bütün Almanya'da ve eyaletlerde 
faaliyet gösteren bu tür dernek ve vakıf ne varsa takibe alır ve netice itibariyle, yıl sonunda federal 
devlet ve eyaletler bazında da yıllık raporlarını yayımlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Fatsa, toparlayabilir misiniz... 
Buyurun. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
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Bu süre içerisinde zaman zaman Anayasa ihlalleri yapmış olan, Anayasanın çizgilerini ve sınır
larını zorlayan kuruluşları uyarır, yani, şu dernek şu konularda, şu vakıf şu konularda Anayasayı ih
lal etmiştir veya anayasanın sınırlarını zorlamıştır der; ama, bu Anayasayı Koruma Teşkilatının 
raporlarına giren bu dernekler, asla, illegal dernekler ve Anayasaya aykırı dernekler olarak telakki 
edilmez. Zaten, Federal Dernekler Yasası ve dernekler masası bu tür faaliyetlerin içerisinde olan 
yerli ve yapancı bütün dernekleri de kapatıyor. O açıdan, bakın, böyle önyargılı bir gerekçeyi hiç
bir şekilde kabul etmem. Onun için ifade ettim, bu komisyon hâkim değildir, savcı değildir, jandar
ma ve polis de değildir; bu komisyon bir tespit yapar, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına tespit 
yapar. O açıdan, bu önyargının, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın üzülmesine sebebiyet ver
diğini de Sayın Gülçiçek ve Sayın Koç'un bilmesi, bu yaklaşımların, bu önyargılı yaklaşımların, ön-
kabullerin, ne burada ne de yurtdışında yaşayan insanlarımıza bir faydası olduğunu; hiçbir faydası 
olmadığını hepimizin görmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlar, bu, önemli bir çalışmadır. Temenni ediyorum ki, sadece yurtdışında 
yaşayanlar değil, bu raporun gereğini yapması gereken hükümet, bakanlıklar ve o bakanlıkların 
bünyesindeki özellikle yurtdışındaki vatandaşlarımıza hizmet etmekle sorumlu ve görevli kurumlar, 
genel müdürlükler, daire başkanlıkları, inşallah, bu raporu önceki raporların akıbetine uğratmazlar, 
bunun gereğini yaparlar. Bu, bizim anayasal görevimizdir ve ayrıca, bu ülkeyi idare eden, bu ülkeyi 
yöneten insanlar olarak, yurtdışına gönderdiğimiz insanların problemlerine çare ve cevap bulmak 
hepimizin görevidir diye düşünüyorum. 

Bu raporların hazırlanmasına, bu komisyonun kurulmasına öncülük eden, destek veren herkese 
huzurlarınızda bir kere daha AK Parti Grubu adına teşekkür ediyor, Yüce Genel Kurulu saygıyla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Fatsa. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek; 

buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Gülçiçek, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ALÎ RIZA GÜLÇİÇEK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik olarak kurulan komis
yon raporuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; şahsım ve 
Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla CHP ve AK Parti Grupları tarafından yapılan bu çalışmaların çok önem 
taşıdığını dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türk işçilerinin Federal Almanya'ya, dolayısıyla, Avrupa'ya göçünü baş
latan, iki ülke arasında 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanan İşçi Alımı Anlaşmasıdır. Anlaşmayı takip 
eden yıllarda Türkiye'den binlerce Türk işçisi Almanya'ya gitmeye başlamıştır. 

Federal Almanya, petrol krizi ve ekonomik durgunluk nedeniyle, oniki yıl sonra, Kasım 
1973'te işçi alımını durdurduğunda ülkedeki Türk işçilerinin sayısı 900 000'e ulaşmıştı. Bu tarihten 
itibaren Almanya'daki işçiler ailelerini de yanlarına getirmeye başlamışlardır. 

Göçün başında gerek Alman gerekse Türk tarafının kısa süreli bir çalışma dönemi olarak plan
ladığı bu süreç, zaman içinde kalıcı bir ikamete dönüştü. Göçmenlerin Almanya'da kalıcılaşması, 
yaşam biçimlerindeki yapısal değişiklikleri de beraberinde getirdi. Bu sorunlar nedeniyle 2 000 000 
vatandaşımız, Türkiye'ye geri dönüş yapmıştır. 

1961 yılındaki İşçi Alımı Anlaşması kapsamında gelen ilk Türk işçiler ağırlıklı olarak erkek
lerden oluşuyordu. 
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Almanya'da birkaç yıl sürecek çalışmanın ardından gurbetçiler kendi yurtlarına dönüp, bir nevi 
dişlerini sıkarak biriktirdikleri parayla, köyünde, kasabasında ya da yaşadığı şehirde yatırım 
yaparak aile ekonomilerini düzelteceklerdi. Bu sebeple, ufak evlerde oturmayı, eski mobilya kul
lanmayı, yurtlarda kalmayı tercih ettiler, Türkiye'de ev satın aldılar, yeni yeni mobilyalarla evlerini 
döşediler; fakat, bu evlerde hiç oturamadılar, mobilyalar tozlandı; yaşanan süreç, Türk işçilerine 
çok farklı perspektifler sundu; onlar, ailelerinin yanma dönmektense, ailelerini yanlarına getirmeyi 
tercih ettiler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa'da Türklerin yerleşikliğini belirleyen birçok fak
tör vardır. Çocukların eğitimi, Türkiye'de yaşam ve iş kurmak için gereken birikimin sağlanamamış 
olması, geri dönenlerin Türkiye'de yaşadığı olumsuzluklar, Türkiye'ye karşı artan oranda kültürel 
ve sosyal yabancılaşma gibi sorunlar etken oldu. 

Avrupa'da kalıcılığa neden olan diğer önemli bir faktör de giderek artan Türk nüfusudur. Türk
ler, sayısal çoklukları nedeniyle geri dönmek zorunda kalmadan, Avrupa'nın orta yerinde bir Tür
kiye yaratma imkânına sahip oldular. Bir başka deyişle, Türk Halkının sayıca büyüklüğü, ken
dilerine özgü ihtiyaçlara yönelik arz için bir altyapının oluşmasını da kolaylaştırdı. 

Bugün, Avrupa'daki Türkler kendi ürünlerini kolayca edinip, tüketebilme, diğer yanda kendi 
camilerinde, cemevlerinde ibadet edebilme, kendi spor kulüplerinde spor yapabilme gibi her türlü 
imkâna sahipler. Son zamanlarda, kurdukları yöre dernekleriyle de, kültürel bağlarını güçlendirmek 
için faaliyet gösteriyorlar; kendi kimliklerine, kültürlerine sahip çıkıyorlar. 

Bugüne kadar, hükümetlerimiz tarafından, yurttaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik hiç
bir şey yapılmamıştır. Vatandaşlarımız, kırk yıl süreyle, yabancı düşmanlığına, ırkçılığa maruz kal
dılar. Onlara, yaşadıkları ülkede "yabancı" gözüyle, Türkiye'de ise "Almancı" gözüyle bakıldı. 
Kimse öncülük etmedi; kendi olanakları, kendi çabalarıyla ayakta durmaya çalıştılar. 

Ülkemiz, bütçe açığını, onların gönderdiği dövizlerle kapatmaya çalıştı. 
Federal Almanya'da sosyal güvenlik kuruluşları, Türklerin ödediği primlerle ayakta durmayı 

başarmıştır. 
1960 yılında giden Türk işçilerimizin ilk emekliliği 1984 yılında gerçekleşmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 2000 yılı sonu itibariyle,' Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bulunan 

944 000 Türk hanesinin toplam tasarruf hacmi 4 500 000 000 eurodur. 23 600 000 000 euroluk top
lam yıllık net gelirin 19 100 000 000 euroluk bölümü geçim ve tüketime yönelik harcanırken, es
kiye oranla çok daha küçük bir bölümüyse tasarruf edilmektedir. 

Avrupa'da yaşayan Türkler arasında, son zamanlarda, mal ve mülk sahibi olma eğilimi de gittikçe 
güçlenmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde konut sahibi olan Türklerin sayısı 180 000'dir. Böylece, Avrupa 
Birliği ülkelerindeki yaklaşık her 5 Türk hanesinden l'inin konut sahibi olduğu tespit edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, Avrupa'ya giden vatandaşlarımız otuz otuzbeş yıl geç
mesine karşın, hâlâ, dönüş düşüncesini aklında tutuyor. Hepsi, üç beş yıl sonra ülkemize döneceğiz 
umutlarıyla gitmişlerdi. Bence, bu, bir yaşam yalanıdır ve insanlarımız, burada, bu yaşam yalanıy
la yaşamak zorunda kaldılar. 

Emeklilik konusunda da yurttaşlarımız birçok sıkıntı yaşamıştır. Çıkarılan 3203 sayılı Yasay
la, yurttaşlarımız yalan beyana teşvik edilmiştir. Çifte emeklilik sözüyle, SSK tarafından, vatandaş
larımıza, borçlanılarak emekli olma sözü verildi. Binlerce insanımız, bu yasadan dolayı kurumlarla 
kavgalı duruma düşmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; oy kullanma hakkı, yurttaşlarımızın anayasal bir hak
kıdır. Anayasamızın 67 nci maddesinde "vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seç
me, seçilme hakkına sahiptir" denilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, bu konuyu tekrar değer
lendirmek zorundayız, ilgili ülkelerce değerlendirmelerin yapılması gereklidir. Fransa'da yaşayan 
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Cezayir kökenli 2 000 000 Fransız, Cezayir için genel seçimlerde oy kullanıyor. Almanya'ya dönen 
Rus kökenli Alman vatandaşları, 2003 yılında, Rusya'daki genel seçimler için oy kullanmışlardır. 

Avrupa Parlamentosunun ve Avrupa Konseyinin oy kullanma hakkıyla ilgili tavsiye kararları 
bulunmaktadır. 28 Nisanda, Strasbourg'ta, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde Türkiye'yle 
ilgili hazırlanan denetim raporunda, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımıza, ikamet ettikleri ül
kelerde oy kullanma hakkının verilmesi yer almaktadır. Bunun takip edilmesi gerekmektedir. 

Almanya Başbakanı Sayın Schröder'in Türkiye'ye son gelişi sırasında, Genel Başkanımız 
Sayın Deniz Baykal, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki genel seçimlerde oy kul
lanmaları konusunda gerekli yardımları istedi. Sayın Başbakan Schröder ise, bu konuda bilgisi ol
madığını söyledi. Bu konuda gereken görüşmelerin bir an önce yapılması, çözüm yollarının bulun
ması gerekmektedir. 

Aile birleşimi ve serbest dolaşım hakkının, Avrupa Konseyi Göç ve Mülteciler Komisyonun
da, iyileştirilmesi için ortak kararlar vardır; temel sorunları Avrupa Komisyonu Genel Kurulunda 
kabul edilmiş, Avrupa Sosyal Şartıyla da güvence altına alınmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının 
eğitim alanında başarılı olamamalarının sebeplerini şöyle sıralamak istiyorum: 

Birinci neden, yaşadıkları ülkelerin eğitim sistemidir. İkinci neden, çocukların velileridir. 
Nedeni de, bilgisizlikten ve ihmalkârlıktan kaynaklanıyor. Üçüncü neden ise, dil sorunudur. Bilinen 
bir gerçek ki, kendi anadilini öğrenmeyen bir kişinin ikinci dili öğrenmesi oldukça zordur. Bu 
konuda gerekli çalışmalar hemen başlatılmalı, sorun iyice artmadan çözümlenmelidir. 

Almanya'daki tecrübeler, göçmenlerin okuldaki başarısızlıklarının nedenlerinden birinin, 
anadiliyle koordine edilmeksizin, sadece Almanca eğitim görmeleri olduğunu göstermektedir. 

Son dönemlerde, Almanya'da Türkçe -anadil- dersleri gittikçe azalmış, Türkçe ve Türk kültürü 
öğretmenlerinin görevlerine son verilmiştir. Aşağı Saksonya Eyaletinde, iki yıl öncesine kadar 184 
öğretmen görev yaparken, bugün sadece 4 öğretmen görev yapmaktadır. 

Eğitim ataşeliklerimiz bu konuda daha ciddî donanımlarla desteklenmeli ve aileler, eğitim 
ataşelikleri ile yurt dışında görev yapan öğretmenler tarafından bilgilendirilmelidir. Yurt dışında 
eğitim alanında eğitim görmüş, hem Türkçeyi hem de yaşadığı ülkenin dilini çok iyi bilen Türk öğ
retmenlerin görev alması sağlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Türk-Alman ilişkilerinde, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımız 
önemli bir unsurdur. Yaklaşık 2 600 000 Türk Almanya'da yaşamaktadır. Avrupa'da yaşayan Türk
lerin yüzde 70'i Almanya'dadır. Almanya'daki Türk nüfusu yılda yaklaşık 75 000 kişi artmaktadır. 
Şimdiye kadar, yaklaşık 700 000 Türk vatandaşı Alman vatandaşlığına geçmiştir. Halen 7 400 000 
yabancının yaşadığı Almanya'da, Türkler, en geniş yabancı grubu oluşturmaktadır. Son yıllarda, aile 
birleşimi yoluyla, yılda yaklaşık 50 000 Türk Almanya'ya yerleşirken, yaklaşık 40 000 Türk Alman
ya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştır. 

1 Ocak 2001 tarihinde yeni Vatandaşlık Yasasının yürürlüğe girmesiyle, yılda yaklaşık 50 000 
Türk asıllı çocuk, doğumla birlikte, otomatik olarak Alman vatandaşı olmaktadır. Öte yandan, yak
laşık 50 000 Alman da Türkiye'ye yerleşmiş bulunmaktadır. Bu sayı gittikçe artmaktadır. 

Dün, Almanya'nın en ciddî gazetelerinden biri olan Bild Gazetesi, Almanların, bu yıl, tatil için, 
Türkiye'yi birinci sırada tercih ettiklerini bildirmektedir. 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunları denilince, elbette ki, Almanya başta gelir. 
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde Almanya öncülük edecektir. 

Çifte vatandaşlık, oy kullanma hakkı, emeklilik ve eğitim gibi sorunların çözüm merkezi Al
manya'dır. Yerel alanda seçme ve seçilme hakkı Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkelerinde 
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verilirken, Almanya'da yurttaşlarımız bu haktan faydalanamıyorlar. Belçika, Fransa, İsveç, Avustur
ya ve İsviçre gibi ülkelerde sorun yaşanmazken, Almanya'da sorun vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa'da en büyük işsizlik oranı yurttaşlarımız arasındadır. Herhangi 
bir meslekî niteliği olmayan düz işçilerimiz işsiz kalmışlardır. Türk işçilerimizin arasındaki kalifiye 
eleman sayısının azlığı, işsizlik oranlarını artırmaktadır. Bu da, meslek sahibi olmamamızdan kay
naklanıyor. 

Polonya'nın 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliğine girişiyle, milyonlarca Polonyalı diğer Av
rupa ülkelerine akın edeceklerdir; çünkü, meslekî niteliği olan Polonyalılar işe alınmada, öncelikle 
tercih edileceklerdir. Bu da doğrudan yurttaşlarımızı etkileyecektir. 

İkinci ve üçüncü kuşak için meslekî eğitim çok önem kazanıyor. Çalışma ataşeliklerimizin bu 
konuda yurttaşlarımıza yardımcı olması gerekmektedir. 

Bazı Avrupa ülkeleri, Türk gençlerine, sadece, inşaat sektörü, kaynakçılık, berberlik gibi alan
larda meslekî eğitim şansı tanıdılar. Meslekî eğitim alanında ve her alanda eşit şans tanınması 
konusunda gereken girişimlerde bulunulmalı, meslek eğitiminde gençlerimize eşit hak ve koşullar 
yaratılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili bir araştırmayı dikkatinize sunmak 
istiyorum. Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih, Paris ve Londra'da yapılan araştırmada, dikkat 
çeken bazı bilgiler çok düşündürücüdür. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın çocuklarının yüzde 87'si 
okumak istemiyor, yüzde 52'si çalışmak istemiyor, ailelerinden para istiyor, yüzde 71'i kötü arkadaş 
ediniyor, yüzde 19'u ailesinden ayrı yaşıyor, yüzde 20'si Türkiye'ye gelmek istemiyor, yüzde 17'si 
yabancılaşıyor. 

Gençler arasında yapılan araştırmada da şu bilgiler ortaya çıkmıştır: Gençlerimizin yüzde 87'si 
Türkiye'ye dönmek istemiyor, yüzde 59'u okumak önemli değil para kazanmak önemlidir diyor. 

Veriler ve rakamlar gözönünde bulundurulduğunda, hükümetin acilen yapması gereken çok iş 
olduğu ortaya çıkıyor. Gençler ile yaşlı kuşaklar arasında çok ciddî bir kültürel kopukluk ve çatış
ma yaşanıyor. 

Gençler okumaktan çok para kazanmaya önem veriyorlar; devlet güvencesine güvenerek, gün
lük yaşamını sürdürmeye çalışıyor, uzun vadeli projeler yapmıyorlar. 

Gençler yarı Almanca yarı Türkçe konuşuyorlar. Türkçe-Almanca karışımı yeni bir dil, yeni bir 
kültür oluşuyor. 

Türkiye'nin yurt dışındaki gençlere yönelik sağlıklı bir politikası olmadığı ortaya çıkıyor. 
Cemaatler ve örgütler gençleri yönlendiriyor. 

Aile kültürü ile Alman kültürü arasındaki çelişki ve çatışma gençleri bunalıma itiyor. Bu 
nedenle, gençlik uyuşturucu ve gece hayatına yönelme içine giriyor. 

Kuşak çatışması çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Anne ve babalar mutsuz, gençler ise sorum
suz. Eskiye oranla gençler ideolojik gruplardan uzaklaşıyor, bireyselleşiyor. İnançsal, davranışsal ve 
cinsel özgürlüğünü elde eden gençler kendilerini daha özgür hissediyor. Gençler, Avrupa'daki öz
gürlükleri ve insan haklarını sonuna kadar, bazen de aşırı biçimde kullanıyorlar. Erkekler kızlara 
oranla daha özgür, kızlar üzerindeki aile baskısı daha yoğun. 

Sonuç olarak, gençlerin değerler sistemi bozulmuş, Türk değerler sistemi ile Avrupa değerler 
sistemi arasında kendilerine özgü bir değerler sistemi oluşmuştur. Bu konuda çelişkiler yaşıyor, 
bocalıyor, bunalıma düşüyorlar. 

Yurt dışında yaşayan gençlerimizin çok ciddî sorunları var. Devletin bu konuda ciddî 
politikalar üretmesi ve yurt dışındaki gençlerimize sahip çıkması gerekir. Eğer gözardı etme 
politikası sürerse, üçüncü ve dördüncü kuşak Türk gençleri tümüyle yabancılaşarak kendi değer-
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lerinden, kendi kültürlerinden uzaklaşmış olacaklardır. Devletin sahip çıkmadığı yurt dışındaki 
gençlerimize, özellikle dinî cemaatler ve örgütler sahip çıkarak onları yönlendirmekte, hatta, Tür
kiye'ye karşı kullanmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, 1960'lı yıllarda yurt dışına giden Türklerin entegrasyonu konusunda her 
iki taraf da yanlış yol izledi. Almanlar, Türkler geri dönecekler diye entegrasyonu geçici bir süre 
için, Türk tarafı ise, ikinci bir Türkiye kurmak olarak anladılar. Entegrasyon, başkalığıyla kabul et
mek değil, onun gelişmesiyle meşgul olmaktır; entegrasyon, yaşadıkları ülkelerdekilerle paralel ol
mak değil, birlikte de yaşamayı öğrenmektir, paralel topluluk değil, ortak topluluk yaratmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, göçmen politikası, Avrupa ülkelerinin millî politikası haline gelmiştir. 
Türkiye olarak da bunu millî politika olarak ele almalıyız. Kırk yıldan beri bu konuda kapsamlı bir 
politika izlenmemiştir. Hükümetlerimiz, yurttaşlarımıza karşı görevlerini, sorumluluklannı yerine 
getirmemiştir. Tam tersine, tek taraflı onlardan faydalanmışlardır. Onların ekonomik yatırımlarına 
öncülük etmemiş, tam tersine, köktendinci bazı holdingler tarafından yurttaşlarımızın sömürül
mesine gözyumulmuştur. Kombassan, Jet-Pa gibi holdingler binlerce yurttaşımızı mağdur etmiştir. 
Son olarak Yimpaş firması iflas ederek 15 000 yurttaşımızın 150 000 000 euroluk parasını yok et
miştir, yurttaşlarımızı mağdur etmiştir. Bu konuyla ilgili önemli dosyalar bana iletilmiştir; bunu 
ileriki dönemlerde gündeme getireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, yurttaşlarımızın dinî inanışları da istismar edilmiştir, sahip çıkılmamış-
tır. Müslümanın modern yüzü yerine, kötü yönü Avrupa'ya gösterilmiştir. Giyimiyle kuşamıyla, 
sokaklarda, bodrumlarda hayvan kesimiyle ve radikal İslamcı faaliyetleriyle tanıtıldı. Bunun birçok 
nedeni vardır. Avrupa'da yaşayan 4 000 000 Müslümanın ancak yüzde 2'sini oluşturan Suudiler, İs
lam Konseyini hem yönetmekte hem de finanse etmektedirler. Müslümanların yüzde 70'i Türk 
kökenli olmasına rağmen, fınansörlüğünü Suudî Arabistan'ın yaptığı, yönetiminde de etkili olduğu 
İslam Konseyinin Avrupalı ülkeler tarafından muhatap kabul edilmektedir. Bazı Türk kökenli îslamî 
grupların da İslam Konseyiyle iç içe olduğu bilinmektedir. Radikal İslamcı gruplarla ilişkisi olan 
grupların içerisinde... Biraz önce konuşan Sayın Eyüp Fatsa'ya, bu konuyla ilgili bilgi sunmak is
tiyorum değerli arkadaşlarım. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak gitmememiz çok isabetli olmuştur. Çünkü, îslamî örgütlerle, 
Suudî Arabistan destekli İslam Konseyinin içerisinde... 2 Ekim 2003'te, Almanya Hıristiyan 
Demokrat Partisinin, İçişleri Bakanına yönelttiği 52 sorudan 29 uncu ve 30 uncu sorulan ve cevap
larını dikkatlerinize sunmak istiyoruz. 

Hıristiyan Demokrat Partisi tarafından yöneltilen 29 uncu soruda şöyle deniliyor: "Federal Al
manya'nın bilgilerine göre, Müslüman Kardeşliği ile esas teşkilat kanununun gözlemlediği Millî 
Görüş arasındaki ilişki nedir?" 

Cevap: "Müslüman Kardeşliği Teşkilatı, şu an faaliyet gösteren birçok İslam organizasyonunun 
ana teşkilatıdır. Bu nedenle, diğer daha genç İslamî teşkilatlar ile kişisel bağlar kurulmaktadır." 

30 uncu soru çok önem taşıyor; şöyle deniliyor: "Federal Almanya Berlin Kreuzberg'te Alman 
hukuk devletini ortadan kaldırmaya yönelik şeriatı talep eden İslamî gruplar biliniyor mu?" 

Cevap şu: "Şu an Berlin Kreuzberg'te bu anlamda İslamî faaliyetler vardır ve esas teşkilat 
kanunu koruma makamlarınca bilinmektedir." Dahası da var; ama, burada, çok fazla noktaya değin
mek istemiyorum. 

Sevgili arkadaşlar, değerli dostlarım, şimdi, kırk yıldan beri, 3 500 000 - 4 500 000 yurt
taşımızın onuruyla yaşadığı Avrupa'da, gerçekten, biraz önce ifade ettiğim gibi, çağdaş, demokratik, 
modern yanımızın yanı sıra, rencide edici birtakım gelişmeleri dikkatinize sunmak istiyorum. 
Bakınız çok değerli arkadaşlarım, bu haftaki Der Spiegel Dergisi -Avrupa'nın en ciddî dergilerinden 
bir tanesi- Metin Kaplan'ı kapak yapmış, 15 sayfa ayırmış ve Bild Gazetesi, bakınız... Üç haftadan 
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beri, bir Metin Kaplan'ın üstesinden gelinmiyor sevgili arkadaşlarım. Yıllardır, gerek yurt dışında 
gerekse yurt içinde desteklenen ve beslenen bu gibi kişi ve kurumları kontrol altına almakta zorluk 
çekiliyor; gerçekten, bunu çok önemsemeliyiz. İnsanlarımız çok üzülüyor, yurt dışındaki yurttaş
larımız bunu hak etmemiştir; yurt dışında, yurttaşlarımız bu şekilde biliniyor. Avrupa Birliğine 
gireceğimiz bir süreç içerisinde, bunlar karşımıza çıkıyor; yani, deyim yerindeyse, Metin Kaplan, 
Avrupa'da, Almanya'da, Başbakanımızdan çok daha popüler. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu önemsenmelidir ve bu konuda, gereken ciddî adımların atıl
masında yarar vardır. Burada, bunu bir istismar konusu yapmak istemiyoruz. Sayın Fatsa, gerçek
ten bu konuda bir anlayış içerisindeler; ancak, Cumhuriyet Halk Partisinin gitmemesinin nedeninin 
altında bu yatmaktadır; bunu da, bilgilerinize, dikkatinize sunmak istiyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, çok ciddî çalışmalar yapılmıştır. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gülçiçek, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Geçmiş dönemlerde, her yasama döneminde, çok önemli çalışmalar yapılmıştır -Sayın Fat

sa'nın da belirttiği gibi- çok ciddî raporlar hazırlanmıştır ve bu çalışmalar rafa kaldırılmıştır. Bu 
dönem, bunun takip edilmesi -Sayın Öymen'in belirttiği gibi- sürekli olarak bir komisyonun 
kurulup, bu konuyu takip etmesi çok yararlı olacaktır. 

Son olarak, izin sezonu başlamıştır, geçmiş dönemlerdeki sıkıntıların yaşanmaması, tekrarlan
maması için, hükümetin öncelikle bu konuya eğilmesi ve gereken önlemlerin alınması dileğiyle 
Sayın Fatsa ve arkadaşlarına, Sayın Komisyon Başkanıma ve değerli üye arkadaşlarıma, katkı 
yapan tüm arkadaşlarıma, yetkililere teşekkür ediyorum, hepinize en içten sevgi ve saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gülçiçek. 
Şahsı adına söz isteyen, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Avni Doğan; buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurtdışında yaşayan 

vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu hakkında ve bulunan çözüm önerilerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisine getirilmesiyle ilgili söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, aslında ben buraya gelirken, komisyonun yaptığı o kapsamlı çalışmadaki 
önemli sorunları ve bunların çözüm önerilerini sizlere anlatmak için geldim; ancak, benden önce 
konuşan arkadaşlarım bu konulara değindiler, tekrarına lüzum görmüyorum, ben olaya başka açıdan 
bakacağım. 

Hiç kuşkusuz, 1961 yılında Sirkeci'den trene binip Avrupa'ya giden vatandaşlarımız orada 
kalıcı olmayı düşünmemişlerdi; yani, onların rüyasında, hülyasında, bir miktar para kazanıp tekrar 
Türkiye'ye dönmek vardı; ama, orada kalıcı oldular. Onlar, Avrupa'ya 1961 yılında ayak bastıkların
da Avrupalılar şunu düşünüyorlardı: Geldiler, tekrar gidecekler... Türkiye Devleti şunu düşünüyor
du: İşte, vatandaşlarımız oraya gittiler, tekrar dönecekler... Ama, gidenler dönmedi, hem Avrupa 
yanıldı hem Türkiye yanıldı hem de kendi vatandaşlarımız, başlangıçtaki planlarını bozdular. 
Sorun, buradan başlıyor. 

Zaman içerisinde, oradaki vatandaşlarımızın sayısı 4 500 000'e yükseldi, Avrupa bir kültürel 
karşılaşmayla karşı karşıya geldi. Esas sorun budur, esas büyük sorun budur. Entegrasyon sorunu, 
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asimilasyon sorunu, gettolaşma sorunu, eğitim sorununun, hepsinin altında yatan sorun, iki kül
türün, iki büyük kültürün, iki güçlü kültürün karşı karşıya gelmesi. 

Avrupa kültürünün, Batı kültürünün tabiatında, kendi içerisinde ikinci bir kültürü yaşatmak 
yoktur. Bakın, bunu tespit etmeden, oradaki vatandaşlarımızın sorunlarını çözebilmek mümkün 
değildir. Tekrar altını çiziyorum, Avrupa kültürünün tabiatında, tarihten bu yana, kendi içerisinde 
ikinci bir kültürü yaşatmak yoktur, kendi içerisine giren kültürü bütün gücüyle yok etmeye çalışır. 

Neticede, orada yaşayan vatandaşlarımızın orada kalıcılığı anlaşılınca, başlangıçta, Avrupalı 
hep şunu düşünmüştür: Bunları asimile mi edelim, tekrar memleketlerine mi gönderelim?.. Her iki 
konuda da çok kuvvetli çalışmalar yapılmıştır. 

İşte bu çalışmalar yapılırken, Türkiye, bunun ya farkında olmamıştır ya da farkında olmuştur 
da aldırmamıştır. Sorun burada yatmaktadır. 

Bir kere, biz neyi istiyoruz; Türkiye şunu istiyor, diyor ki: Bunlar, kendi kültürlerini koruyarak, 
kendi kimliklerini koruyarak Avrupa'ya entegre olsunlar. Zaten, kendi kültürlerini korumadan, ken
di kimliklerini korumadan entegre olmak mümkün değil ki. Kendi kültürünü koruyamıyorsa, kendi 
kimliğini koruyamıyorsa, bunun adı entegre olmak değildir, bunun adı asimile olmaktır; ama, Türk 
kültürünün önemli bir özelliği var; Türkler asimile olmazlar. Türkler, ya entegre olurlar ya da koz
mopolit olurlar. Türk işçilerinin karşılaştığı sorun da budur. 

Bakın, bugün Avrupa'da üç tip Türk yaşamaktadır. Ya gettolaşmışlardır ya kozmopolitleşmiş-
lerdir ya da entegre olmuşlardır. Entegre olan kimlerdir; entegre olanlar, kendi kültürünü iyi kav
rayanlardır; entegre olanlar, Avrupa'da bağlama çalanlardır, orada ney üfleyenlerdir, orada Hacı Arif 
Beyi Beethoven'den daha fazla tanıyanlardır. Biz, yıllardır eğer buna çalışsaydık, kendi kül
türümüzü, kendi dilimizi önce kendi vatandaşlarımıza öğretme gayreti içerisinde olsaydık, hiç kuş
kusuz, bugün Avrupa'da yaşayan Türklerin meslek edinme oranı, eğitim alma oranı çok daha yük
sek olacaktı. 

Biz, kültür olarak, Avrupa'ya, sadece folklorumuzu taşımaya çalıştık, çiğköfteyi taşımaya çalış
tık. Hatta, bunlar entegre olsun diye, devlet, geçmiş yıllarda, kendi kültürümüzle, kendi kimliğimiz
le vatandaşlarımız arasına bir duvar örmeye çalıştı. Bizim büyükelçilerimiz, bizim eğitim 
ataşelerimiz, bizim konsoloslarımız "Türk kültürü" demekten çekindiler; aman aman, bunlara uyum 
sağlayın... Kendi kültürünü öğrenmeden, kendi kimliğini kavramadan uyum sağlamak mümkün 
mü?! Kendi kültürünü öğrenmeden uyum sağla derseniz, işte orada hippiler oluşur, her iki toplumun 
başına bela olan eğitimsiz bir kitle oluşur. Karşılaştığımız sorun budur. 

Bu rapor, diğer raporlar gibi sumenaltı olmamalı; çünkü, orada 4 500 000 insanımız yaşamakta, 
4 500 000 bizim temsilcimiz yaşamakta. Esasen, bu komisyonun hedefi, sadece orada yaşayan vatan
daşlarımız da olmamalı, bizim vatandaşlığımızdan çıkmış, yaklaşık 1 000 000 Anadolu insanı var. 
Nüfus cüzdanını değiştirmiş diye, bunlar bizim insanımız olmaktan çıkmadı ki. Bunlar bizim in
sanımızdır. Nasıl Amerika'da yaşayan Museviler hâlâ kendi köklerinin peşindeyse, kendi köklerinin 
üzerinde duruyorsa, oradaki bizim insanlarımız da, kendi köklerini, hiç kuşkusuz, arayacaktır. 

Siz, Türkçe derslerinin, Türkiye'den kaçan, Türkiye'ye düşmanlık eden bir kesim tarafından 
uzun yıllar verilmesine göz yummuşsanız, orada birçok Metin Kaplan çıkar. Sayın Gülçiçek söy
ledi, işte bir Metin Kaplan fotoğrafı çıkardı. Burada Metin Kaplan'ın avukatı falan yok. 

Hepimiz biliyoruz ki, Batı ülkeleri, geçmişten bu yana, tarihten bu yana, İttihat ve Terakkiden 
bu yana Türkiyeli bölücüleri korur. Marksist bölücüleri korumuştur, Dev-Solcu, Dev-Yolcu 
bölücüleri korumuştur; eh, Metin Kaplan'ı da birazcık koruyacaktır. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - İrticacıları korur. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Devlet olmak, bunu bilip tedbirini almaktır. Devlet olmak, Metin 

Kaplan'ı görüp, Dev-Solcu militanları görmemek değildir. 
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PKK'nın, ana sermayesini, ana gücünü Avrupa'dan aldığını biliyoruz. Biz, Suriye'yle falan çok 
uğraştık; ama, esas hareket noktasının Avrupa olduğunu biliyoruz. O lüzumsuz enstitülerin kurul
duğunu... Bugün de başka enstitüler kuruluyor. Sayın Gülçiçek, bugün de başka enstitüler 
kuruluyor. Yann PKK gündemden kalkarsa, başımıza başka belalar da çıkabilir. Zaten, Avrupalının 
amacı entegrasyon değil, Avrupalının amacı asimilasyondur, bölmektir. Biliyorsunuz, oradakiler 
dernekleri bölüyor, vakıfları bölüyor, cemiyetleri bölüyor; bu, devam ediyor. 

Bizim, Türkiye olarak, öncelikle yapmamız gereken şey, kendi kimliğimizi, oradaki vatandaş
larımızın yüreğine kazımaktır; kendi manevî dünyamızı, kendi tarihî değerlerimizi, kendi dilimizi... 
Gerçi, biz, kendi dilimize Türkiye'de bile sahip olamıyoruz. İşte, Türkiye Büyük Millet Meclisin
den Kızılay'a kadar gidin, 1 tane Türkçe mağaza ismi bulamazsınız. Bunları çözmeden, oradaki 
vatandaşların sorunlarını, eğitim sorununu, işsizlik sorununu çözmek mümkün de değildir. 

Türkiye, yeni bir mantıkla, yeni bir politikayla hadiseye bakmalıdır; millî bir ruhla bakmalıdır, 
millî bir anlayışla bakmalıdır. Herkes şunu bilsin ki, çağdaşlaşma, kendi kimliğini unutma değildir; 
çağdaşlaşma, kozmopolitleşme değildir; çağdaşlaşma, kendi manevî değerlerinden kopma değildir; 
çağdaşlaşma, kendi manevî değerlerine, kendi millî değerlerine, kendi tarihî değerlerine sımsıkı 
sarılıp, çağdaş teknolojiyi yakalamaktır. 

Türkiye, artık, kendi kültürüne, Türkiye'de de bırakılmış bir iki folklor oyunu ve çiğköfte 
olarak bakmamalıdır; Türk kültürünü Avrupa'ya taşımalıdır, Avrupa'daki vatandaşlara taşımalıdır. 
İki büyük kültürün karşılaşmasıyla ancak böyle başedilir. Hadiseye, iki büyük kültürün karşılaşması 
olarak bakmazsak, kesinlikle çözümü yoktur. 

Bu duygular içerisinde, hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğan. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Gülçiçek, kısa bir açıklama yapmak istemişlerdir. 
Buyurun. 
ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (İstanbul) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sataşma yok Sayın Gülçiçek. 
ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (Devamla) - Hayır, hayır, sataşma var diye söz istemedim; zaten öyle 

bir şey yok; sadece bir şeyi doğrultmak istiyorum. Yıllarca orada yaşayan bir arkadaşınız olarak, 
4 500 000 yurttaşımız benim arkadaşlarım, benim insanlarımdır. Her türlü yasadışı faaliyet gösteren 
gruplara, PKK'sına da, Kaplan'ına da, irticaî faaliyet gösteren herkese de karşıyım. Onun dışındaki 
herkes bizim yurttaşımızdır. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gülçiçek. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.15 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.25 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

(10/8, 48) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 335 sıra sayılı raporu üzerindeki 
genel görüşmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

/. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa 
ve 26 Milletvekilinin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/8,48) 
(S. Sayısı: 335) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Şahsı adına, Malatya Milletvekili Sayın Muharrem Kılıç; buyurun. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yurt dışında yaşayan 

vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılması ve gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu raporuyla ilgili olarak şahsım adına görüşlerimi açıklamak üzere 
söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Yurttaşlarımızın yurt dışına çalışmak için gitmelerinin nedeni, 30 Ekim 1961 tarihinde Federal Al
manya ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında yapılan İşgücü Anlaşmasıdır. Bu anlaşmaya 
dayanılarak, yurttaşlarımızın yurt dışına gidişleri kırküç yıldan bu yana sürmektedir. İlk başta, bu 
gidişin geçici bir dönem için olduğu anlayışı hâkimdi. Giden işçilerimizin tamamına yakını, bir süre Al
manya'da veya diğer yabancı ülkelerde çalışıp, Türkiye'de evini, arabasını, traktörünü alabilecek ve 
çocuklarının eğitimlerini yaptıracak sermaye birikimini sağladıktan sonra Türkiye'ye dönmeyi 
düşünüyordu; ancak, zaman içinde durum bu şekilde gelişmedi. Yurt dışındaki çalışanlarımız, eş ve 
çocuklarını yanlarına almaya, çocuklarını yaşadıkları ülkenin okullarına göndermeye başladıktan son
ra dönüş hayalleri giderek sönmeye başlamış ve insanlarımız bu ülkelerde kalıcı olmaya başlamışlardır. 

Bugün için, yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın sayısı, resmî verilere göre 4 000 000'a, 
gayriresmî verilere göre ise 5 000 000'a ulaşmıştır. Bu vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu Federal 
Almanya'da yaşamaktadır. Bu yurttaşlarımızdan yaklaşık 1 500 000 kişi yaşadıkları ülkenin vatan
daşlığına geçmiştir. Günümüzde, yurt dışındaki vatandaşlarımızı sadece işçi olarak değil, bulunduk
ları ülkelerde işveren, siyasetçi, sanatçı gibi pek çok alanda görmekteyiz. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemiz ekonomisine çok büyük katkıları olmuştur. 
Kırk yılı aşkın sürede ülke ekonomimize katkıları 130 milyar doların üzerindedir. Bu nedenle, Tür
kiye olarak, bu insanlara minnet ve şükran duymamız gerektiğini unutmamalıyız; ancak, ülkemize 
çok önemli katkıda bulunan bu insanlara hak ettikleri değeri maalesef vermiyoruz. Her yıl, turizm 
sezonunun başlangıç dönemlerinde, yurt dışından gelen turistleri davul zurnayla, müzik topluluk
larıyla karşılayarak ülkemiz turizminin gelişmesi, döviz girdisinin artması için çaba gösteriyoruz. 
Pekâlâ, kendi yurttaşlarımızın katkısı gelen turistlerden daha mı az ki aynı özeni ve dikkati kendi 
vatandaşlarımıza göstermiyoruz?! 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; komisyonumuzca yapılan bu çalışmalarda, devlet olarak, 
yurt dışındaki vatandaşlarımızla, maalesef, yeteri kadar ilgilenememiş olduğumuz ve yurt dışındaki 
vatandaşlarımızın çözüm bekleyen pek çok sorununun olduğu tespit edilmiştir. Bu sorunlardan bir 
kısmı, çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili olup, vatandaşlarımızın uluslararası anlaşmalardan, Av
rupa Birliği hukukundan doğan haklarının kullanılmasıyla ilgilidir. Bu konularda ve özellikle, 
emeklilikle ilgili, sigortayla ilgili, sosyal haklarla ilgili, suçluların iadesi ve aile birleştirmeleri gibi 
hususlarda vatandaşlarımıza yardımcı olunmalıdır. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından bir tanesi de eğitim sorunudur. 
Özellikle, anadilde eğitim, kendi kültür ve toplumlarıyla ilgili bilgiler vermesi gereken öğretmenler 
konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Acilen, gidecekleri ülkenin dilini de bilen ve o ülke hakkında 
yeterli bilgi sahibi olan öğretmenler yetiştirilerek, yurt dışındaki çocuklarımıza anadilleri ve kültür
leri öğretilerek bu gençlerin asimilasyonları önlenmelidir. 

Yine, bulundukları ülkelerde, gerek meslek eğitimine gerekse üniversiteye yönelmeleri 
konusunda çocuklarımıza ve ailelerine yönelik rehberlik hizmetleri verilmelidir. 

Yurt dışında bulunan konsolosluklarımız ihtiyacı karşılamaya yeterli değildir. Örneğin, Al
manya'nın Hamburg kentinde 150 000'in üzerinde vatandaşımız yaşadığı halde, tüm bu vatandaş
larımıza hizmetler, eski yapı dubleks bir konutta, kısıtlı sayıda personelle sunulmaya çalışılmak
tadır. Gerçi, gördüğüm kadarıyla, başkonsolosumuz ve personel, olağanüstü çabalar göstererek bu 
noksanlıkları gidermeye çalışsalar da, yine de, başkonsolosluk önünde kuyrukların oluşması engel-
lenememektedir. Aynı sıkıntı, diğer konsolosluklarda da aynen mevcuttur. 

Nüfus ve emniyetle ilgili bilgiler, bilgisayar bağlantısı olmaması sebebiyle, Türkiye'den yazış
mayla sağlanmakta, böylece, işlemler, uzun zaman almaktadır. Bu nedenle, konsolosluklarımızın 
mekân olarak ihtiyaca kâfi gelecek şekilde, vatandaşlarımızın işlemler yapılırken istirahat 
edebilecekleri, kışın soğuğundan, yazın sıcağından korunabilecekleri şekilde düzenlenmesi ve per
sonel olarak da takviye edilmesi gerekmektedir. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza ne kadar iyi hizmet 
sunarsak, ülkemize olan sevgileri ve bağlılıkları da o ölçüde artacaktır. 

Vatandaşlarımız, ülkemizdeki pembekart uygulamasından da şikâyetçidirler. Uygulamada, 
alım-satımda, tapu, noter işlemlerinde zorluklar yaşanmaktadır. Konuyla ilgili tebliğler olmasına 
rağmen, birkısım memurlar pembekartı tanımamaktadırlar. Pembekart hamili olanlar yurtdışındaki 
hizmetlerini 3201 sayılı Yasaya göre borçlanamamaktadırlar. Arabayla ülkemize gelenler, üç aydan 
fazla Türkiye'de kaldıklarında sorunlarla karşılaşmaktadırlar. 

Özellikle izin dönemlerinde, gümrük kapılarında yığılmalar olmaktadır. Bu dönemlerde güm
rük kapılarımızın ilave personelle takviye edilmesi gerekmektedir. Karayoluyla gelişlerinde transit 
geçtikleri ülkelerde yine sorunlar yaşanmaktadır. Bunu gidermek için, özellikle yaz dönemlerinde 
havaalanlarımız taşımacılığında cazip fiyatlar sunulabilir ve Anadolu'daki birkısım havayollarımız 
uluslararası havaalanına dönüştürülerek, geliş-gidişlerde rahatlık sağlanabilir. 

Yine, yurtdışında boşanan vatandaşlarımızın, bulundukları ülkeden aldıkları mahkeme ilamlarının, 
ülkemizde geçerli kabul edilebilmesi için tanıma ve tenfızi gerektiğinden, bu süreç ise masraflı ve uzun 
zaman aldığından yakınmalara sebep olmaktadır. Buna 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 
Hukuku Hakkında Kanunda değişiklik yaparak veya ikili anlaşmalarla çözüm üretmeliyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; komisyon olarak, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın 
sorunlarını 155 sayfalık rapor halinde sunduk. Sorunlar bir hayli birikmiş; ancak, yurtdışına gidiş
lerimde gördüğüm birkısım durumları da umut verici olarak bulduğumu belirtmeliyim. Özellikle 
son dönemlerde, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, kendi bulundukları şehirlerde, hatta köyler
de kültür dernekleri, hemşeri dernekleri, inanç dernekleri ve sosyal alanlarda kurdukları dernekler
le büyük örgütlenme içine girmiş durumdalar. Dernekler, aynı binada, dernek büroları ayrı olmak 
üzere, sosyal ve kültürel mekânları ortak alanlarda güçlü bir birliktelik sergilemektedirler. Buralar-
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da insanlarımız hem kaynaşmakta hem de sorunlarının çözümünde ortak arayışlar içine girmek
tedirler. Nitekim, yurtdışına gittiğimde, bu derneklerin, bir telefon zinciriyle, çok rahatlıkla bir 
araya gelerek, sorunlarını dile getirmelerine tanık oldum. Bu ise, beni çok sevindirmiştir. 

Komisyonumuzun raporunun Genel Kurula gelmesinin gecikmesi nedeniyle, vatandaş
larımızın sorunlarının bir an önce çözümü için, Sayın Adalet Bakanımız Cemil Çiçek'e tanıma ve 
tenfizle ilgili olarak, Sayın Dışişleri Bakanımız Abdullah Gül'e başkonsolosluklarımızın mekân ve 
kadro ihtiyacının giderilmesiyle ilgili olarak, yine Sayın İçişleri Bakanımız Abdülkadir Aksu'ya 
pembekart uygulamasıyla ilgili olarak yazılı soru önergeleri vererek, çözüm bulunmasını talep et
tim; ancak, bu yazılı sorularıma henüz cevap alabilmiş değilim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm 
bulmak, aynı zamanda anayasal bir görevdir. Anayasamızın 62 nci maddesinin başlığı "Yabancı ül
kelerde çalışan Türk vatandaşları" olup, madde metni "Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk 
vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenlik
lerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için 
gerekli tedbirleri alır" hükmünü getirmektedir. 

Sorun, Komisyonumuzca, büyük ölçüde saptanmıştır. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kılıç, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Kaldı ki, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunları, 

geçmiş hükümetler döneminde de saptanarak, Meclis arşivlerinde yerini almıştır. Bu raporumuzun 
da benzer raporlar gibi Meclis arşivlerinde yer almasını değil, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Hat
ta, gereğinin yapılıp yapılmadığını denetlemek ve değerlendirmek için de daimî bir komisyon oluş
turulması gerektiği inancındayız. 

Bu düşüncelerle, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç. 
Komisyon adına söz isteyen, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş; buyurun. (Alkışlar) 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
(10/8,48) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI MUS

TAFA BAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurt dışındaki Türk vatandaşlarının 
sorunlarını araştırmak ve bu sorunlara çözüm önermek üzere kurulan komisyonun üyesi arkadaş
larım ve şahsım adına hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. 

Komisyonumuz, 15.4.2003 tarihli 767 sayılı kararla kuruldu; 17.6.2003 tarihinde çalışmalarına 
başladı; 17.12.2003 tarihinde de raporunu yazarak görev süresini bitirdi. Burada altı aylık bir zaman 
gözüküyor. Bu arada yaz tatili olduğu için, Komisyonumuz, belii bir süre çalışamamıştır. İç
tüzüğümüze göre, üç ay, bir ay da ilave zaman alarak çalışmalannı toparlamıştır. Bunu şunun için 
söylüyorum: Konuşmalarda ifade edildi; yurt dışında yaklaşık 5 000 000'a yakın insanımız var. 
Bunlar dünyanın birçok ülkesine dağılmışlar. Biz onların sorunlarını tespit edebilmek için, 50 000'den . 
fazla Türk vatandaşının yaşadığı yerlere gidebilmeye çalıştık. O kısa süre içerisinde, Türklerin 
yoğun olarak bulunduğu birçok ülkeye gidemediğimizden dolayı belki raporumuzda bu noktada ek
siklikler de olmuş olabilir. 

Böyle önemli bir konuyu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde araştırma önergesi vererek gün
deme taşıyan Sayın Eyüp Fatsa ve arkadaşlanna, Ali Rıza Gülçiçek ve arkadaşlanna teşekkür 
ediyorum. Çok doğru bir iş yapmışlar. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün üyelerine de teşek
kür ediyorum ki, bu önergeyi kabul etmişler, böyle bir komisyon kuruldu ve çalışmalara başladı. 20 
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nci dönemde buna benzer bir komisyon kurulmuştu; o komisyon, sadece işçilerle ilgili kurulmuş 
olan bir komisyondu. Bu kurulan komisyon ise, yurt dışındaki bütün vatandaşlarımızın sorunlarıy
la ilgili kurulmuş olan bir komisyondur. 

Tabiî, 1960'tan itibaren Türk insanı çalışmaya gitti. İfade edildiği gibi, kısa bir süre çalışıp bir 
ev almak, memleketinden bir tarla almak, çocuğunu evlendirebilmek ve hemen geri dönmek mak
sadıyla gitti; ama, gördük ki, çocuklarını artık Avrupa'da evlendiriyorlar, artık Avrupa'da torunlarını 
görüyorlar, artık Türkiye'de ev almıyorlar, bulundukları ülkelerde ev almaya çalışıyorlar, ev alıyor
lar, artık orada sadece işçi olarak çalışmıyorlar, çocuklarını okutuyorlar. Şimdi, kendilerinin işçi 
olarak gidip çalıştığı müesseselerde çocuklarını idareci olarak görmek istiyorlar ve bunlar vardır. 
Kendilerinin alışveriş yapmış olduğu dükkânlarda artık çocukları esnaf olmuşlardır ve kendilerinin 
iş aramak için gitmiş oldukları birçok büyük şirketler gibi, artık vatandaşlarının şirketleri vardır. 
Bugün, yurtdışında, sadece Almanya'da -burada ifade edildi, o rakamlar sadece Almanya içindir-
422 000 kişiye Türk işadamları iş vermektedir ve müteahhitlerimiz, işadamlarımız sadece Alman
ya'da 35 milyar euro ciro yapmaktadırlar. 

Bu çalışmalar esnasındaki tespitlerimize göre, bütün dünyada, Türklerin firmalarının yapmış ol
dukları ciro 105 milyar euronun üzerindedir. Bu çok büyük bir rakamdır. Ben, aynı zamanda 
KEİPA'da olduğum için dolaşıyorum, sizler de dolaşıyorsunuz. Şu anda, düşünün ki, gökyüzünde ne 
kadar uçak var, bu uçakların en az yarısında, mutlaka bir, iki Türk işadamı vardır. Belki, bir kısmı da 
dil bilmiyorlar; ama, çantaları ellerinde dolaşıyorlar, başarılı oluyorlar, ülkemizi iyi temsil ediyorlar. 

Biz, bir grup arkadaşımızla önceki gün St Petersburg'tan, Rusya'dan döndük. İftiharla gördük 
ki, on yıl önce, bir Türk 30 000 dolarla gitmiş, şimdi ise yıllık cirosu 200 000 000 dolar. 30 000 
dolarla gitmiş bir işadamımızın, şimdi, orada bir yıllık cirosu 200 000 000 dolar; bunlar, bizim if
tihar ettiğimiz şeylerdir; ama, yeterli değildir, daha çok yapacağımız işler vardır. Bunu, şunun için 
söyledim: Sadece işçilerimiz yok; artık, yurt dışında, akademisyenlerimiz var, öğrencilerimiz var, 
işadamlarımız var, esnafımız var, işçilerimiz var ve en önemlisi, Türkiye'nin çok büyük bir lobi 
gücü var yurt dışında; bütün ülkelerde, ülkemizin çok büyük bir lobi gücü var. Büyük devlet, bütün 
bunlardan istifade edebilen, bütün bunları organize edebilen, bütün bunları yönlendirebilen, potan
siyel bir güç olarak bilip, bunlara yardımcı olabilen ve istifade edebilen devlettir. İnşallah, 
hükümetimiz, bunu, muhakkak ve muhakkak başaracaktır. 

Değerli arkadaşlar, bu komisyon çalışmaları esnasında, önce, Türkiye'de ilgili birimleri din
lemek istedik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızı, Dışişleri Bakanlığımızı, İçişleri Bakan
lığımızı, Millî Eğitim Bakanlığımızı, Kültür ve Turizm Bakanlığımızı, Maliye Bakanlığımızı ve 
Millî Savunma Bakanlığımızı ve bunların birçok birimini, genel müdürlüklerini, daire başkanlık
larını çağırarak brifingler aldık. Dış Ticaret Müsteşarlığımız, Hazine Müsteşarlığımız, Gümrük 
Müsteşarlığımız, Eximbank, Merkez Bankası, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, YÖK gibi birçok 
kurumu çağırdık, onlardan bilgi aldık. Sivil toplum örgütleri, TOBB, Türkiye Müteahhitler Birliği, 
Tur Operatörleri Derneği, turizmciler, Anadolu ihracatçılar birlikleri gibi, birçok birlikleri de davet 
ettik, hem raporlar aldık hem onları dinledik. 

Daha sonra, yurt dışında bir çalışma programı yaptık. Üç grup halinde, arkadaşlarımız, Alman
ya, Hollanda, Danimarka, İsviçre, İsveç, Belçika, Avusturya, Fransa, İngiltere'ye gittiler. Bu ülkeler
de, büyükelçiliklerimizden, konsolosluklarımızdan brifingler aldık. Dernek, oda, sivil toplum örgüt
leri, basın mensupları gibi kuruluşları davet ettik, toplantılar yaptık. Parlamenterleri, eyalet meclis 
üyelerini, eyalet parlamentolarını, belediye meclis üyelerini, belediyeleri ziyaret ettik ve 10'un 
üzerinde de cezaevini ziyaret ettik. Nerede Türk varsa, bunları görmek istedik. 

Burada, bir noktanın üzerinde durmak istiyorum. Bu yurtdışı seyahatlerimize başlarken, biraz 
tartışıldı. Belki bazı gazeteci arkadaşlarımızın da soruları üzerine, büyütülerek tartışma konusu ol
du. Ben, Komisyon Başkanı olarak, özellikle o tartışmalara girmedim; çünkü, Türkiye'nin bu tartış-
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malara ihtiyacı yoktur. İyi niyetle, yurt dışında, teröre bulaşmamış bütün dernekler ve bütün vatan
daşlarımızla görüşeceğiz dedik ve yurt dışındaki bütün programımızı Dışişleri Bakanlığımız 
vasıtasıyla büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımız yaptı. Bu gezilerde, camilere de gittik, gece 
Türk çocuklarının çok yoğun olduğu meyhanelere, barlara, diskolara da gittik, herkesi dinlemek is
tedik. Sadece herkesi dinlemeyi istemek değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir parlamenter 
grup geliyor -belki, milletvekilleri, şahsı adına çok gitmiştir; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir 
karar almıştır- Parlamento adına, Yüce Meclis ve millet adına, sizi görmeye geldik, gelin bakalım, 
ne yapıyorsunuz, dertleriniz nedir, bize teklifleriniz, önerileriniz nelerdir, ülkemiz ve sizin için neler 
yapabiliriz... Bence, bu, son derece önemli bir bakıştır. O açıdan, biz, vatandaşlarımızın bulunduğu 
her yere gitmek istedik. Komisyonumuzun baştan sona çalışmalarına üyelerimizin çok büyük kat
kıları oldu, her biri yurt dışında deneyim kazanmış olan değerli uzman arkadaşlarımızın da çok 
büyük katkıları oldu. Eğer, yurt dışındaki bu gezilere Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaş
larımız da katılmış olsaydı, ben inanıyorum ki, bu rapor daha da güzel çıkacaktı. Daha güzel çık
mış bir rapor, millete daha çok hizmet etmek demektir; milletimizin de, hükümetimizin de, daha 
güzel rapordan istifade ederek sorunları çözme noktasında daha iyi adımlar atması demektir. Orada 
bir eksiklik oldu, onu ifade etmek istedim, bunu bu şekilde arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, yurt dışındaki vatandaşlarımızın değişik problemleri var; bunları bölümler 
halinde sıralayabiliriz. Bir bölümü, bulundukları ülkede karşılaştıkları sorunlardır. Bunların en 
başında dil ve eğitim sorunu gelmektedir. Bizim çocuklarımız yurtdışında anaokullarına gitmiyor
lar. Bunun sebepleri var; birinci sebebi, anaokulları; yani, okulöncesi eğitim paralı; ikincisi, her yer
de yok; üçüncüsü, acaba, küçük çocuklarımızın -çünkü, orada okulöncesi eğitimi yapan kurumların 
çoğu kilise okulları- inançlarına bir zarar gelir mi. Bu değişik endişelerden dolayı, bir de zorunlu 
olmadığı için, bizim çocuklarımız anaokullarına ebeveynler tarafından verilmiyor. Verilmeyince, 
Almanca'yı öğrenemiyorlar. İlkokula başladıkları zaman, tam öğrenemedikleri bir Almanca ve tam 
bilmedikleri bir Türkçe'yle eğitime başlıyorlar. Biliyorsunuz -içimizde birçok eğitimci var- soruyu 
anlamak soruya cevap vermenin yarısından fazlasıdır. Tam Almanca, tam Türkçe -zaten, Türkçe 
konuşulmuyor- bilmeyen bir çocuk da soruyu anlamazsa cevap veremez. Ondan sonra da Sonders-
chule'ye gönderiyorlar. Biz de buradan, bizim çocuklarımız geri zekâlı mıdır diye kızıyoruz. Hayır, 
geri zekâlı değildir, bir yanlışlık var. Şimdi, bizim bütün ataşelerimiz, büyükelçiliklerimiz TRT INT, 
TRT'miz, oradaki bütün dernekler, cami dernekleri, okul dernekleri, Atatürkçü kuruluş dernekleri, 
Alevî dernekleri, kim varsa, herkes kendi hinterlandındaki insanları toplayarak, çocukların eğitimi 
mutlaka anaokulundan başlamak üzere bir seferberlik ilan etmesi lazım ki, bu çocuklarımızın önünü 
açmış olalım. 

İkincisi, Türkçe dersleri burada mecburî ders değildir, okulların atık saatlerinde, nota tabi ol
madıklarından dolayı, derslerin bitim saatlerine konuluyor ve isteğe bağlı olduğu için, birçok aile 
de, çocuklarını Türkçe öğrenmeleri için derslere yeterli devam ettiremiyor. Yine, bizim şu anda, Av
rupa Birliğiyle entegrasyonumuz da düşünülecek olursa, hükümetimiz nezdinde, diplomatik temas
larla, Türklerin çok yoğun olarak bulunduğu ülkelerde Türkçenin ikinci yabancı dil olarak muhak
kak ve muhakkak resmîleştirilerek kabul ettirilmesi ve sınıf geçme notuna tesir eden mecburî bir 
ders haline getirilmesi gerekmektedir; buna, çok yoğun çaba sarf etmemiz, ağırlık vermemiz 
gerekiyor. 

Bir başka husus da, ebeveynlerin bir kısmı hâlâ Türkiye'ye dönme niyetindeler ve çocuklarının 
hemen işi bitirip okula gitmesini istiyorlar, çalışmasını istiyorlar; meslek yapmadan çalıştıkları için 
de, çok ucuz işlerde ve hiç kimsenin çalışmadığı yerlerde çalışıyorlar. Anadolu'da, çoğu zaman 
"Türkler Avrupa'da en zor işlerde çalışıyor" sözleriyle karşılaşırız. Neden en zor işlerde çalışıyor; 
çünkü, meslek yapmamış. Niye meslek yapmamış; çünkü, bir an önce çalışsın, üç beş kuruş alsın 
diye. Bu nedenle, yine, demin söylediğim bütün versiyonlarımızı harekete geçirerek, en azından, 
bütün çocuklara meslek yaptırmak üzere seferberlik ilan etmemiz gerekmektedir. 
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Bir başka husus; bizim, orada, jimnazyumlarda çok süper çocuklarımız var. Bütün bu şartlara 
rağmen jimnazyumlarda okuyan, daha sonra üniversite tahsili yapmış olan çocuklarımız var. Bun
lar, Avrupa'nın geleceğidir, Türkiye'nin de geleceğidir; çünkü, bu çocukların genelde, kötü alışkan
lıkları da yok. Biz raporumuzda yazdık, hükümetimizden de istiyoruz; Türkiye, Avrupa'da jimnaz
yumlarda okuyan çocuklara, muhakkak ve muhakkak, okudukları süre içerisinde en az iki defa Tür
kiye'de tatil yaptırmalıdır, izci kamplarında, spor tesislerinde, genel müdürlüklerde. Onlar orada 
fizikte, kimyada, biyolojide, yani, müspet ilimlerde, eğitimde, iletişimde en iyi şekilde yetişirken; 
biz, onları burada, yazın, on onbeş gün kendi kültürümüzle hamur etmeliyiz, yoğurmalıyız, kendi 
kimliğimizle hamur etmeliyiz. Bu çocuklar, Avrupa'nın da geleceğidir, bizim de geleceğimizdir. 

Önemli konulardan bir tanesi de, din eğitimi meselesidir. Avrupa'da, hepinizin bildiği gibi, mil
letimiz, dinini yaşayabilmek için, kendi çabalarıyla, yüzlerce cami satın almışlar. Diyanet İşleri 
Başkanlığımız, bu camilerin bir kısmına görevli eleman gönderebilmiş; ama, birçoğunda yok. Her 
gittiğimiz yerde "muhakkak bize bir hoca gönderin" diye, büyük bir din adamı talebiyle karşı kar
şıya kaldık. Burada, hem bunların ihtiyaçlarını karşılamak hem de oradaki şartlara göre hizmet 
edebilecek hocaları kursa tabi tutup, yetiştirip, oralara göndermek zorundayız; çünkü, din, aynı 
zamanda, bir milletin kültürünü yaşatan, bir milletin birliğini yaşatan unsurlardan bir tanesidir. 

Sayın Ali Rıza Gülçiçek'in işaret etmiş olduğu -resmiyle beraber- bir Metin Kaplan olayı vardır. 
Arkadaşlar, biz, bunlardan komplekse kapılmayalım. Almanya'da da, İngiltere'de de, Fransa'da 

da, İsviçre'de de, aynı kıyafetleri taşıyan birçok Alman, İngiliz, Fransız var veya Avrupalı olup, 
oradan, kalkmış, El Kaideyle beraber veya Afganistan'daki Talibanla beraber yan yana savaşanlar 
da var; yani, her milletten böyle ekstrem adamlar çıkabilir. Bunlar, bizim için, asla, bir kompleks 
değildir; biz, bunları görerek, büyük çoğunluğu kucaklamaktan, kuşatmaktan, beraber olmaktan as
la ve asla imtina edemeyiz. Bence, bunların üzerinde fazla durmamak lazım. Tedbirimizi almamız 
lazım ve eğer, onların, yanlış bir yolda olduklarına inanıyorsak, toplulukla daha çok temas halinde 
olup, başkalarının da o yola gitmemesini sağlamamız lazım. 

Seçme ve seçilme hakkı çok önemlidir. Birincisi, Avrupa'da bulunduğu ülkenin vatandaşlığını 
almışların orada seçme ve seçilme hakkını kullanması... Şimdi, Avrupa Birliği Parlamentosu seçim
leri var. Belki, yakın tarihimizde, Türklerin, bulundukları ülkelerin seçimleriyle en fazla ilgilendiği 
bir seçimi şu anda yaşıyoruz. Türkler, artık, bunun heyecanını almıştır. Birçok belediye meclislerin
de, üye olarak, vatandaşlarımız vardır. Dolayısıyla, hem orada seçme ve seçilme, dolayısıyla, on
ları, etkin hale gelme noktasında planlamamız lazım, hem de, muhakkak ve muhakkak, bu ülkeler
le temas ederek, Türkiye'deki seçimlerde de oy kullanabilmelerini sağlamamız lazım. Bu, her 
zaman soruluyor; bunun sebebi bizden kaynaklanmıyor. Örneğin, Almanya veya Fransa, kendi ül
kelerindeki bizim konsolosluklarımızda seçim yapılıp rahatsız olmak istemiyorlar. Diplomatik 
meseleyle çözülebilecek işlerdir, ikna etmemiz lazım. "Bak, bu insanlar, sizin seçimlerinize burada 
katıldılar, hiçbir düzeni bozan hareket olmamıştır; Türkiye'de yapılacak seçimlerde de bizim 
büyükelçiliklerimizde, konsolosluklarımızda oylarını kullanacaklardır, burada da düzeni bozan hiç
bir şey olmayacaktır" diye bunları ikna etmek gerekiyor. 

Konsolosluklarımızın fizikî şartlarını daha iyi hale getirebiliriz. Bu gidişimizde memnuniyetle 
gördük ki, eskiye nazaran bayağı iyileşmeler var, gerek beşerî ilişkilerde, vatandaşlarımızla olan iliş
kilerde bayağı düzelmeler var gerekse fizikî şartlarda düzelmeler var; ama, bunlar yeterli değildir. 

Arkadaşlar, bakın, bir örnek vermek istiyorum; komisyon üyelerimiz biliyor: Bir vilayette baş
konsolosumuz ve bütün ataşelerle yapacağımız toplantıdan bir gün önceki akşam brifing alıyoruz. 
İşte, bu eğitim meselelerini konuşurken -din dersi, din kitabı- ben, eğitim ataşemize "siz, burada 
çocuklarımıza okutulan din dersi kitabını hiç gördünüz mü" diye sordum, "görmedim" dedi. Din 
ataşemize sordum, "görmedim" dedi. Döndüm -dört senedir orada olan- başkonsolosumuza "siz bu 
kitabı gördünüz mü, bizim çocuklara okutulan din dersi kitabında neler yazıyor" diye sordum, "ben 
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de görmedim" dedi. Her biri üç senedir, dört senedir oradadır. Bunlar, tabiî, bizim yıllarca buraları 
ihmal ettiğimizin en güzel göstergeleridir. Biz, gereken ikazlarımızı yaptık; ama, eskiye nazaran son 
derece büyük gelişmeler var, bunu hep birlikte gördük. Bu, yeterli değildir. Bizim büyükelçilik
lerimiz ve konsolosluklarımız, genelde, bulundukları ülkenin makamlarıyla temas etme, onlarla 
diplomasi yapma üzerinde planlanmış. Şimdi, bunlar değişiyor; çünkü, o ülkelerde artık çok Türk 
var; artık, o ülkelerde iş yapan Türk adamları var; artık, ticaretler uluslararası, bu büyükelçilikler 
üzerinden, konsolosluklar üzerinden yürütülüyor. Yani, bizim oradaki ticaret ataşemiz ateş gibi ol
malıdır; nerede hangi iş var, ne var, koşup takip etmelidir; Türkiye'de kime iletebilirim, hangi 
işadamını planlayabilirim... Bizim din ataşemiz böyle olmalı, bizim eğitim ataşemiz böyle olmalı, 
bizim büyükelçilerimiz ve konsolosluklarımız böyle olmalıdır. Eskiden "aman, bu işlere karış
mayalım; işte, bu bir ticarettir, hakkımda leke gelir" falan, bunları, artık, aşmamız lazım; dünyada 
bu işler böyle yapılıyor. 

Aile birleştirmeleri noktasında problemler var. Evlilik dolayısıyla birleşmelerde kotalar var. 
Örneğin, Hollanda'da, 750 dolar dil kursuna tabi tutuyorlar ve kursu başaramayanların da oturma 
müsaadesini iptal ediyorlar; bunun gibi problemler var. 

Çok önemli bir meselemiz, çok dernek var yurtdışında; işadamları derneği, ticaret dernekleri, 
kültür dernekleri, hemşeri dernekleri falan. Bunlar, faydalı şeylerdir, her biri bir alanda çalışma 
yapıyor; ama, bütün bunları koordine etmek bize düşüyor. Bütün bunları güç birliğine dönüştürmek 
bize düşüyor. Bunlar, birbiriyle uğraşan kurumlar halinde devam ederlerse, kendilerine de bir fay
dası yok, Türkiye'ye de bir faydası yok, Türkiye'nin itibarına da, imajına da bir faydası yok. Bu son 
gidişimizde -arkadaşlarımız keşke olsalardı- gördük ki, en uç noktalardaki dernekler bir salona top
landılar. Bu toplantıların sonunda uç gruplar bize geldiler ve "size çok teşekkür ediyoruz. Biz, ilk 
defa, bir salonda hep birlikte toplandık, güzel güzel konuştuk; demek ki, bu işler olabiliyor. Biz, es
kiden yan yana gelmiyorduk 'orada falanca varsa ben oraya gelmem, orada o dernek varsa ben oraya 
gelmem' böyle bakıyorduk; ama, geldik, gördük ki -çok güzel toplantılar yaptık- aslında aramızda 
büyük bir fark yok; demek ki, anlaşabiliriz, uzlaşabiliriz ve hep birlikte ülkenin, Türkiye'nin geliş
mesine, kalkınmasına, büyümesine yardımcı olabiliriz" dediler. Bu noktada, büyükelçiliklerimize 
son derece önemli görevler düşmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, en önemli meselelerden bir tanesi de, Avrupa Birliği yasaların
dan ve Avrupa Birliği Adalet Divanının verdiği kararlardan birtakım müktesebat çıkıyor vatandaş
larımız için; yani, haklar doğuyor. Bu hakları vatandaşlarımızın çoğu bilmiyor. Bir vatandaş uğ
raşıyor, bir avukat tutuyor, gidiyor, Adalet Divanından bir karar çıkarıyor, aynı durumda olan bütün 
vatandaşların bu noktayı bilmeleri gerekiyor, aynı yolu takip etmeleri gerekiyor ve belki, Türkiye 
Devleti olarak, bu tip davaları bizim finanse etmemiz gerekiyor, destek vermemiz gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Baş. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) - Yani, Avrupa Birliği müktesebatından ve Adalet Divanının ver

miş olduğu kararlardan doğan hakların, o vatandaşlar tarafından bilinmesini sağlamak ve bu haklan 
temin etmek; bu da, yapılması gereken önemli bir husustur. 

Konuşmamı, yeniden, bu önergeyi verip, bu çalışmalara sebep olan arkadaşlarıma teşekkür 
ederek, Genel Kurulumuza teşekkür ederek, katkısı olan bütün derneklere, vakıflara, odalara, Dışiş
leri Bakanlığımız nezdindeki büyükelçilere, konsoloslara, ataşelere, gezilerimizde bize katılanlara 
teşekkür ederek, uzman arkadaşlarımıza teşekkür ederek bitiriyorum. 

Hükümetimiz, inşallah, bunları raflarda bırakmayacaktır. Önümüzdeki yıl bu raporun içerisin
de yazılanların çok büyük bir ekseriyetinin yerine geldiğini hep birlikte görerek mutlu olmak 
dileğiyle, sizleri saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baş. 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu raporu 
üzerinde, Hükümetim adına, hem teşekkür etmek hem de yapılan bazı çalışmalan, kısaca, özet 
olarak size sunmak için söz almış bulunuyorum. 

Aslında, bu konu, devletimizin değişik kademelerinde ve Hükümetimizdeki değişik bakanlık
ların görev alanı içerisinde olan bir konudur ve çok değişik kurum ve bakanlıklarda, bir koordinas
yon içerisinde yürütülmektedir. 

Ben, önce, tabiî, gerçekten, hem şahsım adına hem Hükümetim adına, bu raporu hazırlayan 
komisyona çok teşekkür ediyorum; ayrıca, hem bu önergeleri veren değerli milletvekili arkadaş
larıma hem Türkiye Büyük Millet Meclisine hem Komisyon Başkanına ve komisyonda görev alan 
üyelere çok teşekkür ediyorum; çok önemli tespitler ve teklifler getiriyorlar. Bunu, belki bir kısmı 
bilinen, bir kısmı üzerinde çalışılan, fakat, derli toplu rapor haline getirilmiş, değerlendirilmiş, fay
dalanmaya değer ve kolayca faydalanılabilir, önümüzde rehber olabilecek bir rapor olarak kabul 
ediyoruz. Bu, raflarda kalmayacaktır. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, bizim için, yurt için
dekiler kadar önemlidir; hatta, onların sorunları bazen daha fazladır ve hepsiyle ilgilenmek 
durumundayız. Esasen, ilgilenilmekte ve birçok çözüm de bulunmuştur; ama, buraya getirilen, 
halen problem olarak devam eden hususlar üzerinde de, bu rapor, önümüzde rehber olacak ve biz 
bundan faydalanacağız. 

Olayın gelişmesi bu raporda da yer alıyor, konuşmacılarımız da burada ifade ettiler. Bilindiği 
gibi, İkinci Dünya Savaşından sonra, Avrupa'nın, imara ihtiyacı vardı ve çalışacak insana ihtiyacı 
vardı. Önce, değişik ülkelerden insanlar, oraya, çalışmak üzere kendi imkânlarıyla gitmeye baş
ladılar. Daha sonra ise, Türkiye açısından, 30 Ekim 1961 tarihinde, önce Almanya'yla bir işgücü an
laşması yapıldı ve peşinden, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya, İskandinav ülkeleriyle 
ve daha sonra da Avustralya'yla devam etti. Başlangıçta birkaç yıl çalışmak için giden vatandaş
larımızın büyük birkısmı, giderek orada kalıcı hale geldiler; ailelerini götürdüler, çocukları oldu ve 
çocuklarının eğitimi gibi başka sebeplerle kaldılar veya kendileri orada iş kurdular ve giderek, 
bizim, Türkiye dışında yaşayan büyük bir vatandaş kitlemiz oluştu. İşte burada rakamlar veriliyor. 
Gerçekten, bugün bunların miktarına yaklaşık 5 000 000 civarında diyebiliriz; yani, 4 700 000'den, 
5 000 000 civarında diyebiliriz. Bunun yaklaşık 3 500 000'u halen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olarak orada yaşıyor, yaklaşık 1 500 000'i de bulundukları ülkelerin vatandaşlığını almış ve bir kıs
mı da, o ülkelerin mevzuatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmıştır; çünkü, bazı ül
keler çifte vatandaşlığı kabul etmiyor. 

Bugün, burada da ifade edildi, şuna sevinmeliyiz: Gerçekten, giderek kalitesi artan, eğitimde 
daha fazla rol alan, bulundukları ülkelerin siyasetinde rol alan, meclislerine seçilmiş veya büyük iş 
kurmuş işadamları veya sanat, spor alanlarında o ülkelerde rol alan, hatta, o ülkeleri temsil eden 
vatandaşlarımız oralarda bulunmaktadır. Yani, bu konuyla ilgili raporda çok problem sayılıyor; ama, 
umutlu olmamız için, sevinmemiz için de pek çok gelişme var. Uluslararası alanda vatandaş
larımızın, Türk vatandaşlarının yetişmiş olanları, büyük bir değer haline gelenleri de var ve oralarda 
ülkemizin ismini duyuruyorlar. Konunun o boyutunu da hiç aklımızdan çıkarmamak durumundayız. 

Tabiî, yurtdışına giden vatandaşlarımızla ilgili, bildiğiniz gibi, Türkiye'nin önüne ilk önemli 
sorun sosyal güvenlik alanında çıkmıştır; yani, oradaki vatandaşlarımızın sosyal güvenlikle ilgili 
hakları en öncelikli konu olmuştur. Bu sebeple, Türkiye'de ilk çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı bünyesinde başlatılmıştır; yani, yurt dışındaki işçilerimizle ilgilenen bir genel müdür-
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lük kurulmuş, vatandaşlarımızın çalıştığı değişik ülkelerde çalışma ataşelikleri oluşturulmuş ve o 
ülkelerle sosyal güvenlik anlaşmaları yapılmıştır. Bunlar, bugün devam etmektedir; hatta, Türk 
cumhuriyetlerine, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetine de uzanmıştır; yani, hem anlaşmalar yapılıyor 
hem oralara çalışma ataşelerimiz gönderiliyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız açısından, yine, bu çalışmalar ciddî şekilde sür
dürülüyor. Vatandaşlarımızın oradaki hakları, ailelerinin haklan, emeklilik durumlan, Türkiye'ye 
geldiğinde korunacak hakları vesaire; bunlar titizlikle yürütülmektedir. Gerçekten, bu konuda iyi bir 
noktadayız; vatandaşlarımızın sosyal güvenlik hakları büyük oranda sağlanmıştır. 

Diğer konulara gelince: Bir defa, şu anda, Hükümetimizde, yurtdışında yaşayan vatandaş
larımızla ilgili şöyle bir koordinasyon söz konusu: Tabiî, Dışişleri Bakanlığımız, yurt dışındaki dip
lomatik misyonlarıyla, oradaki vatandaşlarımızın her türlü sorunlarıyla sürekli ilgilenmek 
durumundadır ve zaten, ilgilenmektedir. Aynca, bir Devlet Bakanımız, yurtdışında yaşayan vatan
daşlarımızın sorunlarıyla ilgili koordinasyon görevini yüklenmiştir, üstlenmiştir; Devlet Bakanı 
Mehmet Aydın Hocamız bu görevi de yürütmektedir. Burada ifade ettiğim gibi, ağırlıklı olarak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız görevlidir; fakat, bu konuda diğer pek çok kuruluş ve 
bakanlığımızın da çalışmaları olabilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimiz döneminde yürütülen, sonuçlandırılan bir
kaç önemli çalışmadan da söz etmek istiyorum; çünkü, bahsedeceğim bu hususlar, yurtdışında 
yaşayan veya Türkiye'ye gelip giden vatandaşlarımızın hayatlarını çok kolaylaştıran hususlardır. 

Bunlardan birincisi, vatandaşlıktan çıkma izni, 2003 yılının altıncı ayında, Bakanlar Kurulun
dan alınarak İçişleri Bakanlığına verilmiştir. Bildiğiniz gibi, o, büyük bir formalitedir. Vatandaşlık
tan çıkma, vatandaşlığa girme, daha önceleri Bakanlar Kurulu kararıyla oluyordu ve âdeta, bir sene 
sürüyordu. Hele, bulunduğu ülkenin vatandaşlığına geçmek isteyen birisi, önce buradan izin alacak, 
bu karar çıkacak, Resmî Gazetede yayımlanacak ve sonra, oradaki başvurusunu ancak öyle 
yapabilecekti. Mesela, Almanya bunlardan biri. Biz, işte bu formaliteleri biraz azalttık, süreci hız
landırdık; yani, vatandaşların bu tür işlemleri, artık, daha çabuk yürüyor. 

İkincisi, bildiğiniz gibi, yurtdışında yaşayan vatandaşlar için askerlik konusu, daima, önemli 
bir sorundur. Bazen iş hayatlarında, bazen oradaki normal hayatlarında, önlerine önemli bir engel 
olarak çıkabilmektedir; Türkiye'ye gelip gitmeleriyle ilgili, bazen, önlerine sorun olarak çıkabil
mektedir. İşte, bu yönde de, bildiğiniz gibi, yine, Meclisimizin kararıyla, 2003 yılında Askerlik 
Kanununda bir değişiklik yapılmış, 38 yaşına kadar askerliğini yapmamış -bedelli askerliğini veya 
normal askerliğini- dışarıda yaşayan vatandaşlara, bir nevi bir af, bir istisna getirilmiş; hemen baş
vurursa, belli bir miktar ödemeyi de yaparsa, bir aylık askerliğini yaparak, bu görevini yapmış 
sayılacaktır. Onun bir boyutu da, 40 yaşını tamamlamış; fakat, askerliğini yapmamış, vatandaşlık
tan çıkarılmış olanlara da bir istisna getirilmiştir; kısa bir süre içerisinde, belli bir süre içerisinde 
tekrar başvurduklarında ve belli bir ödeme yaptıklarında, bu defa, bir aylık askerlik de yapmadan, 
askerlik sorumluluğundan kurtulmuşlardır. Bu, tabiî, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 
hayatında önemli bir safhadır; onu ifade etmek istiyorum. 

Bir diğer önemli husus, vatandaşlarımızın, hem Türkiye'de yapılan seçimlerde oy kullanmaları 
hem bulundukları ülkede, en azından yerel seçimlerde oy kullanmaları hususu. Tabiî, yurt dışında, 
kendi bulundukları ülkelerde veya yörelerde oy kullanmaları, o ülkelerin mevzuatları; fakat, bizim, 
Türkiye'de yapılan seçimlerde, vatandaşlarımızın gelip oy kullanmaları yönündeki çalışmalarımız 
sürüyor. Bunların bir kısmı da, yine, vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerle ilgili. 

Bildiğiniz gibi, şu anda, oy kullanmak isteyen vatandaşlarımız, seçimlerde, sadece gümrük 
kapılarında oy kullanabiliyorlar. Tabiî, arzu edilen, hem bulundukları ülkede, gidip, sandıklarda oy 
kullanabilmeleri hem de Türkiye'ye, kendi memleketlerine gelerek oy kullanabilmeleri. Yine, bu iki 
yönde de çalışmalar devam ediyor. 
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Yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili... Tabiî, bu rapor, özellikle Avrupa ülkelerini kapsıyor. 
Bugün, artık, Avustralya'da, Amerika Birleşik Devletlerinde, Rusya'da, Türk cumhuriyetlerinde, 
büyük Türk nüfusları oluşuyor. Bizim vatandaşlarımız, ya çalışmak için ya iş yapmak için veya 
değişik profesyonel meslekler icra etmek için oralara gidiyorlar; fakat, Avrupa boyutu için, özellik
le orada nüfusumuzun daha fazla olduğu ülkeler için, Hükümet olarak bizim yaklaşımımız şöyle 
özetlenebilir: Türkler, içine kapanık bir toplum oluşturmamalı, içerisinde yaşadıkları topluma 
önemli ve vazgeçilmez katkı sağlayan bireyler olmalıdırlar. Bu toplumların siyasal, kültürel, 
ekonomik bütün faaliyetlerine her düzeyde katılmalı, bu toplumla uyum içerisinde yaşamalıdırlar; 
ama, bunu gerçekleştirirken, kendi kimliklerini de korumalıdırlar. Bu konuda yardımcı olmak 
görevi, hem o ülkelerin devletlerine hem de Türkiye Cumhuriyetine düşmektedir. Burada amaç, bir 
bütünleşme oluşturmaktır. Entegrasyon, hiçbir zaman asimilasyon anlamına gelmemelidir. 

Türkçe ve Türk kültürünün gelecek kuşaklara öğretilmesi çok önemlidir. Eğitime her açıdan 
önem verilmelidir; çünkü, yurt dışındaki Türk insanının kendini geliştirebilmesinde ve içindeki top
lumda vazgeçilmez birey haline gelmesinde eğitim anahtar rol oynamaktadır. 

Tabiî, burada, entegrasyon ve asimilasyondan çok söz edildi. Bunlar farklı kavramlar; fakat, 
birbirinin karşıtı değil, ikisi bir arada yürüyebilecek bir yöntem, ikisi de aynı anda gerçek
leşebilecek olgu. 

Özellikle, her tür görüşmede, Başbakanımızın Avrupa ziyaretlerinde, oradaki Türk toplumu 
temsilcileriyle görüşmelerinde veya buraya geldiklerinde, kendileriyle görüşmelerimizde, bizim, 
daima, tavsiyemiz, onlara söylediğimiz, gençlerin sivil toplum ve siyasette rol almalarına yönelik 
tavsiyelerdir; yani, bu konuda gençler bilinçlendirilmelidir; çünkü, gençler, yeni kuşaklar eğitimlidir, 
kendi bulundukları toplumda, siyasî hayatta, sivil toplum hayatında daha aktif olmaları arzu edilir. 

Bu arada, yine, vatandaşlarımızın Türkiye'ye daha rahat gidip gelmeleri için hudutlarda kolay
lıklar sağlanıyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor, sürekli hatırlatmalar da yapılıyor. Mesela, Bul
garistan Dışişleri Bakanı geçen hafta buradaydı; Sayın Başbakanımızla görüşmesinde, önemle bu 
konu ele alındı. Yani, bizim, özelikle, Avrupa'dan arabasıyla gelen vatandaşlarımızın, Bulgaristan 
içerisinde ve Bulgaristanla aramızdaki kapıda büyük sıkıntılar olduğu biliniyordu. Bu konu üzerin
de çok duruldu. Hem Bulgaristan Hükümeti hem de biz, ortak çalışmalar yürüteceğiz. 

Özellikle, tabiî, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın en önemli ihtiyaçlarından birini de din 
hizmetleri teşkil etmektedir. Sivil toplum örgütleri, din hizmetlerimizin, o ülkenin dilini, dinini, 
geleneklerini bilen dinadamlarımız tarafından yapılmasını, o ülkede bulunan dinadamlarıyla 
beraber konferanslara, seminerlere katılacak akademik bilgiye sahip dinadamlanmızm yurtdışında 
görevlendirilmesini arzu etmektedirler. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu ihtiyaca cevap vermek için 
gerekli çalışmaları yürütmektedir. 

Biraz önce dile getirildi. Hukukî sorunlar, tabiî, yurt dışındaki, özellikle Avrupa'daki vatandaş
larımız için önemli. Son yıllardaki önemli gelişme, büyükelçiliklerimizin veya oradaki diplomatik 
misyonlarımızın birçoğunun bünyesinde hukuk müşavirlikleri kuruluyor. Mesela, Avrupa'da, Düs-
seldorfta, Stutgart, Brüksel, Viyana büyükelçiliklerimizde veya başkonsolosluklarımızda hukuk 
danışmanlığı birimleri kurulmuştur; vatandaşlarımıza, özellikle, oradaki haklarıyla ilgili danışman
lık verilmektedir. Ayrıca, vatandaşlarımıza, e-konsoloşluk diye nitelediğimiz bir hizmet gittikçe 
genişletilecektir. Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da bu başlatılmıştır; Almanya'da 
da çalışmaları yürütülmektedir. Dışişleri Bakanlığımız buna önem vermektedir. Vatandaşlarımız, 
bulundukları yerden, kolayca, konsolosluk hizmetlerinin bazılarını alabileceklerdir. Bunlar, pratik 
hizmetlerdir, önemli hizmetlerdir yurt dışında bulunan vatandaşlarımız için. 

Bir de, hepiniz belki biliyorsunuz, Türk Hava Yollan biletlerinin diğer havayollarına göre 
pahalılığı daima şikâyet konusu. Bu konuda Türk Hava Yolları bir çalışma yaptı; bazı hatlarda ucuz
lamalar yapıldı ve yine o çalışmalar devam ediyor. 
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Ayrıca, TRT-INT'le ilgili... Gerçi, Avrupa'da pek çok televizyon kanalı izlenebilmektedir; 
fakat, kamu yayın kuruluşu olarak TRT-INT'in yayınları, bugün, bir uydu anteniyle, Avustralya da 
dahil, Kuzey Amerika da dahil dünyanın her tarafından izlenebilmektedir; fakat, yurt dışındaki 
vatandaşlarımızın TRT-INT yayınlarından büyük şikâyetleri vardı. Bunların bir kısmı parlamenter
lerimiz kanalıyla, bir kısmı oralarda yaşayan vatandaşlarımız kanalıyla iletildi. TRT, şimdi, bu konu 
üzerinde ciddî şekilde çalışıyor. Özellikle sonbahara doğru, çok iyi bir TRT-INT yayını, yurt dışın
daki vatandaşlarımıza hitap edecek, yayınlanmaya başlayacak; inşallah, hepimiz göreceğiz. 

Ayrıca, özellikle Tanıtma Fonu kanalıyla -Tanıtma Fonu şahsıma, Bakanlığıma bağlı olduğu 
için- yurt dışındaki vatandaşlarımızın aktivitelerini ciddî şekilde destekliyoruz. Yani, duyuyor-
sunuzdur, bir kısmınız da katıldı; işte, New York'ta Türk Yürüyüşü, Chicago'da Türk Festivali, 
geçen ay içerisinde Berlin'de Türk Günü, Türk Haftası, Brüksel'de, Avrupa'nın değişik kentlerindeki 
aktiviteler. Mesela, Berlin'dekine 120 000 vatandaşımız katıldı. Buradaki çalışmalara, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin de haberi var, bir katkısı var, bir desteği var denilsin diye, Tanıtma Fonun
dan destek veriyoruz. Oradaki sivil toplum kuruluşlarımız büyükelçiliklerimizle bu faaliyetleri or
ganize ediyorlar; fakat, biz de Hükümet olarak bunlara destek veriyoruz; bir kısmına Hükümet 
üyelerimiz de, değerli milletvekillerimiz de zaten katılıyorlar. 

Netice olarak, biz, Hükümet olarak bu konunun öneminin farkındayız ve bu rapor için, gerçek
ten, çok teşekkür ediyoruz; bu bize rehberlik edecektir. 

Tekrar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş 
bulunan (10/8,48) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun raporu üzerindeki genel görüş
meler tamamlanmıştır. 

İkinci sırada yer alan, yasama dokunulmazlığı konusunda kurulmuş bulunan (10/70) esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 332 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeye baş
lıyoruz. 

2. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 milletvekilinin, yasama dokunulmazlığı konusun
da Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/70) 
(S. Sayısı: 332) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmede ilk 

söz hakkı, önerge sahibine aittir. Daha sonra, İçtüzüğün 72 nci maddesine göre, siyasî parti grupları 
adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde, Komisyon ve 
Hükümete de söz verilecek; bu suretle, Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki genel 
görüşme tamamlanmış olacaktır. 

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

Komisyonun raporu 332 sıra sayısıyla bastırıp dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Önerge sahibi, Konya 

Milletvekili Atilla Kart; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Yakup Kepenek, 
AK Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Haluk İpek; şahısları adına Denizli Milletvekili Salih Er
doğan, Adana Milletvekili Ziya Yergök. 

(x) 332 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Şimdi, önerge sahipleri adına, Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart; buyurun. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan (10/70) esas 

numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu hakkında, önerge sahibi sıfatıyla söz almış bulun
maktayım; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gelinen süreçte, toplumda artık çok tartışılan dokunulmazlıkların sınır
landırılması konusunda şu ortak kanı doğmuştur: Milletvekilliği dokunulmazlığının sınırlandırıl
ması, bir talep ve beklenti halini almıştır, bunun tartışılacak bir yönü kalmamıştır. Avrupa Birliği 
normlarının da gereği budur, uluslararası sözleşme mahiyetindeki yolsuzluğa karşı özel hukuk ve 
ceza hukuku sözleşmelerinin de gereği budur. 

Sayın milletvekilleri, siyasî iktidar, maalesef, diğer birçok konuda olduğu gibi bu konuda da 
tutarlı ve samimî olmayan bir tavır içerisinde olmuştur, bu tavrını da ısrarla sürdürmektedir. Bir 
taraftan yargıya güvenilmediğinden -ki, bu husus en üst düzeyde, resmî ve gayri resmî ortamlarda 
dile getirilmektedir- söz edilmekte, diğer taraftan da mevzuatımızda dokunulmazlıkların sadece 
milletvekilleri için değil, diğer kamu görevlileri için de dokunulmazlık ve birkısım ayrıcalıkların 
bulunduğu dile getirilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, siyasî iktidar, bedelli askerlik konusunda olduğu gibi... Bedelli askerlik 
konusunda ne demişti siyasî iktidar; en üst düzeyde, yerel seçimlerden evvel bu vaadi yapan, bedel
li askerlik için beklenti içerisinde olan insanların askerlik şubelerine dilekçe vermelerini seçim 
vaadi olarak dile getiren Sayın Başbakanın, seçimden sonra nasıl bir tavır içinde olduğunu çok iyi 
biliyoruz. Yani, o insanların beklenti ve taleplerini acımasızca istismar eden siyasî iktidarın, 
bakıyoruz, dokunulmazlık konusunda da kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye ve yönlendirmeye 
devam ettiğini, yine, üzülerek görüyoruz. 

Siyasî iktidarın dile getirdiği her iki gerekçe de doğru değil değerli arkadaşlarım. Yargının sorun
larının bulunduğunu biliyoruz. Bunlar bilinen sorunlar, bunlara nasıl çözüm getirileceği de gayet açık. 
En başta Anayasanın 140, 146, 159 uncu maddeleri değiştirilmeli. Bu değişiklik yapılmadan yargının 
sorunlarının çözüme bağlanması mümkün değil; ama, siyasî iktidar, yargının bu temel konularını 
gözardı ederek ve duymazdan gelerek, görmezden gelerek, yargıyı bağımlı hale getirme arayışlarına 
bir taraftan da hız vermiştir. Öylesine ki, idarî ve adlî aşamada delil toplama sürecine müdahale teşkil 
edecek nitelikteki yasal düzenlemeleri hızla uygulamaya sokmaya başlamıştır. 

Bu sebeple, yargıya güvenmiyoruz yolundaki söylemlerin samimî ve tutarlı hiçbir yanı yoktur. 
Karma komisyonda bekletilen ve haklarında erteleme kararı verilen ve yargılamaları önemli 
aşamalara varan dosyalardaki ciddî suçlamalar sebebiyle, siyasî iktidar, bu dosyalan savsaklama ve 
sürüncemede bırakma çalışmalarını, kendince kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Bu gerçek, artık 
bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmış durumdadır. 

Bir diğer önemli husus, diğer kamu görevlilerinin ayrıcalık ve dokunulmazlıklarının bulun
duğu yolundaki söylemin de gerçekle bağdaşır hiçbir yönü yoktur. Önemle ifade ediyorum, vur
gulayarak ifade ediyorum; "dokunulmazlık" kavramı, Anayasamızda sadece milletvekilleri için söz 
konusudur. Bu dokunulmazlık sebebiyledir ki, milletvekilleri yargılanamamaktadır, milletvekilleri 
hakkında yargılanma engeli vardır. Diğer kamu görevlileri için ise, Anayasanın 129 uncu maddesin
de böyle bir hal söz konusu değildir. Bütün kamu görevlileri, istisnasız söylüyorum, milletvekilleri 
dışındaki bütün kamu görevlileri yargılanabilmektedir. 

Bunu biraz daha açmak istiyorum. Bilindiği gibi, kamu görevlilerinin, eylem ve işlemlerinden 
dolayı tazmin sorumluluğu vardır, idarî sorumluluğu vardır, disiplin sorumluluğu vardır ve cezaî 
sorumluluğu vardır. Bütün kamu görevlileri hakkında, her aşamada hukuk davaları açılabilmektedir. 
Disiplin hukuku anlamında, uyarma, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması ve meslekten 
çıkarma dahil olmak üzere, hiçbir izne tabi olmadan, kamu görevlileri hakkında disiplin müey-
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yidcleri uygulanmaktadır, uygulanabilmektedir. Bunun yanında, idarî müeyyide olarak, görev yeri 
değişikliği her zaman için uygulanabilmektedir. Cezaî soruşturmada ise, soruşturma izni prosedürü 
kapsamında, o kamu görevlileri yine yargılanmaktadır. Soruşturma izni verilmediği takdirde, ilgili 
savcılık veya şikâyetçi, bölge idare mahkemesine veya Danıştaya başvurmak suretiyle bunun, yine 
yargı zemini içinde denetimini yapabilmekte, takibini yapabilmektedir. O sebeple diğer kamu 
görevlilerinin ayrıcalıklarının bulunduğu yolundaki söylem, gerçekle ilgisi olmayan, kamuoyunu 
yanlış yönlendiren, yanlış bilgilendiren bir söylem olmaktan öteye gidememektedir. Artık, bundan 
kaçınmak gerekiyor. 

Enteresandır, bunu savunmasına gerekçe yapan siyasî iktidarın, bakıyoruz, bir taraftan da, 
belediyelerde bürokratlara yönelik olarak özel koruma zırhları geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. 
Rir taraftan, kamu görevlilerinin ayrıcalıklarından söz eden siyasî iktidarın, özellikle belediye 
bürokratlarına yönelik özel bir koruma zırhı geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Bugün Meclis gün
demine gelmekte olan 466 sıra sayılı tasarının bu mahiyette olduğunu, o tasarının görüşmeleri es
nasında bu hususları daha somut olarak açıklayacağız değerli arkadaşlarım. 

Bu sebeple -toparlamak istiyorum- milletvekillerinin yargılanmalarında özel düzenlemeler 
yapılması gerektiği açıktır; yani, milletvekillerinin, diğer kamu görevlileri gibi yargılanma 
prosedürüne tabi olmaması gerektiği açıktır. Bu düşünceyledir ki, biz, komisyon raporundaki 
muhalefet gerekçemizde bunları belirttik; milletvekillerinin her suçlamadan dolayı ülkenin dört bir 
tarafına gitmelerinin yasama fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyeceği düşüncesiyle, bu yar
gılamanın daha teminatlı olması ve yasama faaliyetinin aksamaması amacıyla, bu soruşturmaların 
Yargıtay bünyesinde oluşturulacak bir savcılar kurulu vasıtasıyla yapılmasını; yine, bu yargılamanın 
ilgili ceza dairesinde yapılmasını öneri olarak dile getirdik. Bu önerimizde, ayrıca, bu yargılama 
yapılırken, suçüstü halleri hariç olmak üzere, hiçbir şekilde tutuklama kararı verilmemesi gereğini 
dile getirdik. Getirdiğimiz seçenekte bütün bu hususlar dile getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, burada üzücü ve düşündürücü olan husus şudur: Siyasî iktidar, bütün bu 
hususları gerçekleştirmek için anayasal düzenleme yapmaya yanaşmadığı gibi, mevcut İçtüzük 
hükümlerini de işletmeyerek hukuka aykırı tavrını ısrarla sürdürmektedir. Bir taraftan, Anayasanın 
76 ncı maddesinde seçilme engeli teşkil eden suçlamalar duruyor; öbür taraftan, bu suçlamalardan 
haklarında yargılama yapılan ve yargılamaları belirli bir aşamaya varan o siyasîlerin yargılamalarını 
yapamıyoruz. Bu, en başta, hukukî tutarlılık adına tartışılması gereken, siyasî etik adına tartışılması 
gereken bir husus. Bunu yaparken, bir taraftan da neyi yapıyoruz değerli arkadaşlarım; 57 nci 
hükümet ve daha öncesine yönelik olarak, Ceza Kanununun 240 inci maddesi kapsamında kalan 
suçlardan dolayı soruşturma komisyonlarını alelacele işletiyoruz, bunları devreye soruyoruz. Bun
ları yapmayalım demiyorum; ama, tutarlı olmak adına, kendimiz açısından da mevcut hükümetler 
açısından da mevcut dönemler açısından da bu soruşturmaların, bu yargılama engellerinin ortadan 
kaldırılması gereğini dile getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer önemli husus şudur: Burada, karma komisyonda 140 civarında 
dosya var. O karma komisyonda dosyaları bulunan arkadaşlarımın önemli bir bölümünün yargılan
mak istediklerini çok iyi biliyoruz. Öylesine ki, belediye başkanlığı yapmış veya başka kamu görevi 
yapmış bu arkadaşlarımız hakkında 5-6 dosya var. Bakıyoruz, bu arkadaşlarımız hakkındaki dos
yaların hepsinde de suçlama, 298 sayılı Yasaya muhalefet; yani, gün batımından sonra konuşmak; 
ama, kamuoyunda oluşan o süreçten sonra, kamuoyunda, bu arkadaşlarımızın da zimmet gibi, 
ihaleye fesat karıştırma gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı dosyalarının bulunduğu yolunda ciddî iz
lenimler doğuyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kart, konuşmanızı toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
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ATİLLA KART (Devamla) - Toparlıyorum Başkanım. 
Hiç kimsenin buna hakkı olamaz; bir bölüm parti büyüklerini, bir bölüm parti yetkililerini 

korumak adına, korumak, uğruna, diğer insanların özlük haklarını, temel kişilik haklarını ihlal an
lamına gelebilecek bir uygulamanın içine girmeye hiç kimsenin hakkı olamaz değerli arkadaşlarım. 

Bu nedenle, siyasî iktidara mensup milletvekillerinin, olaya bu yönden de bakmalarında, hem 
insanî bakımdan hem yasal bakımdan bir zorunluluk olduğu düşüncesindeyim. 

Bu düşüncelerle, araştırma komisyonunun hazırlamış olduğu rapora muhalefet ettiğimizi, 
muhalefet şerhinde ayrıntılı olarak hazırlamış olduğumuz 83 üncü madde değişikliğinin bir an ev
vel hayata geçirilmesi gereğini vurguluyor ve ifade ediyor; Genel Kurulu, bir defa daha saygıyla 
selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kart. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Ankara Milletvekili Sayın Yakup Kepenek. 
Buyurun Sayın Kepenek. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA YAKUP KEPENEK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, değerli izleyenler; milletvekili dokunulmazlığı konusunda, Cumhuriyet 

Halk Partili 44 milletvekili arkadaşımla verdiğimiz önergenin, yaklaşık bir yıl önce, 17 Haziranda 
Yüce Meclisçe kabul edilmesi üzerine kurulan komisyonun, bir yıl süreyle yaptığı çalışmaların 
sonunda, ürettiği raporu tartışmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu çerçevede söylenebilecek çok 
şey var. Diyeceksiniz ki, Cumhuriyet Halk Partililer, sürekli olarak bu dokunulmazlık sorununu 
gündeme getiriyorlar, gündemde tutuyorlar. 

Değerli arkadaşlar, bunu neden yapmak zorunda olduğumuzu, biraz sonra tüm ayrıntılarıyla 
söyleyeceğim. Önce şunu söyleyeyim: Komisyonumuzun çalışmasına katkıda bulunan, görüşlerini 
ileten hukuk fakültesi çalışanlarına, komisyon çalışanlarına, emeği geçen, öneri veren, görüş bil
diren tüm partilerin yetkililerine teşekkür etmeyi bir görev sayıyorum. 

Bu arada belirteyim ki, kendilerinden görüş sorduğumuz gerek üniversitelerin fakülteleri gerek 
tüm partiler, ilginçtir -Saadet Partisi hariç- Anayasada mevcut olan dokunulmazlığın çok geniş ol
duğunu, bunun çağımızın, ülkemizin koşullarıyla uyuşmadığını ve sınırlandırılması gerektiğini vur
guladılar; ancak, biz, komisyonda, bütün ısrarımıza rağmen, çoğunluğun karşı oylarıyla, anayasa 
değişikliği yapılarak dokunulmazlıkların sınırlandırılması yönünde bir karar çıkarmaya muvaffak 
olamadık, bunu başaramadık. 

Burada, gerekçe olarak, hukuk sistemimizin yetersizliği vurgulanıyor; deniliyor ki: "Ülkemizin 
hukuk sistemine ve yargılama sürecine bir güvensizlik var; o nedenle biz, dokunulmazlık sorununa 
dokunamayız." 

Değerli arkadaşlar, benden önce konuşan değerli arkadaşım da belirtti, bu ülkenin hukuk sis
temine eğer 70 000 000 insan güveniyorsa, her şeyden önce, milletvekili olarak bizim de güven
memiz gerekir. Eğer orada bir güvensizlik varsa -ki, hukuk, güvenilmesi gereken en önemli kurum
dur, toplumsal yapıdır, kuruluştur- o zaman, gerçek anlamda bir yıkım, bir bozukluk var demektir. 

Hukuka güvenin temeli, yargı bağımsızlığıdır. Türkiye'de, yargı bağımsızlığından söz 
edilemiyor. Neden söz edilemiyor; çünkü, Anayasaya göre, hâkim ve savcıların tüm özlük haklarını 
düzenleyen ya da o konuda gerekli işleri yapan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı 
Adalet Bakanımızdır ve Müsteşarı da, o Kurulun doğal üyesidir. Böyle olunca, hukuk, kendiliğin
den, önceden siyasallaşmış oluyor ve bu durum, temelinden, hukuka olan güveni sarsıyor. Onca 
anayasa değişikliği yaptık. Neden, şimdiye dek, Anayasamızın yargı bağımsızlığıyla ilgili mad
delerini değiştirmeyi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu gerçekten siyasetin dışına çıkar
mayı başaramadık? Bu soruyu hep birlikte sormak zorundayız. 
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Değerli arkadaşlar, Yüce Meclis 25 Mayısta bir yasa kabul etti. 5176 sayılı Yasa, kamu görev
lilerinin, yani devlet çalışanlarının uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap 
verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek 
üzere bir Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurdu. Şimdi, bu, çok doğru bir adımdı, çok olumlu bir 
adımdı, yerindeydi; ancak, çok büyük bir eksik var burada. Başta İngiltere olmak üzere, pek çok ül
kede geçerli olan "kamu görevlisi" tanımına bakanlar girmektedir, milletvekilleri girmektedir ve 
siyasî partilerin finansmanı da bu çerçevede irdelenmektedir. Ancak, bizim çıkardığımız Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu kurulmasıyla ilgili yasada, bu alanlar, yani, milletvekilleri, bakanlar kap-
samdışı bırakılmaktadır; bu yanlıştır. Çünkü, Millet Meclisi, tüm diğer kamu çalışanlarıyla ilgili etik 
kurallar düzenliyor, onların doğruluk, dürüstlük ilkelerine göre davranmasını öngören bir yasa 
çıkarıyor; ancak, iş kendisine geldiği vakit, siz bize karışmayın, biz etik kurallara bağlı çalışmayız 
mı demek istiyoruz? Bu sorunun yanıtını doğru vermek zorundayız. Meclisin saygınlığına, Meclisin 
halk arasındaki itibarına, aksi takdirde, büyük bir gölge düşürmüş oluruz. Çünkü, etik kurallar eğer 
geçerli olacaksa kamu çalışanları için, bu, öncelikle bizim için, siyasetçiler için geçerli olmalıdır. 

Şimdi, bu çerçevede, bir başka önemli noktaya değineyim değerli arkadaşlar. Anayasanın mil
letvekili dokunulmazlığıyla ilgili hükümlerinin geniş olduğu, sınırlanması gerektiği yönündeki 
öneriler, yalnızca Cumhuriyet Halk Partililere ait değil; Meclisin kurduğu yolsuzlukları araştırma 
komisyonu, 1 100 sayfayı aşan raporunda ve geçmiş dönemin siyasetçilerinin her gün yargıya gön
derildiği bir ortamda şöyle diyordu: "Milletvekili dokunulmazlıklarının sınırlandırılması için mut
laka yeni bir düzenleme yapılması gereklidir ki, ülkemizde yolsuzluklar önlensin, engellensin." 

Geçen ay, mayıs ortalarında, üç hafta önce yapılan bir OECD toplantısında, kamu çalışanlarının 
-milletvekilleri dahil, bakanlar dahil- özel çıkar ile kamu yararı arasında dengeyi sağlamadaki sorun
larını, sıkıntılarını, güçlüklerini aşmak için, o ülkenin siyasî liderlerine, o ülkenin yöneticilerine, o ül
kenin milletvekillerine, ayrı, özel bir sorumluluk düştüğü özel olarak vurgulanmaktadır. Yani, şunu 
demek istiyorum: Bir ülkede rüşvet ve yolsuzluktan kurtarılma işlemi, süreci yapılacaksa, işleyecek-
se, işe başlanması gereken nokta siyasî önderliktir, siyasî liderliktir, yasama meclisleridir: 

OECD araştırmasından giderek şu noktaya da varmakta yarar var. Değerli arkadaşlar, uzun tar
tışmalardan, gelgitlerden, istisnalardan, alt başlık koymalardan sonra, yine, Yüce Meclisimiz ocak 
ayında bir yasa kabul etti; Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun. Bu yasanın 4 üncü maddesi, ulusal kamu meclisleri üyelerinin yolsuz
luğunun bir yaptırıma, bir müeyyideye bağlanması, mutlaka yargıya gönderilmesi konusunda bizi 
bağlıyor. Yani, şunu demek istiyorum: Artık kabul ettiğimiz, kendimizin kabul ettiği iki yasa da bizi 
şu noktaya getirmiş bulunuyor. Biz, yasama görevini yaparken, dokunulmazlık zırhına şimdiye 
kadar olduğu ölçüde sığınamayız, sığınmamalıyız; bu doğru olmaz, bu yanlıştır. 

Şimdi, yine, diyeceksiniz ki, peki, bu yanlışın ana nedeni nedir; bu yanlışın ana nedeni, her şey
den önce, bizim toplumsal yapı, toplumsal ahlak anlayışımız olmak zorundadır. 

Değerli arkadaşlar, şu noktanın altını özenle çizelim: Bir toplumsal yapının, bir toplumun var
lık nedeni ortak değerlere sahip olmaktır. Bir toplumu bir arada tutan, ortak değerlerdir, gelenekler
dir, göreneklerdir, ama, ortak değerlerdir. Bu ortak değerlerin başında da, doğruluk ve dürüstlük 
gelir. Eğer bir toplumda doğruluk ve dürüstlük kavramları yok olmuşsa, ayaklar altına alınmışsa, o 
toplumun bütünlüğünden, birlikteliğinden, ortak değerlere sahip olmasından söz edilemez. O top
lumsal yapı, böyle bir toplumsal yapı, büyük darbe almış demektir, büyük çöküntü içinde demektir. 

Bizim, gelecek nesillere, gelecek kuşaklara, rüşvet ve yolsuzluktan arındırılmış temiz bir top
lum bırakma özlemimiz olmak durumundadır ve bu özlem, bizi, yasama dokunulmazlığının sınır
landırılması noktasına getirmektedir. 

Şimdi, daha kolay bir noktaya geleyim. Değerli arkadaşlar, geçen yıl, 2003'te, Türkiye 
ekonomisi çok istikrarlı sayılabilecek bir yıl geçirdi, olumlu gelişmeler oldu, enflasyon düştü, faiz 
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oranlan düştü, toplam ulusal gelir ya da gayri safî millî hâsıla yüzde 5,6 oranında arttı. Şimdi, bu 
neyi gösterir; bu şunu gösterir: Türkiye'nin ekonomik ortamı, doğrudan yabancı sermaye, üretken 
yabancı sermaye için elverişliydi, ekonomik ortam yabancı sermayenin gelmesi için elverişliydi. 
Peki, ne oldu; 2003'te Türkiye'ye yabancı sermaye gelişlerine bir bakalım. Türkiye'ye 2003'te 
yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımları son onbeş yılın -sayın milletvekilleri, altını çizeyim 
bunun ve lütfen, iyi dinleyin- en düşük miktarındadır, 406 000 000'dur net olarak, dolar olarak 
geçen yıl bu ülkeye gelen yabancı sermaye miktarı. Niteliğine bakmıyorum, hangi sektöre gittiğine 
bakmıyorum; ama, ülkemize geçen yıl doğrudan yabancı sermaye gelmemiştir ya da onbeş yılın en 
düşük düzeyindedir gelen miktar. 

Şimdi, oysa, ortada bir koalisyon hükümeti yoktur, tekparti hükümeti vardır. Bu, siyasal istik
rar demektir; ekonomik istikrar da var, biraz evvel sözünü ettim. Peki, neden bu ülkeye geçen yıl 
yeterince yabancı sermaye gelmedi? Gerek Uluslararası Saydamlık Örgütünün yayımlan gerek yine 
uluslararası değerlendirme kuruluşları şu saptamayı yapıyor: Türkiye, geçen yıl, rüşvet ve yolsuz
luk bakımından, bir önceki yıla göre daha kötüye gitmiştir. Ne olmuştur; şu olmuştur: Saydamlık 
Kuruluşunun saptamalanna göre, Türkiye'nin 10 üzerinden aldığı not, 2003'te 3,1'dir. Bir önceki yıl 
da öyle çok parlak değildi, 2002'de de 3,2'ydi; ama, başka bir şey olmuştur; 2002'de 102 ülke arasın
da 64 üncü sırada iken kirlilik bakımından, 2003'te, yani bu iktidar döneminde -üzülerek belirteyim-
13 basamak birden gerilemiş ve 64 üncülükten 77 nci sıraya düşmüştür. Bu durumun düzeltilmesi 
gerekiyor. Bu durumun düzeltilmesi için her türlü çabayı göstermemiz gerekiyor. Neden göster
memiz gerekiyor; çünkü, yabancı sermaye, bir yolsuzluk primi, yüzde 15, yüzde 25 dolayında bir 
rüşvet payı vermek istemiyor; bu yükün altına girmek istemiyor. O nedenle gelmiyor. Temel, ana 
neden olarak, biz bunu böyle değerlendiriyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bu durum kabul edilemez. Böyle bir yapı, böyle bir anlayış, böyle bir ortam 
sürdürülemez; bunu önlemek zorundayız, bunun önüne geçmek zorundayız. Şimdi neyi yaşıyoruz; 
kamu yönetiminin siyasallaşmasını yaşıyoruz. Kamu yönetiminde, hatta, işi yargıya kadar uzatacak 
çalışmalar yapılıyor. Sayıştay seçimlerinden, Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimine kadar birçok 
konuda Meclisin belirleyici olması, oy vermesi, seçmesi talepleri gündeme geliyor. 

Değerli arkadaşlar, hiç kimse, Meclisin onurunu, etkisini, önemini azımsamamalıdır; buna, hiç
birimiz izin vermeyiz, vermemeliyiz. Ancak, ortada bir gerçek var; o gerçeği de görmezlikten 
gelemeyiz. Bugün, ülkemizde işe almalarda -işsizliğin ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz- bunun 
da ötesinde kamu kesiminde çalışanların atamalarında, terfiinde, yükselmelerinde ve bir yerden bir 
yere gitmelerinde, bir siyasetçiye yakın olmanın, bir siyasetçiyle yan yana olmanın çok büyük et
kisinin olduğunu da reddedemeyiz; bu da bir gerçek, bu da bir doğru. Yüce Meclise günde ortalama 
16 000 kişinin geldiğini söylüyoruz; yani, gelemeyenler ya da işlerini başka yerlerde, lüks oteller
de halledenler bir tarafa, ortalama 16 000 kişinin çok büyük bir bölümü, buraya, doğrudan doğruya, 
siyasetçiden yararlanmak için geliyor. Haa, bunu düzeltmenin yolu nedir; bunu düzeltmenin iki yolu 
var; yani, iki tarafı var: Birincisi, kamu yönetimini, kendi içerisinde tutarlı, etkin, doğru çalış
tıracaksınız. Öğretmen, polis, bir başkası, bir yerden bir yere atanmak veya terfi etmek için veya bir 
müdürlük elde etmek için, siyasetçinin kulu kölesi olmamalıdır; kendi becerisiyle, kendi yeteneğiy
le, kendi çalışmasıyla, kendi üretkenliği, saydamlığı, dürüstlüğü, katkısıyla, özetle, liyakatiyle bir 
yerlere gelebilmelidir. Şimdi, bu nedenle, bu iş çok önemli, dokunulmazlık konusu çok önemli. 

İkinci bir nedenle çok önemli; o da şudur: Bu ülkenin işsizlerinin ve yüksekokulu bitiren mil
yonlarca işsizinin, yüksekokulu bitiren, liseyi bitiren binlerce gencinin, siyasetçinin kulu kölesi ol
madan iş bulma olanağına kavuşmasının yolu da, bizim, sorumluluklanmızı bilmemizden, dokunul
mazlıkları smırlandırmamızdan geçiyor. Yine, aynı şekilde, bu ülkenin, alınterinden, göznurundan 
başka satacak hiçbir şeyi bulunmayan işçileri, memurları, çiftçileri, artı, ek olarak, siyasetçiye yakın 
olmadığı için iş yapamayan, malını satamayan esnafı, yine kendisine yakın siyasetçi bulamadığı 
için kamudan ihale alamayan müteahhidi, yine siyasetçiye kendisi çıkar sağlayamadığı için devlete 
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mal ve hizmet satamayan tüccarı, üreticisi, bütün bunlar, neyi istiyorlar; toplumun bu kesimleri bir 
tek şey istiyor; rüşvetten ve yolsuzluktan arındırılmış bir siyasal yapı istiyor. İşin özü, işin temeli 
budur. Bunu sağlamanın ilk adımı, birinci basamağı, köşetaşı -adına ne derseniz deyin- milletvekili 
dokunulmazlığının sınırlandınlmasıdır; işe buradan başlamak zorundayız. Bu, işin temelidir, işin 
başıdır. İşte, o nedenle, son bir yıl -bu araştırma komisyonunun kuruluşu bir yıl öncesine gidiyor-
boyunca gerek Avrupa Birliği uyum çerçevesi bağlamında gerekse daha evvel sözünü ettiğim Etik 
Kurulun kurulması ve Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin onaylanması bağlamında, bu 
gelişmelerden sonra, Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu kanıdayız: Anayasanın 83 üncü maddesi 
değiştirilerek, yasama dokunulmazlığı sınırlandırılmalıdır. Biz, bu amaçla, değerli milletvekili ar
kadaşlarım Adana Milletvekili Ziya Yergök, Konya Milletvekili Atilla Kart ve Malatya Milletvekili 
Muharrem Kılıç'la birlikte hazırladığımız kanun teklifini Yüce Meclisin Başkanlığına sunmuş 
bulunuyoruz. Umarım, dokunulmazlık konusundaki anayasa değişikliği teklifimiz, tümümüzün kat
kılarıyla, iktidar-muhalefet ayırımı yapmadan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kepenek, buyurun. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
... hepimizin olumlu katkılarıyla sonuçlandırılır; hem genel seçimlerden önce halkımıza ver

diğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşarız hem de toplumsal yapının ahlak değerlerini 
öne çıkararak, sağlam, düzgün bir ekonomik gelişmenin yollarını açarız ve büyük haksızlıkların, 
karanlık oyunların önüne geçeriz. Karaparaya karşı mücadelenin, kayıtdışı ekonomiyi önlemenin ve 
ekonomik gelişmeyi sağlamanın yolu da, her şeyden önce, dürüst, temiz, saydam, hesap verebilir 
bir kamu yönetiminden geçiyor. O kamu yönetiminin başında bulunanlar da siyasetçilerdir, siyasî 
liderlerdir ve dünyanın her yerinde olduğu gibi, temiz toplum sorumluluğunda, örnek olma, önder
lik etme görevi de, her şeyden evvel siyasetçiye aittir, siyasî lidere aittir. Bunu yapabildiğimiz tak
dirde, bu ülkede özlediğimiz gelişme, ilerleme, çağdaşlaşma gerçekleşir. 

Bu umutla, bu duygularla, teşekkür ediyorum Sayın Başkan; hepinize de saygılar sunuyorum, 
sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kepenek. 
AK Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Haluk İpek; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA HALUK İPEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 milletvekilinin, yasama dokunulmazlığı konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi ve (10/70) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerine AK Parti 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Tabiî, şu an çatısı altında bulunduğumuz Meclis, çok ilginç bir seçimden sonra, 3 Kasım seçim
lerinden sonra oluştu. Tabiî, 3 Kasım seçimlerinde, milletimizin herkese vermiş olduğu bir mesaj 
vardı: "Kısır siyasî çekişmelerle uğraşmayın, bu ülkeyi iyi yönetin; kısır siyasî çekişmelerle uğ
raşanları ben tasfiye ediyorum dedi ve neticede bu Meclis oluştu. Tabiî, bu Meclisin oluşumundan 
sonra, gerçekten, hem iktidarıyla hem muhalefetiyle çok güzel çalışmalara imza attık, anayasa 
değişikliklerine, uyum yasalarına imza attık; ancak, geçmiş siyasî alışkanlıkların tortuları bazen or
taya çıkıp bu Meclise de taşınabiliyor. İşte, bu geçmiş siyasî alışkanlık ve o kısır siyaset anlayışının 
en fazla tezahür ettiği husus ise, dokunulmazlıklar. Yani, dokunulmazlıkla ilgili, bugüne kadar, bu 
kürsüden çok konuşma yapıldı, çok şey dile getirildi; hatta, başka bir konu görüşülürken, başka bir 
kanun tasarısı görüşülürken, o kanun tasarısından bahsedildikten sonra konu derhal dokunulmazlığa 
getirildi; herhalde, buradaki kâtipler de en fazla dokunulmazlıkları yazdı. 
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İşte, bu kadar istismar edilen, ne olduğu kamuoyuna çok fazla izah edilmeyen dokunulmazlık
la ilgili, Sayın Kepenek ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergeye, biz de, AK Parti Grubu olarak 
destek verdik. Neden; dokunulmazlık nedir, geçmişte nasıldı, bizim dışımızda dokunulmazlıklar var 
mı, Avrupa Birliği ülkelerinde nasıl uygulanıyor; eğer biz dokunulmazlıkları kaldırırsak veya sınır
larsak parlamenter yapı bundan zarar mı görür fayda mı görür dedik ve bunların, komisyonda uzun 
uzadıya tartışılmasını istedik ve bu nedenle, AK Parti Grubu olarak da bu araştırma komisyonunun 
kurulmasına olumlu destek verdik. Neticede, AK Parti ve CHP belli bir noktaya gelemediler; bir 
rapor hazırlandı ve CHP de buna muhalefet etti. Ben, emeği geçenlere, tekrar, teşekkür ediyorum, 
tıpkı Sayın Kart ve Sayın Kepenek gibi. 

Sayın Kepenek burada mı bilmiyorum; ama, Sayın Kepenek'in benim bu konuşmalarımla 
paralel bir cümlesi vardı, onu da burada söyleyeyim. "İktidarın ve muhalefetin, hepimizin, Meclisin 
yetkisini ve önemini hep birlikte korumamız gerekir" dedi. Çok doğru bir sözdü; çünkü, burada 
bulunan milletvekillerinin çoğu, belki, diğer dönemlerde milletvekili olarak devam etmeyecekler; 
ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi ilelebet var olacak; ilelebet, bu milletin problemlerini çözmek 
Türkiye Büyük Millet Meclisine nasip olacaktır. O nedenle, başta dokunulmazlık da olmak üzere, 
bizim, parlamenter yapıyı çok iyi bir şekilde muhafaza etmemiz lazım. Acaba, dokunulmazlıkta çok 
küçük bir oynama, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve şu an Türkiye'deki parlamenter yapıyı ortadan 
kaldırıp, parlamenter sistemimizi hâkimler devletine dönüştürebilir mi; bunlan çok iyi tartışmamız 
gerekirdi. Maalesef, komisyon, böyle bir noktaya gelememiş; ama, en azından, tutanaklara geçmesi 
açısından ve Meclisin arşivinde bulunması açısından, yine, faydalı bir çalışmadır diye düşünüyorum. 

Bu arada, Sayın Kart'ın ve Sayın Kepenek'in söylediklerine, çok kısa, onları da incitmeden, 
Meclisi de germeden cevap vermek istiyorum. 

Şimdi, Sayın Kart dedi ki: "Avrupa Birliği normlarının gereği budur; yani, dokunulmazlıkların 
sınırlandınlmasıdır." Hayır, öyle bir şey yok. Avrupa Birliği, bizimle yapmış olduğu müzakerelerde, 
hiçbir zaman, dokunulmazlıkla ilgili böyle şeyi dile getirmedi. Neden; biraz sonra izah edeceğim 
gibi, Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde dokunulmazlık var. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisine 
ve Anayasamıza getirmiş olduğumuz dokunulmazlık da, bizim icat ettiğimiz bir şey değil; biz de, 
bunda, Avrupa Birliğini, yani, İngiltere'yi model olarak almışız. Sınırlan, kapsamlan farklı; ama, ör
neğin, Danimarka'da, bu, bizden çok daha katı uygulanıyor. Şu kürsüde, bizim cezaî sorum
luluğumuz yok. Kürsüde konuştunuz, hakaret ettiniz; cezaî sorumluluğunuz yok; ama, bu kürsüdeki 
hakaretten dolayı tazminat sorumluluğunuz var. Oysa, Danimarka'da, hem cezaî sorumluluk yok hem 
tazminat sorumluluğu yok; yani, kapsamları çok farklı; ama, her ülkede dokunulmazlık var. 

Şimdi, tabiî, bu Meclis, yani, 22 nci Dönem Meclisi oluştuktan sonra, Cumhuriyet Halk Partisi 
-değerli Anamuhalefet Partimiz- bu konuyu buraya çok taşıdı. Şimdi, dokunulmazlığı Anayasaya 
AK Parti yazmadı. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Beraber söz vermedik mi?! 
HALUK İPEK (Devamla) - Bir konuşayım ben, sonunda anlatacağım. 
Biz yazmadık; bu, 1982 Anayasasında vardı; 1961 Anayasasında da vardı, önceki anayasalarda 

da vardı. Peki, dokunulmazlık, bu ülkenin ileriye gitmesiyle ilgili çok problemdi de, bu, daha önceden 
niye kaldınlmadı?! Bu soruyu sorarlar. Dokunulmazlığı Anayasaya getirmeyen AK Parti, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine de ilk defa bu dönem girdi; bundan önce, bu Türkiye Büyük Millet Meclisin
de yoktu; ama, Cumhuriyet Halk Partisi, tekparti döneminde, çok uzun süre bu Meclisteydi. 1950'de 
69, 1954'te 30, 1957'de 173, 1961'de 173, 1965'te 134, 1969'da 143, 1973'te 185 ve 1977'de 213 mil
letvekili vardı. Peki, bundan önceki dönemlerde bu kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan 
Cumhuriyet Halk Partisi dokunulmazlığı niye değiştirmedi? Sormazlar mı; sorarlar. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ne zaman iktidardaydı?! 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Yolsuzluklar bu boyutta olmadığı için! 
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MEHMET SEMERCİ (Aydın) - Bir defa, sözünüzde durun! 
HALUK İPEK (Devamla) - İktidardaydı. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Dokunulmazlıklar kaldırılsın diyoruz. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Geçmişte milletvekillerinin bu kadar dosyası yoktu, şimdi dos

ya çok. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın İpek, Anayasa Komisyonunda beraberdik! 
HALUK İPEK (Devamla) - Sorarlar, ben cevaplayacağım şimdi. 
Millet de soruyor, Cumhuriyet Halk Partisi bu Mecliste uzun süre bulunmasına rağmen bugüne 

kadar dokunulmazlığı niye dile getirmedi de, şimdi AK Parti iktidara gelince sürekli dokunulmaz
lığı dile getiriyor diye. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Peki, şimdi, buna cevap vereyim. Sayın Hikmet Çetin, Meclis Başkanıyken bu konunun 
üzerine gittiler ve gerçekten, dokunulmazlığı sınırlamakla ilgili çok önemli, bana göre de bilimsel 
sayılabilecek bir çalışma yaptılar ve Hikmet Çetin en sonunda şunu söyledi: "Dokunulmazlıkla il
gili yapılacak küçük bir oynama -tutanaklara bakın- parlamenter yapıyı kökünden değiştirebilecek 
bir tehlikeli süreçtir." Yani, bu konu, bilimsel manada bu Mecliste tartışıldı; yani, solun da olduğu 
dönemde tartışıldı ve neticede böyle bir noktaya gelindi. Ben, araştırma komisyonunda da böyle bir 
noktaya gelineceğini ümit ediyordum; ama, gelinmedi; siyaseten, yine, istismar devam etti. 

Yine, Sayın Kart "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanı ve Müsteşarın 
katılımıyla bağımsızlığını kaybediyor ve bunun değiştirilmesi lazım" dedi. Bu, tabiî, hukukçuların 
olduğu toplantılarda, bilimsel toplantılarda da dile getiriliyor; biz de dile getirdik; ama, ben şunu 
belirtmeden geçemeyeceğim: Ne zaman ki, Adalet Bakanlığı,'sola mensup bir partinin elindeyse -
yani, bu, DSP veya CHP olabilir- sol, hiçbir zaman, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna, Adalet 
Bakanı ve Müsteşarı katıldığı için "burası bağımsızlığını kaybediyor" demiyor. Ne zaman ki, ik
tidara sağ bir parti geliyor... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir)- CHP ile alakası yok; bize ne!.. 
HALUK İPEK (Devamla)- Öyle, öyle!.. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin)- Kötü emsal emsal olmaz!.. 
HALUK İPEK (Devamla)- Öyle!.. 
Şimdi, doğrusu ne biliyor musunuz; Avrupa Birliğiyle birlikte, onların da uygulamalarına bak

tığımızda, doğrusunu bulmak, iktidanyla muhalefetiyle hep birlikte doğrusunu savunmak. Bu, bir 
realite; onu söylemek istiyorum. 

MEHMET SEMERCİ (Aydın)- Sayın milletvekilim, suyun kenarında dolaşmayın; kabul et
miyoruz deyin, geçin; ne kıvırtıp duruyorsunuz! 

HALUK İPEK (Devamla)- Yok, yok; anlatacağım. 
Diğer kamu görevlilerinin dokunulmazlığı yok; dokunulmazlık, sadece milletvekillerine mün

hasırdır diye bir düşünce var. Yine, Sayın Kart bunu dile getirdi; öyle değil arkadaşlar. 
Sayın Kart'ın, burada, kendisinin muhalefet ettiğine dair şerhi var; bu şerhten okuyacağım. 
ATİLLA KART (Konya)- Şerhin tamamını okuyun; aradan bir cümle almayın. 
HALUK İPEK (Devamla)- Aynen okuyacağım; aynen. 
"Hemen ve önemle belirtiyoruz; 
Dokunulmazlık kavramı, mevzuatımızda sadece milletvekilleri için söz konusudur. Diğer kamu 

görevlileri için böyle bir zırh ve kavram söz konusu değildir. Diğer birkısım kamu görevlileri için 
'soruşturma izni' prosedürü işlemekte, bu soruşturma sonucunda yargılama süreci başlamaktadır. 
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Soruşturma izni verilmediği takdirde, ilgili savcılık, itiraz yoluyla bölge idare mahkemesine 
veya Danıştaya başvurmakta, bu idarî yargı birimlerinin verdikleri karar sonucuna göre işlem yapıl
maktadır. Görüldüğü gibi; kamu görevlileri için 'yargılama engeli' söz konusu değildir. Yargılama 
engeli sadece milletvekilleri için söz konusudur. Bu engelin yukarıda açıklanan çerçeve içinde 
giderilmesi ve bu yolda düzenleme yapılması gerekir." Sayın Kart'ın muhalefet şerhi. 

Savcılık itiraz etti, bölge idare mahkemesine gitti, izin vermedi; Danıştaya gitti, yine, o devlet 
memuruyla ilgili izin vermedi; hiç kimse yargılayamaz arkadaşlar. 

ATİLLA KART (Konya) - Yargı karar veriyor. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Danıştay müsaade etmiyor. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Danıştay yargı değil mi?! 
HALUK İPEK (Devamla) - Suçla ilgili konuşuyoruz... Memur suç işledi, kendisinin dokunul

mazlık zırhı kaldırılmadığı sürece, yani, Danıştay, kendisine "yargılanmalıdır" diye karar vermediği 
sürece, hiçbir ceza mahkemesi o memuru yargılayamaz. Bu, açık açık dokunulmazlıktır. Hal böy
leyken, memurun dokunulmazlığı yoktur, dokunulmazlık sadece milletvekillerine münhasırdır 
demek, hukuk sistemimizi bilmemektir arkadaşlar; onu da açıkça belirtmek istiyorum. 

ATİLLA KART (Konya) - Kavramları karıştırıyorsunuz Sayın İpek. 
HALUK İPEK (Devamla) - Yok, hayır. 
Şimdi, bu cevaplardan sonra, dokunulmazlık nedir; tutanaklara geçmesi açısından, özellikle 

milletimizin de dokunulmazlığı bilmesi açısından açıkça belirtmek istiyorum. Acaba, bu dokunul
mazlık, sadece bize has bir durum mudur, parlamenter sistemin içinde dokunulmazlık var mıdır, 
bunu kim icat etmiştir; bunları açıkça ortaya koyarsak ve Avrupa Birliğindeki ülkelere de şöyle tek 
tek bakarsak, doğru bir sonuca gidebiliriz diye düşünüyorum. 

ATİLLA KART (Konya) - Tarihi bırakalım da günümüze gelelim. 
HALUK İPEK (Devamla) - Vaktim de azalıyor, çok fazla konuşmuşuz... 
Dokunulmazlığın ilk görüldüğü yer Roma olmasına rağmen, özellikle ilk görüldüğü yer İngil

tere. İngiltere'de her şey bu kürsüyle ilgili. Kralın yapmış olduğu birçok icraat milletvekilleri 
tarafından eleştirilmeye başlanmış. Eleştirildiği zaman, kral bunu kabullenememiş ilk başta ve ken
disini eleştiren parlamenterleri zindana attırmış; birçoğu zindanda yaşamış. Arkasından, millet
vekilleri mücadele ederek uzun yıllardan sonra şu kürsüde konuşma hakkı elde etmişler ve kral, ilk 
başta "sizin, kürsüde belli bir konuyla ilgili konuşma hakkınız sadece evet ve hayır kadardır; bu evet 
ve hayırın dışında hiçbir şey söyleyemezsiniz" demiş ve bir müddet böyle devam etmiş. Arkasın
dan, yine, mücadelelerle, denilmiş ki, sadece evet ve hayır olmasın; parlamenter, yani, milletvekili, 
bu kürsüye gelsin, bu kürsüden, sonuna kadar icraatları eleştirebilsin; bu da, çok büyük 
mücadelelerle kazanılmış. Tabiî, bu, krala kabul ettirildikten sonra -kralın istihbarat teşkilatı var-
kral, kendisinin aleyhinde konuşacak milletvekillerini, konuşma yapmadan önce, istihbarat teş
kilatına tespit ettirmiş ve o milletvekilinin kürsüye ulaşmasını, yani, kürsüye gelip konuşmasını ön
lemek için bir gün önceden tutuklattırmış. Bakmışlar ki, kürsü dokunulmazlığı, yani, milletvekili 
sorumsuzluğu dediğimiz, bizim salt sorumsuzluk dediğimiz kısmın milletvekiline verilmiş olması, 
salt manada, milletvekilinin özgürce konuşmasını sağlamaya yetmiyor. Milletvekilinin, özgürce, o 
kürsüye gidip gelebilme hakkı ve gidip gelebilme dokunulmazlığı olması lazım; yani. milletvekili 
tutuklanmamak, sorgulanmamak, o kürsüye gitme gelme hakkı engellenmemen denilmiş. İşte, 
modern manada dokunulmazlık, hem kürsü dokunulmazlığı hem de bu suçlardan ötürü, kendisine 
iletilecek suçlardan ötürü yargılanmasını önlemekle ikibaşlılık kazanmış ve bu ikibaşlılıkla, yani, 
iki hakla, kürsüde özgürce konuşabilmesi sağlanmış. İşte, biz de, o sistemi almışız ve parlamenter 
sistemde bunu Anayasamıza koymuşuz. 
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Bunun bir tanesini ortadan kaldırırsak ne olur; o takdirde, milletvekili hakkında herhangi bir 
gazetede haber çıktığında -dokunulmazlığın soruşturma kısmını kaldırdık, sadece kürsüyle sınır
ladık- işte, bu milletvekili şöyle bir şey yaptı denildiğinde, savcılık, anında takibat başlatmak zorun
da; çünkü, görevi o; eğer resen yapmazsa, işini ihmal etmiş olur. Anında, sabahleyin, kapınızın 
önüne polis gelecek ve sizi... 

ATİLLA KART (Konya) - Tutuklanamaz, soruşturma devam eder. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Devam eder soruşturma, tutuklanamaz. 
HALUK İPEK (Devamla) - Bir dakika... 
ATİLLA KART (Konya) - Saptırıyorsun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Saptırıyorsunuz. 
ATİLLA KART (Konya) - Kim böyle bir şey ister; kim böyle bir şeyi istiyor?! 
HALUK İPEK (Devamla) - Sayın Kart, ben sizi dinledim; siz de beni dinleyin, bunlar da benim 

düşüncelerim. 
ATİLLA KART (Konya) - Elbette dinleyeceğiz; ama, kamuoyunu yanıltmayın. 
HALUK İPEK (Devamla) - Dolayısıyla, milletvekili, yarın benim aleyhimde hangi gazetede 

bir haber çıkacak diye bir korkuyla yaşayabilir; bu da, parlamenter sistemi çok derinden yaralar. 
ATİLLA KART (Konya) - Kamuoyunu yanıltıyorsunuz, yanlış bilgilendiriyorsunuz. 
HALUK İPEK (Devamla) - Peki, bu milletvekili dokunulmazlığı sadece bizde mi var; sadece 

bizde yok. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Biz örnek olalım. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Başkan, İktidardan çok biz istiyoruz. 
HALUK İPEK (Devamla) - Kötü örnek olamayız. 
Şimdi, Almanya Anayasanın 46 ncı maddesinde "bir Bundestag üyesi, hiçbir zaman Bundes-

tag'ta veya bir Bundestag komisyonunda yaptığı konuşmadan ve kullandığı oydan dolayı adlî 
takibata veya disiplin kovuşturmasına maruz bırakılamaz. Bir Bundestag üyesi, suçüstü durumun
da veya suçun işlendiğini takip eden gün içinde yakalanmadıkça cezayı gerektiren bir suçtan dolayı 
Bundestag'ın izni olmadan -yani, o parlamentonun izni olmadan- tutuklanamaz, yargılanamaz, 
hesaba çekilemez" denilmektedir; bakın, bizdekinin aynısı. Yine, Fransa'da, Norveç'te -bunları tek 
tek okumak istemiyorum- onların Anayasalarında da dokunulmazlık çok sıkı bir şekilde konulmuş. 
Bazılarında sınırlı, örneğin, Fransa'da, parlamenter, faaliyetini yapmadığı zaman, yazın tatile gittiği 
zaman dokunulmazlıktan yararlanmıyor. Her ülke, kendi şartlarına göre, kendi iç dinamiklerine 
göre, kendi yapısına göre bunu düzenlemiş; dolayısıyla, Fransa bunu bu şekilde ele almış, Danimar
ka bizden çok daha katı bir şekilde ele almış, İngiltere çok daha farklı almış; ama, hepsinin asıl 
amacı var; nedir; parlamenter yapıyı, parlamenter sistemi korumak. Eğer, bunda küçük bir oynama 
olursa ne olur; parlamenter yapı bir anda ortadan kalkar ve sistem hâkimler devletine dönüşür. 
Dolayısıyla, Norveç'te öyle, Avusturya'da var, Finlandiya'da var, Çek Cumhuriyetinde var. Bunları 
hızlı hızlı geçiyorum; çünkü, vaktim dar. 

Şimdi, burada söylenilmesi gereken çok önemli bir husus var, nedir; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi mensuplarının dokunulmazlığı var, Cumhurbaşkanının dokunulmazlığı var, Genelkurmay 
Başkanının dokunulmazlığı var, yargı mensuplarının dokunulmazlığı var, Yargıtaydakilerin 
dokunulmazlıkları var; hepsinin yargılama süreçleri çok farklı. 

ATİLLA KART (Konya) - Kavramı yanlış kullanıyorsunuz; onlar için dokunulmazlık diye bir 
kavram yok! 

HALUK İPEK (Devamla) - Peki, Sayın Kart. 
MEHMET MELİK ÖZMEN (Ağrı) - İhtiyarî olsun; isteyeninki kaldırılsın, isteyenler kendileri 

kaldırtsın. 
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HALUK İPEK (Devamla) - Peki, bu dokunulmazlık niye veriliyor; bu dokunulmazlık, burada 
bulunan milletvekillerinin şahsı için verilmiyor; cumhurbaşkanının sahip olduğu dokunulmazlık, 
cumhurbaşkanının şahsıyla ilgili değil, o makamla ilgili. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin sahip olduğu dokunulmazlık da Türkiye Büyük Millet Meclisiyle ilgili. İşte, bunu, şahıs
lardan arındırırsak, konuya çok daha objektif bakabiliriz. (CHP sıralarından gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Milletvekili olmadan önce suç işlemiş, öyle gelmiş buraya!.. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Genel Başkanınızın verdiği sözü unutmayın! 
HALUK İPEK (Devamla) - Peki, sadece milletvekillerine mi aittir... 
Sayın Başkan, eğer çok kısa bir süre verirseniz tamamlayacağım. 
BAŞKAN - Buyurun, devam edin Sayın İpek; süreniz henüz bitmedi. 
HALUK İPEK (Devamla) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda, hâkim ve cum

huriyet savcılarının işledikleri suçlar için getirilen izin sistemi dokunulmazlıktır, noterlerle ilgili 
kanundaki izin sistemi dokunulmazlıktır, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasına 
ilişkin kanundaki izin sistemi dokunulmazlıktır, 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan sistem 
dokunulmazlıktır, yüksek yargı üyelerinin izin sistemi dokunulmazlıktır, askerî yargıdaki düzen
lemeler dokunulmazlıktır... 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Hepsini düzeltelim o zaman; saymaya gerek yok ki! 
HALUK İPEK (Devamla) - Ben, şu yazıyı hazırlarken, mesleklere şöyle bir baktım, 83'e gelin

ce durdum; daha dokunulmazlık devam ediyordu. Dolayısıyla, dokunulmazlık, yani, bizim sis
temimizde birisinin direkt yargılanması kural değil. Genel olarak izin sistemiyle ve dokunulmazlık 
sistemiyle, kişilerin bu şekilde yargılanmalan kural, direkt yargılanmaları; yani, normal vatandaş 
gibi yargılanmalarıysa istisnadır. O nedenle, dokunulmazlıkla ilgili bugüne kadar söylenenler ger
çeği yansıtmamaktadır. 

Araştırma komisyonunun bugüne kadar yapmış olduğu ve raporunun son kısmında söylemiş 
olduğu çok önemlidir; orayı özellikle okumak istiyorum. Dokunulmazlık, milletvekilleri için de, 
tıpkı diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi, mutlak değildir; çünkü, Anayasanın 76 ncı maddesin
de yer alan hükme göre, herhangi bir yolsuzluğa bulaştığı kesin hükümle sabit olan kimselerin mil
letvekili seçilmeleri mümkün değildir. 

Anayasamıza göre, ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde dokunulmazlık zaten işlememektedir. 
Seçimlerden önce soruşturulmasına başlanılması kaydıyla, Anayasanın 14 üncü maddesindeki 

durumlar yasama dokunulmazlığı kapsamı dışında bulunmaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekilleriyle ilgili isnadı ciddî bulduğu takdirde, dokunul

mazlığı her an kaldırma yetkisine sahiptir; tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Kısaca "hayır" diyorsunuz... 
HALUK İPEK (Devamla) - Komisyon raporunun doğru olduğunu belirtiyor, dokunulmazlıkla 

oynamanın, parlamenter sistemle oynamakla eşdeğer olduğunu belirtiyor... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yok... Yok... 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Yapmayın Sayın Başkan... 
HALUK İPEK (Devamla) -... dolayısıyla, bu konunun, artık, siyasetimizde istismar malzemesi 

olmaktan çıkarılmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İpek. 
Birleşime, saat 20.25'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.22 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.25 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98 inci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

(10/70) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 332 sıra sayılı raporu üzerindeki 
genel görüşmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, kimse yok!.. 

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

2. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 milletvekilinin, yasama dokunulmazlığı konusun
da Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/70) 
(S. Sayısı: 332) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
Şimdi, söz sırası, şahsı adına, Adana Milletvekili Sayın Mehmet Ziya Yergök'e aittir. 
Buyurun Sayın Yergök. (CHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; yasama 

dokunulmazlığı konusundaki Meclis araştırması komisyonu raporu hakkında, şahsım adına söz al
mış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Benden önce konuşan AKP Grup Başkanvekili Sayın Haluk İpek'in konuşmasını hayretle iz
lediğimi belirtmek isterim. Gerçekten de, sanki, Anayasanın 83 üncü maddesinin değişikliği, hiç 
AKP'nin gündemine gelmemiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelmemiş; sanki, 83 
üncü maddeyle ilgili değişiklik, Anayasanın değiştirilemez maddelerinin değiştirilmesi teklif 
ediliyormuş gibi bir algılamayla karşılandı ve bunu şaşkınlıkla, hayretle ve ibretle izledik. 

Değerli arkadaşlar, dokunulmazlığın sınırlandırılması konusu 20 nci Dönemde ve 21 inci 
Dönemde de Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelmiştir. 

Milletvekili dokunulmazlığının makul sınırlara çekilmesi toplumsal bir talep haline gelmiş, 
bunun üzerine, 20 nci Yasama Döneminde, 292 milletvekilinin imzasını taşıyan bir kanun teklifiy
le, Anayasanın 76 nci maddesinde öngörülen milletvekili seçilmeye engel suçlar dokunulmazlık 
kapsamı dışına çıkarılarak, yasama dokunulmazlığının kapsamı daraltılmak istenilmiştir; ancak, bu, 
yapılan oylamada, Genel Kurulda yeterli oyu alamayarak reddedilmiştir. 

Yine, 83 üncü maddeyle ilgili daha sınırlı bir değişiklik önerisi, kanun teklifi, 288 millet
vekilinin imzasıyla 21 inci Dönemde de Yüce Meclisin gündemine gelmiş; ancak, bu da yeterli oyu 
alamayarak reddedilmiştir. 

Yasama dokunulmazlığının sınırlandırılması konusunda öylesine bir toplumsal mutabakat 
oluşmuştur ki, bu konuda, sivil toplum örgütleri, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Odalar ve Bor
salar Birliği gibi sivil toplum kuruluşları da konuyla ilgili öneriler geliştirmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, yasama dokunulmazlığının sınırlandırılmasına karşı, geçmiş dönemler
de, 20 nci ve 21 inci Dönemlerde ortaya konulan bu direniş, gerçekten 3 Kasım seçim sonuçlarına 
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da yansımış; 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimlerde, topluma, yasama dokunulmazlığının sınır
landırılması taahhüdünde bulunan iki parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve AKP Meclise girebilmiştir. 

Sayın Haluk İpek, sadece kısır siyasî çekişmeler nedeniyle, o dönemdeki siyasî partiler, Par
lamentoya, 3 Kasımda girememişlerdir mealinde bir konuşma yaptı; ama, sadece kısır siyasî çekiş
meler değil, yasama dokunulmazlığı konusunda gereğinin yapılamamış olması, millete verilen söz
lerin yerine getirilememiş olması da, o siyasî partilerin Parlamento dışında kalmasında önemli bir 
etken olmuştur; ancak, 3 Kasım seçimleri öncesinde, hem AKP'nin hem Cumhuriyet Halk Par
tisinin, yasama dokunulmazlığının sınırlandırılması konusunda topluma vaadi ve taahhüdü vardır. 

Şimdi, AKP programının "Siyasî İlkeler" başlığını taşıyan bölümünü okuyorum: "Milletvekili 
ve bakanların yargılanmaları önündeki anayasal engeller kaldırılacak, dokunulmazlık tüm kamu 
görevlilerinin yargılanabilmeleri önündeki engeller ve ayrıcalıklarla birlikte ele alınacak ve millet
vekillerinin Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerine inhisar ettirilecektir." 

Değerli arkadaşlar, bu, AKP programında yazılan bir şey. Biraz önce AKP Grup Başkanvekili... 
Sanki programlarında böyle bir şey yazılmamış, sanki 3 Kasım seçimleri öncesinde millete böyle bir 
vaatleri ve taahhütleri olmamış, sanki 3 Kasım seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel 
Başkanıyla birlikte AKP Genel Başkanı Sayın Tayyip Erdoğan, televizyon programında millete bu 
sözü vermemiş gibi, bütün bunlar unutularak, dokunulmazlıkların sımrlandınlmasımn kenarından 
bile geçilmek istenmemektedir; üstelik "Siyasî İlkeler" başlığı altında yazılan bir vaat yok sayılmış
tır. Bu "Siyasî İlkeler" başlığı altında yazılmış olsa bile, olsa olsa bir siyasî ilkesizlik olur. 

Değerli arkadaşlar, kamu görevlileriyle ilgili dokunulmazlık var denildi, ki bunu Atilla Kart ar
kadaşımız da açıkladı. Diğer kamu görevlileriyle ilgili olarak bir dokunulmazlıktan söz etmek 
mümkün değildir. Dokunulmazlık, milletvekillerine has bir durumdur. Olsa olsa, orada, diğer kamu 
görevlilerinin soruşturulmasıyla ilgili, yargılanmasıyla ilgili birtakım usuller vardır; ancak, biz, ona 
da karşı değiliz. 

Bakınız, bu konuda da, AKP'nin bir tutarsızlığını gözler önüne sermek istiyorum. Daha geçen 
hafta, salı günü, Adalet Komisyonunun gündemine, Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçın-
bayır'm bir kanun teklifi geldi; bu, 4483 sayılı Kanunun -ki, burada da kamu görevlileriyle ilgili 
soruşturma usulleri, izin verilmesiyle ilgili düzenlemeler var- yürürlükten kaldırılmasını öngören 
teklifti. Biz, o teklife de komisyonda kabul oyu vermemize rağmen, o teklif, AKP'li komisyon 
üyelerinin oylarıyla reddedildi. Bu da açık bir tutarsızlıktır. Yani, Anayasanın 83 üncü maddesinin 
değişikliği gündeme gelince "diğer kamu görevlilerinin de var, onlarla birlikte ele alacağız" 
diyeceksiniz; işinize geldiği zaman, toptan, bu konuda hiçbir vaatte bulunmamış gibi, tamamen in
kâr edeceksiniz, işinize gelmediği zaman da, kamu görevlileriyle ilgili, dokunulmazlık denilen, 
ama, aslında dokunulmazlık sayılmayan, soruşturma usullerini düzenleyen kanunun yürürlükten 
kaldırılmasıyla ilgili teklife destek vermeyeceksiniz. Bunun hiçbir tutarlılığı yoktur; bu, tamamen 
bir tutarsızlık örneğidir. AKP, ne yazık ki, bunu her zaman sergilemektedir. 

Aslında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 22 nci Yasama Dönemi başlar başlamaz bu 
konunun ele alınması ve ilk anayasa değişikliğinin de yasama dokunulmazlığının sınırlandırılması 
konusunda yapılması, kuşkusuz, daha şık ve doğru bir adım olacaktı; ne yazık ki, bu adım 
atılamamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi, başından beri tutarlı bir politika ortaya koyarak, dokunul
mazlığın sınırlandırılması konusunu seçimden sonra da aynı kararlılıkla gündemde tutmuş ve talep 
etmiş olmasına karşın, AKP, önce "dokunulmazlık konusu bir yıl gündemimizde yoktur" gibi açık
lamalarla duraksama geçirmiş ve yeteri kadar istekli görünmemiş; bir yıl geçmiş olmasına rağmen, 
o sözlerin de arkasında durulmayarak, bu konu tamamen unutulmaya çalışılmıştır. 

Bir noktaya daha Yüce Meclisin dikkatini çekmek istiyorum: Meclis yolsuzlukları araştırma 
komisyonunun raporu incelendiğinde, orada da, dokunulmazlık konusunun, Avrupa Birliği norm
larına göre sınırlandırılması oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
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Değerli arkadaşlar -Sayın Adalet Bakanı biraz önce buradaydı- Sayın Adalet Bakanı da daha 
geçen haftaki komisyon toplantısında, dokunulmazlığın sınırlandırılması konusunun önümüzdeki 
eylül veya ekim aylarında gündeme alınacağını ifade etmişti; ama, bugün AKP sözcülerini din
lediğimiz zaman bu konunun hiçbir şekilde gündemlerinde olmadığını açıkça görüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, dokunulmazlık konusundaki araştırma komisyonu, Sayın Yakup Kepenek 
ve 44 milletvekili arkadaşımızın teklifiyle Genel Kurulda kabul edilerek kurulması üzerine 
9.10.2003'te çalışmaya başlamış ve üç aylık süresi içinde bu çalışmayı tamamlamıştır. Bu süre 
içerisinde 15 hukuk fakültesinden ve son seçime katılan 20 siyasî partiden, Türkiye Barolar Bir
liğinden görüş istenmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yergök, toparlayabilir misiniz... 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Devamla) - Bunları incelediğimizde, toplumsal beklentilere, top

lumsal taleplere uygun olarak, hukuk fakültelerinden, siyasî partilerden -ki, sadece Saadet Partisi 
hariç- gelen bütün önerilerde dokunulmazlığın sınırlandırılması yönünde görüş ifade edilmiştir. 
Düşünün, Türkiye'deki bütün hukuk fakülteleri, bütün sivil toplum örgütleri, son seçime katılan -
biri hariç- tüm siyasî partiler toplumsal taleplere, toplumsal beklentilere uygun olarak, dokunulmaz
lığın sınırlandırılması yönünde görüş ortaya koyuyorlar; ancak, bu konuda sözü olan, millete taah
hüdü olan, bu konuyu programına yazan AKP bunu ısrarla gündeme almıyor. 

Üstelik, mevcut mekanizma da işletilmemektedir. Karma komisyon oluştu, hazırlık komisyon
ları oluştu. Orada, Cumhuriyet Halk Partili üyelerin tamamı, birkısım AKP milletvekili, DYP Genel 
Başkanı Sayın Ağar, kendileriyle ilgili dosyalarda, dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde 
bulundular ısrarla; ancak, yine AKP çoğunluğuyla dönem sonuna bırakılması kararı çıktı. Değerli 
arkadaşlar, yani, bir taraftan, mevcut mekanizma işletilmiyor; bir taraftan da,veıilen sözlere, taah
hütlere rağmen dokunulmazlık sınırlandırılmıyor ve hakkında ağır suç isnatlarıyla birçok millet
vekili arkadaşımız, bakanlar görev yapmaya çalışıyor; bunu kabul etmek asla mümkün değildir. 
Anayasanın 36 ncı maddesinde, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 36 ncı maddesinde adil yar
gılanma hakkı vardır. 

Geçenlerde, bir televizyon programına katılmıştım AKP Grup Başkanvekiliyle; bir AKP mil
letvekilinin elektrik hırsızlığıyla suçlandığını, bunu bir gazetecinin, köşeyazısına aldığını, Sayın 
Genel Başkanımızın grupta buna değindiğini; ama, bu milletvekilinin, gerçekte, TEDAŞ'ta kaydının 
bile olmadığını, kaydın bir bahçıvana ait olduğunu söyledi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yergök. 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, o zaman önünü açalım bu işin. 

Neden böyle ağır bir suç isnadıyla bu arkadaşlar çalışmalarını sürdürsünler?! Yargının önünü 
açalım, yargı sürecini işletelim, aklanma olanağı sağlayalım. 

Yargıya güvensizlik gibi bir gerekçeyi de burada, asla kabul etmiyoruz. Geçmiş dönemin 
siyasîlerini, bakanlarını, başbakanlarını yargıya gönderen süreci başlatıyoruz. 70 000 000 in
sanımızı bu yargıya emanet edip, ondan sonra "yargıya güvenmiyoruz" gerekçesini kabul etmek 
mümkün değildir. Yargı, sınırlı olanaklara karşın sınırsız bir özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir; 
güven duyulacak bir kurumdur. 

O nedenle, dokunulmazlık konusundaki araştırma komisyonunun, 83 üncü maddenin aynı 
şekilde bırakılması yönündeki raporuna katılmadığımızı beyan ediyor, Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yergök. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli konuşmacı arkadaşımızdan dinlediğim 

kadarıyla, siyasî ilkeden bahisle bazı hususlara atıfta bulundular. Bunlardan bir tanesi, Sayın Genel 
Başkanımızın, Sayın Baykal'la birlikte bir televizyon programındaki konuşmasından bahisle, 
sözümüzün yerine getirilmesi istendi. Ben değerli arkadaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum: O 
günkü konuşmanın bandının çözümü bende mevcuttur; isteyen arkadaşımıza verebilirim. Biz, AK 
Parti olarak, programımızda yazılı olan... 

ATİLLA KART (Konya) - Böyle bir usul var mı efendim? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Sataşma mı var Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz Grup Başkanvekili... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Arkadaşımız, parti programını okudu efendim. 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Programınız değiştiyse bir açıklama yaparsınız. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Müsaade eder misiniz. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - AKP Parti Programını okudu. 
SALİH KAPUSUZ (İzmir) - Sayın Başkanım, ben... 
BAŞKAN - Sayın Anadol, Sayın Kapusuz Grup Başkanvekili. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Evet. 
Şimdi, söylemek istediğim husus şu, efendim: Sayın Genel Başkanımızın o programda ifade 

etmiş olduğu husus şudur... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sataşma mı var; niye söz istiyor? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Yerimden ifade hakkım var Sayın Başkanım. 
Merak etmeyin, siz rahatsız olmayacaksınız, bir dakika müsaade ederseniz... 
Dolayısıyla, bizim, parti programımızda, hükümet programımızda beyan ettiğimiz, açık

ladığımız, seçim öncesinde söylediklerimizin hilafına hiçbir eylemimiz bu konuda söz konusu 
değildir; çizgimiz aynen devam etmektedir. Siyasî olarak ilkemize de dikkat ediyoruz. 

Teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yerinden konuşmaya hakkı var mı Sayın Başkan?! 
BAŞKAN -Sayın Anadol, niye heyecanlanıyorsunuz!.. Buyurun, söylediklerine siz de cevap 

verin. Buyurun... Buyurun... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, ben cevap filan vermek istemiyorum. Bir talep

te bulunur Değerli Grup Başkanvekili arkadaşım; zatıâliniz Meclisimizin Başkanı olarak karar 
verirsiniz, söz verirsiniz veya vermezsiniz. Yok!.. 

BAŞKAN - Söz verdim Sayın Anadol; buyurun size de söz veriyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır efendim, söz vermediniz; o konuştu. O konuştu, söz 

vermediniz efendim!.. Söz vermediniz; kalktı, konuştu Sayın Kapusuz. 
ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Aynı durumdasınız!.. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır, ben usulî bir itirazda bulunuyorum. 
BAŞKAN - Sayın Anadol, söz istiyor musunuz? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İstemiyorum efendim; ama, yaptığınız işlemin yanlış ol

duğunu söylüyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Anadol. 
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Komisyon adına, Adıyaman Milletvekili Fehmi Hüsrev Kutlu; buyurun. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; dokunulmazlığın kal
dırılmasının ve dokunulmazlığın sadece Parlamentodaki konuşmalara inhisar ettirilmesinin dile 
getirildiği bir günde, bir grup başkanvekilinin yerinden yaptığı sözlü açıklamanın usulsüzlüğüne 
dair, yine, başka bir grup başkanvekilinin yerinden yaptığı konuşmalara bazı arkadaşlarımızın 
tahammül edememesini, şahsen, anlayamıyorum. 

ATİLLA KART (Konya) - Girizgâh çok güzeldi!.. 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, bilindiği gibi, devlet yapımızda üç temel ayak 
vardır, erk vardır ve kuvvetler ayrılığı olduğu için, bu erklerin birbirine müdahalesi söz konusu 
değildir. Bunun ilk sırasında yasama, sonra yürütme, sonra yargı gelmektedir. 

Türkiye'deki devlet yapısını incelediğimizde, yürütmenin gücü bugüne kadar tartışılmamıştır. 
Bakanlar Kurulunun, hükümetin, çok büyük gücü vardır. Yürütmenin sadece icraatları tartışılmış
tır. Yargının gücü ise, zaten gözler önündedir. Türkiye'de yargının bağımsızlığı zaman zaman tar
tışılmıştır; ama, gücü hiçbir zaman tartışılmamıştır; çünkü, Parlamentomuzda aldığımız kararların 
denetlenme mekanizması da, yapılan atamaların, icraatların denetlenmesi de yargının elindedir ve 
yargının da tartışılmaz bir gücü vardır. 

Türkiye'de tartışma konusu olan, yasamanın gücüdür arkadaşlar. Yasamanın yeteri kadar güç
lü olduğunu, bugüne kadar, ne biz ne Avrupa, ne içeridekiler ne dışarıdakiler söyleyebildi; hiç kim
se söyleyemedi. Türkiye'de biz milletvekilleri, paneller düzenleyip, sempozyumlar düzenleyip, 
yasamanın gücünü nasıl artırabiliriz, yasamayı nasıl daha güçlü kılabiliriz diye tartışmalar yapmak 
yerine, maalesef, yasamanın var olan güçlerini nasıl zayıflatırız; bunları konuşuyoruz. 

Arkadaşlar, yasama dokunulmazlığının -özellikle yasama dokunulmazlığı diyorum, millet
vekili dokunulmazlığı demiyorum; çünkü, bu dokunulmazlık, kamu düzeniyle alakalı olan bir 
yasama dokunulmazlığıdır- bir şekilde sınırlandırılmasını, hemen hemen bütün partiler, bütün mil
letvekilleri kabul etmektedir. Planımızda, programımızda, mutlaka, bu binanın üzerine bir çatı yap
mak vardır, olmalıdır; ama, bugün tartışma konusu olan şudur: Önce çatıyı yapıp sonra katları mı 
yükseltelim; yoksa, önce katları yapıp sonra çatıyı mı düzenleyelim. 

Arkadaşlar, yasamayı yeteri kadar güçlendirmeden, siz, milletvekillerinin ve yasama organının 
elindeki hakları aldığınız zaman, zayıflattığınız zaman, bir daha yasamayı güçlendirme şansınız ol
maz. Zaman zaman, bizden başlayalım teorileri gelişiyor. 

Arkadaşlar, AK Parti Grubunda lojmanların satılmasına tek karşı çıkan, muhalif olan, dili dur
mayan, ilk toplantıda, bendim. Arkadaşlarımız alkışladılar, CHP'li arkadaşlarımız da lojmana gir
miyoruz dediler ve lojmanlardan vazgeçtik. Bunu kademe kademe her tarafa yayacaktık. Ne oldu; 
bizden başka hiç kimse lojmanından olmadı. 

Meclis Başkanımız, sağ olsunlar, yaptığı çalışmalar içerisinde tasarruf tedbirleri dedi, Meclis 
çalışanlarının servislerini kaldırdı. Ben mesai sonunda gittiğim zaman servislerden korkuyorum, et
rafımda koca koca otobüsler, böyle, bütün trafiği işgal ediyorlar. Meclisin servislerini kaldırıp 
diğerlerini kaldıramıyorsak, Meclisin servisleri de devam etmeliydi. 

YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Ama Sayın Kutlu, İktidar sizsiniz, biz değil; siz 
yapacaksınız. 

(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 
HÜSREV KUTLU (Devamla) - Biz özeleştiri de yapıyoruz. 

- 7 3 -



T.B.M.M. B:98 8 .6 .2004 0 : 3 

Arkadaşlar, yurt dışında raporlar düzenleniyor, uluslararası heyetler incelemeler yapıyor. Bu 
raporları incelediğimizde, ben, hiçbirisinde, milletvekillerinin dokunulmazlığı var, bu dokunulmaz
lıklar sebebiyle Türkiye'nin demokratik yapısı zayıflamaktadır, Avrupa'ya ayak uyduramaz diye bir 
cümleye rastlamadım; ama, en fazla olan ibare şudur: Yasama organı, Türkiye'de yeteri kadar güç
lü değildir, çeşitli güçler tarafından müdahaleler olmaktadır; kanunlar çıkmaktadır; ama, uy
gulamada bu kanunların yeteri kadar uygulandığını görmüyoruz. Hatta, bir anayasa profesörü yar
gı bağımsızlığı konusuna değinirken "yargı o kadar bağımsız ki -neyse ki, Adalet Bakam Sayın 
Cemil Çiçek yok; o, bu konulara çok kızıyor- Meclisin çıkardığı kanunları bile uygulamayabiliyor" 
dedi. 21 inci Dönemde Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesi değiştirildi ve ağırlatıcı unsur olan 
bir husus, kamu düzenini tehlikeye sokma hususu anaunsur haline getirildi, buna rağmen mah
kemelerimiz bunu uygulamadılar. Kimsenin de mahkemelerin kararını tekrar geri çevirme veya 
değiştirme yetkisi yoktur; yani, yargı ve yürütmemiz güçlüdür, yasamamız zayıftır Türkiye'de. 

Ormanları, ağaçları en fazla üzen, insanların onları kesmesi değil de, baltanın sapının ken
dilerinden olmasıymış. Arkadaşlar, hiç kimsenin sesi sedası çıkmıyorken, hiç kimsenin bu konuda 
bir eleştirisi yokken, biz milletvekilleri olarak, oturup, kendi gücümüzü nasıl zayıflatırız diye çalış
ma yapmamızı ben anlamıyorum. Böyle bir talep ne toplumda var ne uluslararası kuruluşlarda var 
ne de diğer organlarda var. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Geçen Parlamentodaki partiler niye süpürüldü?! 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - Dokunulmazlıkları kaldırmadılar diye, değil mi?! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Birbirlerini aklayıp pakladılar yargıdan kaçmak için. 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - Efendim, biz aklayıp paklamıyoruz, katlıyoruz. 
Grup Başkanvekilim yerinden izah etti. Arkadaşlar, bizim partimizin programında "milletvekili 

ve bakanların yargılanmaları önündeki anayasal engeller kaldırılacak..." 
AHMET ERSİN (İzmir) - Ne güzel; sonra?.. 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - "...dokunulmazlık, tüm kamu görevlilerinin yargılanabilmeleri 
önündeki engeller ve ayrıcalıklarla birlikte ele alınacak ve milletvekillerinin, Meclis çalışmaların
daki oy ve sözlerine inhisar ettirilecektir." 

AHMET ERSİN (İzmir) - Ne zaman?!. 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - "Siyaset alanının daraltılmasına ve saygınlığının gölgelenmesine 
dönük tüm teşebbüslere karşı kararlı politika izlenecektir" deniliyor. 

İşte, siyaset alanını biz yeteri kadar genişletebilirsek, sınırlarımızı koyabilirsek, o zaman mil
letvekillerinin önündeki birtakım dokunulmazlıkları kaldırmamızda elbette ki fayda vardır. 

Arkadaşlar, kürsü dokunulmazlığına inhisar ettirelim diyoruz. Bu, milletvekilleri için bir ay
rıcalık değildir. Sadece bu kürsüde değil arkadaşlar, biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti olarak herkesin, her yerde, her zaman, konuşmalarının suç olmasının 
önündeki engelleri kaldırmak zorundayız. Ne burada ne başka yerde ne kahvede ne otelde konuş
mak suç olmalı; hiçbir vatandaşın konuşması suç olmamalıdır, milletvekilininki de suç olmamalıdır. 

Bizde böyle mi; arkadaşlar, lafla haklar korunmaz. Yargıtay eski Başkanı Sami Beyin dediği 
gibi, çağdaş demokrasilerde bir fikir tek başına kalmış olabilir, hatta sapık olabilir, yanlış olabilir, 
çağdaş demokrasi, bunlara tahammül edebilen rejimdir. 
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Ben çay içerken haddimi aştım, ne olduğunu bilmedim, oradaki resmin kıyafeti üzerinde "bunu 
da tartışamıyoruz, acaba asker yerine sivil olsa" dedim. Hemen, Sayın Baykal'dan başladı bir bom
bardıman, ondan sonra bildiğiniz güçlerden açıklamalar geldi. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Anayasal güçler, anayasal... 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - Partim, beni apar topar disipline sevk etti, uyarı cezasıyla kendimi 
zar zor kurtardım ve bunu, gazeteler "niye atılmadı" diye yazdı. 

Arkadaşlar, benim görüşüm yanlış da olabilir, tek başıma da kalabilirim; ama, bu görüşlere 
müdahale etmemeliyiz, hoşgörüyle bakabilmeliyiz. 

Bu kürsüde, biraz aykırı bir görüş söyleyen bir arkadaşım çıktığı zaman, Cumhuriyet Halk Par
tisinden söylerse bizim arkadaşlar gürültü yapıyor, konuşturmamaya çalışıyor, AK Partiden birisi 
söylerse CHP'liler tepki gösteriyor; zaman zaman buradaki konuşmacı korkmaya başlıyor, acaba 
ben buradan çıkabilir miyim çıkamaz mıyım diye. 

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Yok, korkma... 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - Vallahi, ben artık kürsüde fıkra bile anlatamıyorum. Fıkra anlattım 
mı başıma iş geliyor. Evde hanım da "bir daha fıkra falan anlatmayacaksın" dedi. Onun için, fıkra 
bile anlatamıyorum. 

Arkadaşlar, biz, buradaki konuşmaların bir de yasal tarafına bakalım. Anayasamızın 83 üncü 
maddesine göre, kürsüden yapılan konuşmalar hiçbir zaman suç unsuru sayılamaz, hakkında takibat 
yapılamaz. Anayasa Mahkemesi, adı lazım olmayan bir partinin kapatma davasında, kürsüden 
yapılan ve grupta yapılan konuşmaları, partinin kapatılmasına gerekçe yaptı ve kararın gerekçesin
de de şunu söylüyor: "Bu dokunulmazlık milletvekilinin şahsına ait olup, parti tüzelkişiliği bundan 
istifade edemez." 

Arkadaşlar, bu, özgürlüğün konuluş amacına, yasama dokunulmazlığının amacına tamamen 
aykırıdır. Birçok hukuk fakültesi de, bu konuda fikir belirtti, bu doğrultuda fikir belirtti ve bunun 
smırlandırılmasının, bu şekilde anlaşılmasının yanlış olduğunu ifade etti. Bu konuşmayı yapan mil
letvekilinin milletvekilliğini düşürüp, beş yıl siyaset yasağı koyuyorsun, Parlamentodan atıyorsun; 
bu, Anayasadaki milletvekili, kürsü dokunulmazlığının, daha doğrusu, yasama sorumsuzluğunun ne 
özelliği kaldı; hiçbir özelliği kalmadı. Ben, burada konuşurken, benim bu konuşmam yüzünden par
tim kapatılabiliyorsa, benim milletvekilliğim düşürülüp yasak konulabiliyorsa, ben burada özgürce 
konuşamam arkadaşlar. 

Bunun dışında, yolda trafik kazası, kaybolma ve sair birtakım hadiselerin başına gelmesi de, 
işin cabası. Onu, zaten, Anayasayla korumamız mümkün değil arkadaşlar. 

Arkadaşlarımızın bazıları, "haksız yere suçlanıyor; gitsin, yargılansın, beraat etsin..." Bu suç
lanma hoş değil. 

Arkadaşlar, Sayın Sefa Sirmen'in 30 tane dosyası var. Bu arkadaşımızı hepiniz iyi tanıyorsunuz 
ve o kadar temayüz etmiş bir arkadaşımız ki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına da, Cum
huriyet Halk Partisi tarafından aday gösterildi. Şimdi, bu arkadaşımızın dosyalarındaki dokunul
mazlığını kaldırdık; bir ayda, her gün bir duruşmaya gitse, cumartesi, pazar da duruşma yapsan, bu 
arkadaşımız, 30 gününü duruşmalarda geçirecek. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Tasası size mi düştü?! 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - Arkadaşlar... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Ankara'da yargılanabilir. 
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(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 
HÜSREV KUTLU (Devamla) - Arkadaşlar, mevcut... (CHP sıralarından gürültüler) 

ATİLLA KART (Konya) - Ankara'da yargılayalım diyoruz. 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - Ankara'da da yargılansa arkadaşlar, birçoğunuz meslektaşımsmız, 
bir duruşma, bir insanın bir gününü alır. 

ATİLA EMEK (Antalya) - Alabilir efendim. Suçluların sığınak yeri mi burası?! 
ATİLLA KART (Konya) - Hepsinden yargılanması lazım. 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - Şimdi, arkadaşımızın, şu veya bu sebeple, birçoğu böyle ıvır zıvır 
sebeplerle, bazıları ciddîye de alınabilir; ama... Bu arkadaşımız kaçmıyor, göçmüyor, ömür boyu da 
milletvekili olacak değil. İnşallah... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sefa'yı siz mi düşünüyorsunuz! Bırakın yargılansın... 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sefa Bey yargılanmayı istiyor... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Sefa'yı mı koruyorsunuz?!. Sefa'yı korumak size mi düştü! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - Biz, herkesi düşünmek zorundayız arkadaşlar. 
Arkadaşlar, milletvekilleri, zaten, o kadar bağla bağımlı ki, yani, o günleri göremezsiniz belki; 

ama, iktidar olsanız, bu kürsüye çıkmanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz; çünkü, iktidar millet
vekilleri konuşmaz... 

ATİLA EMEK (Antalya) - Kendi korkunuzdan bahsedin... 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - ...muhalefet konuşur diyorlar; siz bol bol konuşuyorsunuz; ama, ar
kadaşlar, bu kürsüye gelebilmek için... İşte, ben, kazara, bir komisyonun başkanı oldum da, o 
vesileyle geldim, konuşuyorum. 

Şimdi, Sayın Baykal'ın veya parti yönetiminizin, milletvekili adaylarından "ben, milletvekili 
seçildikten sonra, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını destekleyeceğim ve dokunulmazlık zır
hına bürünmeyeceğim" şeklinde noterden bir taahhüt alması -mealini tam bilmiyorum- anayasal bir 
hakkın önceden sınırlandırılmasıdır. Halbuki, Yargıtay kararlarında da var; "bir kiracı eve girerken 
tahliye taahhüdünde bulunursa, bu geçersizdir; çünkü, zor durumdayken almış" deniliyor. 

YAKUP KEPENEK (Ankara) - Ne ilgisi var!. 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - Ondan sonra, bu, arkadaşlarımızın hürriyetine müdahaledir. 
İLYAS SEZAİ ÖNDER (Samsun) - Biz memnunuz ondan... 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - Cep telefonu alacak milletvekili arkadaşlarımıza, partinin biri, is
mi önemli değil "cep telefonunu almayacaksınız" diyor; bilgisayar oluyor "bilgisayarı almayacak
sınız" diyor, ondan sonra "Anayasa oylamasına katılacak arkadaşlar, isimleri belli olanlar dışında 
kimse oy kullanmayacak" diyor... 

YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sizlere de "lojmanlara girmeyeceksiniz" diyorlar; siz
ler de girmiyorsunuz!.. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 

- 7 6 -



T.B.M.M. B : 98 8 . 6 . 2004 O : 3 

YAKUP KEPENEK (Ankara) - Tahrik ediyor ama!.. Haksız tahrik var!.. 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - Arkadaşlar, milletvekilliği zor bir iştir. Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu karar alıyor ve "şu şu adliyeler kapatılacak" diyor. Adıyaman'da da, Tut, Samsat ve Sin
cik İlçelerinin adliyeleri kapatılmış; adam gelip benim yakamdan tutuyor "bu adliyeleri niye kapat
tınız" diyor. 

Arkadaşlar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun aldığı karara herhangi bir siyasînin 
müdahalesi söz konusu değildir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ama, hükümetin tavsiyesi üzerine... 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - Hayır, hayır... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Adalet Bakanı... 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) -Adalet Bakanı o kurulun başkanıdır, Müsteşar da tabiî üyesidir. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ama, hükümet önerecek, ondan sonra... 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - Arkadaşlar, bu kurulun 5 yüksek hâkim üyesi var. Bu kurulu siyasî 
olarak görmek, oradaki, bağımsız, kendi iradesiyle hareket eden, hukuka saygılı 5 yüksek hâkime 
hakaret olur. Oradaki yüksek hâkimlerimiz, öyle, bakanı, müsteşarı falan takacak adam değillerdir 
arkadaşlar. 

Arkadaşlar, Türkiye'de çok önemli bir konumuz var. Parlamentolar gelir geçer; milletvekilleri 
kendileri karar alır, beş senelik süresini üç buçuk seneye indirir, seçime girer, hiçbiri geri gelemez, 
bazıları istisna, en azından partiler gelemiyor. Ama, bizim esaslı bir sorunumuz var. Bir cumhurbaş
kanını seçiyorsunuz, yedi yıllığına seçtiniz, Anayasamızda bunun görev süresini kısaltacak hiçbir 
kıstas yok. Farzımuhal, bir cumhurbaşkanı seçtiniz ve cumhurbaşkanını seçen Parlamentonun 
tamamı değişti, ona oy verenlerin hiçbirisi kalmadı. Arkasından -veya öncesinde- bir kitap fırlattı, 
ekonomik kriz oldu; bir yasa gönderdiniz, cumhurbaşkanı, döndü "çağdaşlığını kanıtlamış okulların 
ihtiyacı yok buna, laikliğe aykırı adam yetiştiren yerlere prim vereceksiniz" dedi. 

YAKUP KEPENEK (Ankara) - Dokunulmazlığa gelelim, bırakalım onları... 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - Arkadaşlar, Anayasamızda hiç kimse için olmayan bir yemin var. 
Cumhurbaşkanının yemininde "tarafsızlığı sağlamak için bütün gücümle çalışacağıma" ifadesi 
geçer; ama, farz edelim ki, bu cumhurbaşkanı özel okullar arasında ayırım yaptı. Sonra, bir yasa çık
tı ve bu cumhurbaşkanı, kalktı dedi ki "bu okullardan..." 

İLYAS SEZAİ ÖNDER (Samsun) - "Cumhurbaşkanı" değil "Sayın Cumhurbaşkanı..." 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - Özel isim olarak zikretmediğim için "bir cumhurbaşkanı" dediğim 
için... Veya "Sayın Cumhurbaşkanı" diyeyim... Ben bu "sayın" ı yerleştirmeyi hep unutuyorum. 

ATİLA EMEK (Antalya) - Ayıp ediyorsun yani. 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HÜSREV KUTLU (Devamla) - Çünkü, Türkiye'de her yere kullanılıyor. Şaşırıp başka birine 
"sayın" demişti, başına iş açmıştı benim eski Genel Başkanım. 

Şimdi, diyelim, bu Sayın Cumhurbaşkanı kalktı, devletin açtığı okullarla ilgili "bunları eşit hale 
getirmek laikliğe aykın olur" dedi; işte, bu şekildeki konuşma, devlet şeyine aykırı olur ve bir de.. 

- 7 7 -



T.B.M.M. B:98 8 . 6 . 2 0 0 4 0 : 3 

YAKUP KEPENEK (Ankara) - Gerekçeyi oku!.. 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HUSREV KUTLU (Devamla) - Gerekçeyi okuyorum zaten. 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Gerekçeyi ayrıntılı olarak okuyun, Cumhurbaşkanının yazdığı 

gerekçeyi okuyun. Burada bulunmayan kişilerle ilgili olarak da konuşmayın! 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HUSREV KUTLU (Devamla) - Gerekçeyi okuduğum zaman, meslek liseleri ve imam-hatiplerin 
genel liselerle eşit haklardan yararlanması laikliğe aykırı bulunmuş. 

YAKUP KEPENEK (Ankara) - Tamamını oku! 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HUSREV KUTLU (Devamla) - Öğretim birliği ilkesiyle... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Konuya gel, konuya!.. Kendine dokundurmaya çalış!.. 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HUSREV KUTLU (Devamla) - Arkadaşlar, tamamını... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Bunların hepsini YÖK'te konuştuk. 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HUSREV KUTLU (Devamla) - "Öğretim birliği ilkesiyle, demokratik, laik, eşitlikçi, adil, işlevsel, 
bilimsel temellere dayalı eğitim anlayışıyla, kısaca, Anayasanın Atatürk ilke ve devrimlerini temel 
alan ruhuyla bağdaşmamaktadır." 

YAKUP KEPENEK (Ankara) - Tamamını oku!.. 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HUSREV KUTLU (Devamla) - Daha ilginci var: "Parlamentodaki çoğunluğun sağladığı oy gücüy
le çıkarılan yasalar, toplum vicdanında olumsuz etkiler yaratıyor." 

Toplum vicdanında neyin olumsuz fikirler yarattığını, ben, toplumun vicdanına havale 
ediyorum; ama, yönetim biçimimiz cumhuriyettir arkadaşlar. 

Türk Dil Kurumunun sitesinden aldığım cumhuriyet tanımı şöyle: 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Anayasadan alacaksın, siteden değil! 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HUSREV KUTLU (Devamla) - "Cumhuriyet, milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu 
belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimidir." 

Arkadaşlar, Meclis çoğunluğu sıradan bir şey değildir; Cumhurbaşkanı da dahil, kimsenin 
sataşacağı bir husus değildir ve... (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Ayıp!.. Ayıp!.. 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Cumhurbaşkanını böyle yıpratmayın, olmuyor ama!.. 
(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 

HUSREV KUTLU (Devamla) - .Meclisin çoğunluğuyla ilgili, kimse, şu veya bu şekilde eleştiride 
bulunmamalıdır; onun için de Meclis güçlü olmalıdır. 

Ben, süremi fazla kullanmak istemiyorum. Araştırma önergesini veren Yakup Kepenek ve 44 
sayın milletvekiline, Komisyonumuz çalışmalarına katkıda bulunan Komisyon üyesi tüm millet
vekili arkadaşlarıma, katkı sağlayan siyasî partilere, üniversitelere ve Türkiye Barolar Birliğine; ay
rıca, Komisyonda çalışan çok değerli uzmanımız ve Komisyonun diğer personeline, katkılarından 
dolayı teşekkür ediyor; ayrıca, Parlamento çalışmalarını bu geç saate kadar takip eden çok kıymet
li, sayın milletvekillerine de teşekkürlerimi arz ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kutlu. 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Anadol, şimdi size soruyorum, buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, konuşmacı, Grubumun, Partimin adını zik

rederek, Genel Başkanım Sayın Deniz Baykal'ın adını zikrederek, seçim öncesi aldığımız karardan 
bahsederek, somut olaylardan bahsederek Partime ve Genel Başkanıma açık bir şekilde sataşmıştır. 
Sataşmadan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz istiyorum. (AK Parti sıralarından 
"sataşma yok" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Anadol, herhangi bir sataşma söz konusu değildir; ancak, İçtüzüğün 60 inci 
maddesi gereğince, yerinizden -sisteme girin- kısa bir söz vereceğim. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Efendim?.. 
BAŞKAN - Sisteme girin, yerinizden söz veriyorum Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ama, ben, İçtüzüğün 69 uncu maddesine göre söz istiyorum! 

(AK Parti sıralarından "sataşma yok" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN - Sataşma söz konusu değil Sayın Anadol, konuşmayı ben de dinledim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sataşma olduğuna dair ısrar ediyorum; oylayın efendim! 
BAŞKAN - Sayın Anadol... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Israr ediyorum, Partime ve Genel Başkanıma sataşma vardır; 

oylayın efendim. 
BAŞKAN - Sayın Anadol... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Israr ediyorum, sataşma vardır; Partimin ve Genel Baş

kanımın... 
BAŞKAN - Sayın Anadol, sataşma nedir, söyleyin, dinleyeyim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Zatıâliniz "yok" diyorsunuz, ben direniyorum, İçtüzüğü uy

gulayın efendim. 
BAŞKAN - Sayın Anadol... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Arkadaşlar beni konuşturmamak için ellerini kaldırsınlar, 

dokunulmazlık konusundaki anlayışları da böylece ortaya çıksın. 
BAŞKAN - Sayın Anadol, sataşma nedir, söyler misiniz? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Efendim, benim Partimin adından, Genel Başkanımdan bah

sederek bir olayı istediği gibi çarpıttı; bu, sataşma değil de nedir?! 
BAŞKAN - Hangi olayı Sayın Anadol, onu söyler misiniz? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Cumhuriyet Halk Partisinin seçimlerden evvel adaylardan al

dığı, noterden alınan taahhütname olayını istediği biçimde çarpıtarak anlattı. Partime, Genel Baş
kanıma....(AK Parti sıralarından gürültüler) 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Yalan mı?! 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Anadol, kısa bir açıklamada bulunmanız için size söz veriyorum 

VI. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Adıyaman Milletvekili ve (10/70) Esas Numaralı 

Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu'nun, konuşmasında, Partisine ve 
Genel Başkanlarına sataşması nedeniyle konuşması 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; öncelikle, 
Sayın Başkana, talebim üzerine söz verdiği için teşekkür ediyorum. 
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Değerli arkadaşlar, Sayın Komisyon Başkanı, biraz evvel burada yaptığı konuşmada, seçim ön
cesi, dokunulmazlıktan bahsederek -zaten, konumuz dokunulmazlık- dokunulmazlıkla ilgili... 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Seçim sonrası olması lazım. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sataşma nerede var? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Sataşma nerede var, onu anlatıyorum efendim, onu an

latıyorum, sonra düşüncelerimizi söyleyeceğiz. 
Seçim öncesi, Cumhuriyet Halk Partisinden aday adaylığı için başvuran kişilerden, noterden 

düzenlenmiş "Meclise girdiğim takdirde, milletvekili olduğum takdirde" diye başlayan, Anayasanın 
83 ve 100 üncü maddeleriyle ilgili konu Meclis gündemine geldiğinde, dokunulmazlığın kısıtlan-
masıyla ilgili 83 ve 100 üncü maddelerin bu şekilde düzenlenmesi için oy kullanacağı yolunda aldığı... 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Kaç kişi var? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Kaç kişi var belli işte arkadaşlar... 
...taahhütten bahsederek, bunu, istediği gibi yorumlayarak, milletvekillerinin özgürlüğünü 

kısıtladığından söz açtı ve bunu, kendi düşüncesine uygun bir biçimde çarpıttı. Bunun üzerine, 
oturumu yöneten Sayın Meclis Başkanından söz talep ettim, bana söz verdi, tekrar, teşekkür 
ediyorum. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, biz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 3 Kasım öncesi, Parlamen
tonun dışında bir parti olarak, burada, vatandaşın arasında bir parti olarak, Parlamentonun dışında 
olan, milletvekili sıfatı olmayan üyelerden oluşan Cumhuriyet Halk Partililer olarak çok büyük ıs
tırap duyduk, siz de duydunuz. Bir kısmınız Parlamentodaydı; ama, AKP, AK Parti sıfatının dışında, 
başka sıfatla Parlamentodaydınız, büyük çoğunluğunuz da, bizim gibi, Parlamentonun dışındaydı. 

Şu Yüce Meclisin çatısı altında, iki ayrı salonda toplanan komisyon üyesi milletvekilleri, cep 
telefonlarıyla haberleşerek, pazarlıklar yaparak, birbirlerinin liderlerini yargıdan kaçırmak için ak
layıp pakladıkları için bu Parlamentonun saygınlığı düştü, siyasetin saygınlığı düştü, partilerin say
gınlığı düştü! Bunun ıstırabını duyduk! (CHP sıralarından alkışlar) 

RESUL TOSUN (Tokat) - Sataşmayla ilgili konuşmuyorsun ki! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Ve bunun içindir ki, Parlamentoya tekrar girdiğimizde... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Anadol, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
...bir dert, kanayan yara haline gelen, şu Yüce Çatının, Atatürk'ün kurduğu, Birinci Meclisin 

kurduğu, Gazi Meclisinden başlayıp 22 nci Döneme kadar uzanan millî iradenin tecelligâhı olan şu 
Yüce Kurumun itibarını kurtarmak için, siyasetin itibarını kurtarmak için, öncelikle, bu dokunul
mazlık yarasının temizlenmesi iddiasında bulunan bir parti olarak, bunu bütün millete duyurduk ve 
nefesler kesildi, herkes sustu, sokaklar bomboştu, Arena Programını izliyordu vatandaş; Sayın 
Deniz Baykal, karşısındaki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sorduğunda "sizin seçim bildirgenizde 
dokunulmazlık yok" dediği vakit, iyice hatırlıyorum, siz de hatırlarsınız, Sayın Erdoğan AK Parti 
programını çıkardı, okudu "program, seçim bildirgesinden önce gelir; biz, bu konuda sizinle aynı 
şekilde düşünüyoruz, bunu düzelteceğiz" dedi ve onun içindir ki, seçmen, Parlamentodaki bütün 
partileri tarihin çöp sepetine attı, sizi iktidara getirdi, bizi muhalefete getirdi; ama, o seçmen, sizin 
sözünüzden döneceğinizi, seçmene gerçekdışı beyanda bulunacağınızı bilmiyormuş demek ki! 
Orada başka konuştunuz, burada başka konuşuyorsunuz. 

RESUL TOSUN (Tokat) - Sayın Başkan, bu konuşma hakkını neye göre yapıyor?! 
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BAŞKAN - Sayın Tosun, lütfen. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Burada başka konuşuyorsunuz. 
RESUL TOSUN (Tokat)- Güya, konuşmaya cevap verecektiniz... Sayın Başkan, orada başka, 

burada başka konuşuyorsun!.. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla)- Siz ne yaparsanız yapın, Anayasanın 36 ncı maddesi adil 

yargılanma hakkı veriyor her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşına. Sefa Sirmen'den tutun, Hakkı Ül-
kü'den başlayın, bütün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, Deniz Baykal'a kadar dosyası olan 
bütün Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri "biz yargılanmak istiyoruz" diyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Anadol, lütfen, teşekkür eder misiniz. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla)- "Biz yargılanmak istiyoruz" diyorlar. Siz "hayır, yargılan

mayacaksınız. Biz, başka suçlardan sanığız. Siz, bu masum suçlarınızla bizim önümüze geçecek
siniz; biz, sizin arkanıza saklanacağız" diyorsunuz. Olay burada!.. Olay burada!.. 

RESUL TOSUN (Tokat)- Sayın Başkan, Sayın Anadol hangi amaçla çıktı oraya!.. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla)- Önümüzü açın; Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin 

dosyalarını yargının önüne bırakın her şeyden önce! (CHP sıralarından alkışlar) Ondan sonra, göl
ge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz! (CHP sıralarından alkışlar) 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara)- Sayın Başkan, herhalde Sayın Başkanın söz alma gerekçesi 

bizim için de bir gerekçe olarak orta yerde duruyor; 69'a göre söz almak istiyorum. 
BAŞKAN- Sayın Kapusuz, devamlı olarak, karşılıklı, eğer sataşma yapılıp da söz isteyecek

seniz, bunun sonu olmaz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara)- Sayın Başkan, karşılıklı olmadan söz istiyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Ben de söz isterim o zaman. 
HALUK KOÇ (Samsun)- Sayın Başkan, emsal olarak söz alma yok ki İçtüzükte!. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara)- Efendim, ben söyleyebilir miyim yerimden?., önce, bir gerek

çemi söyleyeyim mi Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN- Buyurun, gerekçenizi söyleyin. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara)- Sayın Başkan, Sayın Anadol, Sayın Genel Başkanımıza ithafen, 

doğru olmayan bir açıklama yaptı; düzeltmek istiyorum. 
BAŞKAN- O zaman, Sayın Kapusuz, siz de herhangi bir sataşmaya meydan vermeden; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, konuşmasın

da, Genel Başkanlarına sataşması nedeniyle konuşması 
SALİH KAPUSUZ (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; aslında, bu kür

süden, böyle konuşmalar yerine, daha yapıcı, olumlu, katkı sağlayıcı konuşmaları tercih etmemiz 
gerekirken, üzülerek ifade ediyorum ki, huzurlarınıza sataşmayla ilgili bir gerekçeyle geldim. 

Şimdi, bir hususu bir kez daha buradan açıklığa kavuşturmak, bizi ekranları başında dinleyen 
vatandaşlarımıza bir olayı bir kez daha hatırlatmak için söz aldım. 

Açıkçası, olay şudur: Biz, AK Parti olarak, partimizi kurarken, programımızı yazarken, bütün 
boyutlarıyla her türlü tartışmayı yaptık ve biraz önce arkadaşlarımızın okuduğu metinde de 
görüleceği üzere, dokunulmazlık konusunun bütün kamu çalışanlarıyla birlikte gözden 
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geçirileceğini, ona göre şekillendirileceğim açıkça yazılı olarak beyan ettik. Bu doğrultuda yapılan 
bir televizyon programında Sayın Genel Başkanımız ile Sayın Baykal bu konuyu da gündeme getir
diler. Orada da Saym Genel Başkanımızın beyanı -eğer arkadaşlarımızdan ihtiyaç duyan varsa, ben 
bandı getirttim, çözümünü yaptırdım, çözümünü arkadaşlarımıza da verebilirim- aynen şudur: 
Bizim, parti programımızda yazılı olan dokunulmazlıkla ilgili düzenlemeyi, evet, biz yerine 
getireceğiz dedik. Yerine getirmek istediğimiz husus, sadece ve sadece, âdeta, her şeyin içerisinde 
milletvekillerini suçlayan, milletvekillerini aşağılayan, milletvekillerini âdeta suçlu bir potansiyel 
gibi gösteren mantığın dışında, mademki bir sınırlama var, mademki bir dokunulmazlık var, bunun
la ilgili düzenlemeler herkes için uygulansın; biz, bu anlayıştayız. 

Dolayısıyla, ister Cumhuriyet Halk Partili olsun ister başka bir partili olsun isterse AK Partili 
olsun, herkes, suçu sabit oluncaya kadar masumdur. Nasıl suçlarsınız?! Bir yargı kararı mı var?! 
Efendim, yargıya gidin... Gitmeden önce, arkadaşlar, eğer, bizler, kendi haklarımızda, kendi hak
larımızın korunmasında veyahut da kendi kendimize kötülük yapma, zarar verme konusunda duyar
lı olmazsak, başkalarının hak ve hukukuna ne kadar dikkat ederiz; dikkatlerinize arz ediyorum. 

Söylemek istediğim husus son olarak şudur... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakın, ben, sizi rahatsız edecek, yaralayacak hiçbir şey söy

lemiyorum Sayın Başkan; ama, söylediğim şeylere lütfen dikkat buyurun. 
Diyorum ki, AK Parti, çizgisini devam ettirmektedir. Bu çizgiyi, her yerde, her zaman ve 

burada da bir kez daha ifade ediyorum; programımız doğrultusunda icra ederiz. Onun dışında, siz 
böyle istiyorsunuz, başka bir köşeyazarı böyle yazıyor diye, şeklimizi, bir mutabakat sağ
lamadığımız sürece, değiştirmek düşüncesinde de değiliz. 

Teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 

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

2. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 milletvekilinin, yasama dokunulmazlığı konusun
da Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/70) 
(S. Sayısı: 332) (Devam) 

BAŞKAN - Yasama dokunulmazlığı konusunda Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/70) esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonunun raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır. 

Alınan karar gereğince, sözlü sorular ile diğer denetim konularını görüşmüyor, gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına devam ediyoruz. 

Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız. 
3. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yet

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

Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 
5. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişik-
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lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının ve Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim 
Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporları henüz gelmediğinden, 
tasarıların ve teklifin müzakeresini erteliyoruz. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
6. - Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 

İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Komisyon bulunmadığından, tasarının müzakeresini erteliyoruz. 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve 3 Milletvekilinin, 4483 Sayılı Memurlar ve 

Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporunun müzakeresine başlayacağız. 

7. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve 3 milletvekilinin, 4483 Sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/292, 2/244) (S. Sayısı: 466) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Komisyon bulunmadığından, teklifin müzakeresini erteliyoruz. 
Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 9 Haziran 2004 Çarşamba günü saat 

15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 21.16 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Manavgat Çayı Suyuna ilişkin Başbakandan sorusu ve 

Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2449) 

TBMM Başkanlığına 

-Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

İlgi ; (a)7/1345 esas sayılı soru önergem. 

(b)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 18.12.2003 tarih-
1892 sayılı cevabı. 

-Manavgat suyundan, Konya Ovasının sulanması, başka bir ifadeyle 
KOP'un Cihanbeyli-Kulu ve Altınekin ilçelerini de kapsayacak şekilde hayata 
geçirilmesi gereğini içeren ilgi (a) soru önergeme verilen ilgi (b) cevapta; bunun 
teknik olarak mümkün olamayacağı ve su kaynağının yeterli olmadığı yolunda bilgi 
verilmiştir. Aym cevapta Manavgat Çayı İçme Suyu Tesislerinin, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığının 8.9.2003 tarih-2003/58 sayılı kararıyla özelleştirme kapsamına 
alındığı bildirilmiştir. 

-İlgi (a) soru önergemde; böylesine önemli bir doğal ve stratejik 
kaynağın israil'e aktarılma gerekçesi sorulmuş, bu suyun kullanımı konusunda 
Türkiye ile İsrail arasında bir anlaşma olup-olmadığı, bunun temel şartlan açık bir 
şekilde sorulmuş olduğu halde, ilgi (b) cevapta bu konulara hiç temas edilmemiş, 
sadece Manavgat Çayından İsrail'e su satılması ile ilgili olarak 1999 yanından bu 
yana resmi görüşmelerin sürdürülmekte olduğu, başka bir ülkeden bu güne kadar 
herhangi bir talebin gelmediği bildirilmiştir. 
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-İsrail'in bölgesel yapılanmalar içinde, çok özel bir konumunun 
bulunduğu, bu yapılanmanın tarihi süreç içinde Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla 
bağdaşmadığı tarihi bir gerçektir. İsrail'in özellikle son dönemlerde Filistin banş 
sürecini sabote etmek için insanlık dışı bir saldın politikası uyguladığı artık somut 
olarak görülmekte ve gözlemlenmektedir. 

-Bütün bu gelişmeler ışığında, âdil bir Filistin barışına katkı 
sağlamak adına, aşağıdaki hususların açıklık kazanması gerektiği düşüncesiyle, iş bu 
önergenin verilmesi gereği doğmuştur, 

1-Manavgat Çayı İçme Suyunun İsrail'e satılmasıyla ilgili olarak 1999 
yılından bu yana sürdürülmekte olan resmi görüşmelerin vardığı nokta nedir? 
Manavgat suyuyla ilgili olarak yapılmış olan herhangi bir anlaşma ya da protokol 
mevcutmudur? Bu konudaki gelişmeler kamu oyundan neden gizlenmektedir? Böyle 
bir anlaşma veya protokol var ise içeriği nedir? 

—8.9.2003 tarih-2003/58 sayılı karar ile özelleştirme kapsamına alman 
Manavgat Çayı İçme Suyu Tesisleriyle ilgili olarak özelleştirme sürecinde gelinen 
son aşama nedir? Bu süreç nasıl bir seyir izlemiştir?İhale süreci nasıl bir seyir 
izlemektedir?İhaleye hangi firmalar iştirak etmiştir? 

2-Manavgat suyunun Türkiye'de değerlendirilmesi neden mümkün 
olamamaktadır? Bunu engelleyen teknik bir sebep mevcutmudur? İsrail dışında bu 
suya talip olan başka ülke yokmudur? 

-Âdil bir Filistin barışı gerçekleşinceye kadar, Manavgat suyunun 
İsrail'e satılmaması tavrı ve politikası neden uygulanmamaktadır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 0 4 öd 
KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya Milletvekili Atilla KART tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/2449 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur: 

İlgi: (a) 7/1345 esas saydı soru önergem 
(b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 18/12/2003 tarih ve 1892 sayılı cevabı. 

-Manavgat suyundan, Konya Ovasının sulanması, başka bir ifadeyle KOP'un 
Cihanbeyti-Kulu ve Altmekin ilçelerini de kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi gereğini içeren 
ilgi (a) soru önergeme verilen ilgi (b) cevapta; bunun teknik olarak mümkün olamayacağı ve su 
kaynağının yeterli olmadığı yolunda bilgi verilmiştir. Aynı cevapta Manavgat Çayı İçme Suyu 
Tesislerinin, Özelleştirme idaresi Başkanlığının 8.9.2003 tarih, 2003/58 sayılı kararıyla 
özelleştirme kapsamına alındığı bildirilmiştir. 

—İlgi (a) soru önergemde; böylesine önemli bir doğal ve stratejik kaynağın İsrail'e 
aktarılma gerekçesi sorulmuş, bu suyun kullanımı konusunda Türkiye ile İsrail arasında bir 
anlaşma olup olmadığı, bunun temel şartları açık şekilde sorulmuş olduğu halde, ilgi(b) cevapta 
bu konulara hiç temas edilmemiş, sadece Manavgat Çayından İsrail'e su satılması ile ilgili 
olarak 1999 yılından bu yana resmi görüşmelerin sürdürülmekte olduğu, başka bir ülkeden bu 
güne kadar herhangi bir talebin gelmediği bildirilmiştir. 

-İsrail'in bölgesel yapılanmalar içinde, çok özel bir konumunun bulunduğu, bu 
yapılanmanın tarihi süreç içinde Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla bağdaşmadığı tarihi bir 
gerçektir. İsrail'in özellikle son dönemlerde Filistin barış sürecini sabote etmek için insanlık dışı 
bir saldırı politikası uyguladığı artık somut olarak görülmekte ve gözlemlenmektedir. 

-Bütün bu gelişmeler ışığında, adil bir Filistin barışma katkı sağlamak adına, aşağıdaki 
hususların açıklık kazanması gerektiği düşüncesiyle, iş bu önergenin verilmesi gereği 
doğmuştur; 

SORU 1- Manavgat Çayı İçme Suyunun İsrail'e satılmasıyla ilgili olarak 1999 yılından 
bu yana sürdürülmekte olan resmi görüşmelerin vardığı nokta nedir? Manavgat suyuyla ilgili 
olarak yapılmış olan herhangi bir anlaşma ya da protokol mevcut mudur? Bu konudaki 
gelişmeler kamuoyundan neden gizlenmektedir? Böyle bir anlaşma veya protokol var ise içeriği 
nedir? 

-8.9.2003 tarih ve 2003/58 sayılı karar ile özelleştirme kapsamına alınan Manavgat Çayı 
İçme Suyu Tesisleriyle ilgili olarak özelleştirme sürecinde gelinen son aşama nedir? Bu süreç 
nasıl bir seyir izlemiştir? İhale süreci nasıl bir seyir izlemektedir? İhaleye hangi firmalar iştirak 
etmiştir? 

.4HA2ZO0İ 
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CEVAP 1- Manavgat Çayı Su Temin Projesine yönelik olarak İsrail ile ülkemiz adına 
Dışişleri Bakanlığınca yürütülen resmi görüşmeler sonucu, her iki ülke arasında bir "Çerçeve 
Anlaşması" yapılmıştır. 

Söz konusu anlaşmayı yapan kuruluş olarak Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin ayrıntılı 
bilgi edinilmesi mümkündür. 

-08.09.2003 tarih ve 2003/58 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Karan ile 
özelleştirme kapsamına alınan Tesis, bu defa ÖYK'nın 23.02.2004 tarih 2004/18 sayılı Karan ile 
de özelleştirme programına alınmıştır. Özelleştirme çalışmalan çerçevesinde, ilgili kurumlarla (DSİ, 
Dışişleri Bakanlığı) işbirliği içerisinde "Tesisin işletme hakkının belli bir süre ile devri" ne yönelik 
olarak yapılan çalışmalar devam etmekte olup henüz ihale aşamasına gelinmemiştir. 

SORU 2- Manavgat suyunun Türkiye'de değerlendirilmesi neden mümkün 
olamamaktadır? Bunu engelleyen teknik bir sebep mevcut mudur? İsrail dışında bu suya talip 
olan başka ülke yok mudur? 

-Adil bir Filistin barışı gerçekleşinceye kadar, Manavgat suyunun İsrail'e satılmaması 
tam ve politikası neden uygulanmamaktadır? 

CEVAP 2- Manavgat Suyunun ülkemizde değerlendirilmesi de mümkündür. Manavgat 
civannda bulunan turistik tesislerin bu suyu kullanma yönündeki talepleri özelleştirme 
çalışmalannda dikkate alınacaktır. 

Tesisin özelleştirme kapsamına alındığının çevre ülkelerce duyulması ile, çeşitli ortamlarda 
dile getirilen bir ilgi görülmektedir. Ancak hali hazırda, çevre ülkelerce tesiste antılacak suyun 
kullanımına yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yapılmış bir başvuru mevcut değildir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. * / 

fialUNAKTTAN 
Maliye Bakanı 
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2. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, geliriyle ilgili bir açıklamasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/2469) 

* Ek cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
SıBaşkaniığma 

Aşağıda suıtulan soruianmıa Anayasa'nın 98. ve T.BMM İçtözüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göıc- Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazın olarak 
cevaplandırılmasını m derim. 

Saygılarımla. , 

^ U M U M 
Feridun F.BALOĞLU 

/ Antalya Millervekjü /fi 

Basında yer alan açıklamanızda, "Hiçbir ticari faaliyetimi d ı r d ı m n n söz 
konusu defiL Bu işi 17 yıldır yapryorum. Ben ticaret yapmazsan, oradan para 
kazanmazsam bu maaşla geçinemem" şeklindeki açıklamanızı sözlü soru önergesi ile 
TBMM Başkanlığına Minmuşınm. Başkanlığın işleme koymadığı önergemi yeniden 
dfizenleyerek sunuyorum 

1- Bu açıklamana! tfimiyle doğranıyor masunu, yoksa amacını aşan bir imde mi 
söz konusudur'* 

2- Siz bu maaşla («iHervekib maaşr+Başbakanhk ödeneği) geçinmiyorsanız, asgari 
öcrtrk taşaamk /orunda olanların ve maaştan dışında geliri olmayan kama 
görevlilerinin geçinebilmesi nasd mümkün olacaktır? Aynca milyonlarca işsizin 
bulunduğu bir ülkenin başbakanı olarak, bn insanimi ne öneriyorsnıız? 

3- Halen hangi şirketlerde hangi oranda pay sahibisiniz ve bn şirketlerin kvrahış 
tarihleri hakkında bilgi verir misiniz? 

4- Başbakanın temel g ö m i ülke yönetimi olduğuna göre, zamanınızın bir 
bölümünü tuariçalışmalara. /)pr/y4r/W$v/)vz.fl 



T.B.M.M. B:98 8 .6 .2004 0 : 3 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B. 02.0.002/ S 1 3 O 
Konu : _ 

Ü3.J&62094 

İLGİ : a) TBMM Başlcnın, 06.05.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/2469-5449/18596 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 24.05.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-354-2/2448 
sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği 7/2469 esas no'lu sözlü soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN FİKRET BALOĞLU'NUN SAYIN 

BAŞBAKANIMIZA TEVCİH ETTİĞİ 7/2469 ESAS NOLU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNİN CEVABI 

Öncelikle şunu vurgulamak gerekir kî, sayın Başbakan Türkiye Cumhuriyeti'nin 
bütün vatandaşlarına daha iyi bir hayat, daha mutlu bir gelecek ve bugünü sağlamanın 
çabası içindedir. 

Sayın Başbakan için ulusuna karşı görevinin getirdiği sorumluluklar kuşkusuz 
her şeyin önünde ve üzerindedir. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşulların 
düzeltilmesi, işsizliğin kabul edilebilir, makul seviyelere çekilebilmesi ve ülkemizde 
yaşayan her ihtiyaç sahibine aş ve iş üretilebilmesi ancak ve ancak ortak bir irade ve 
inançla yapılacak topyekün bir kalkınma ile mümkündür. 

Yıllardır özlemini çektiğimiz bu gelişmenin ilk hamleleri 58. ve 59. Cumhuriyet 
Hükümetleri dönemlerinde hızla atılmış ve atılmaya devam etmektedir. Kalkınma ve 
ekonomik refahın sağlanması mucizevi bir anın yada bir tek kişinin değil, sabırla, 
gayretle ve yüce Atatürk'ün belirttiği gibi yorulmadan çalışarak geçirilen bir sürecin ve 
bu sürece aynı amaç ve irade ile katılan tüm tarafların ortak çabası ile üretebilecekleri 
bir sonuçtur. 

Öte yandan, Sayın Başbakan'ın pay sahibi olduğu hiçbir şirkette aktif görev 
alması söz konusu değildir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 
Başbakanı olarak yalnız ve yalnızca görevinin gereklerini yerine getirmekte, bütün 
mesaisini bu gerekleri hakkıyla yapabilmeye sarf etmektedir. 

Sayın Başbakan'ın ortağı olduğu şirketler ve bu şirketler içindeki payları aşağıda 
bilgilerinize sunulmuştur. 

Sayın Başbakan'ın dört adet sermaye şirketinde ortaklık payı bulunmaktadır. 
Bunlar; 
Ülker Mamullerinden çikolata, bisküvi, gofret gibi ürünlerin dağıtımı ve 

pazarlaması (sermaye payı (nominal) 37.000.000.000.-TL) 
Ülker Mamullerinden yağ, süt, peynir ve yoğurt gibi ürünlerin dağıtımı ve 

pazarlaması (sermaye payı (nominal) 60.000.000.000.-TL) 
Ülker Mamullerinden Cola Turka ürününün dağıtımı ve pazarlaması 

(sermaye payı (nominal) 12.0OO.000.O00.-TL) 
Güvenlik, Mutfak ve tamir bakım gibi alanlarda sosyal hizmetler vermek 

(sermaye payı (nominal) 6O0.OOO.OOO.-TL) 
Ortaklık pay oranı ise her birinde %12'dir 
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3. - Samsun Milletvekili Ilyas Sezai ÖN DER'in, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilgili 
bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2485) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdülkadir AKSU 
tarafindan yazılı olarak cevaplandınlması hususunda gereğim saygılanmla 
arz ederim. 27.4.2004 

İlyas Sezai ÖNDER 
Samsun Milletvekili 

SORULAR: ^ A) , 

ANAP'dan Samsun Büyükşehir Belediye Başkam seçilip 28 Mart 
2004 yerel seçimler öncesi Adalet ve Kalkınma Partisine geçen ve 28 
Mart2004'de yapılan seçim 
Sonucu tekrar seçilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkam Sayın Yusuf 
ZiyaYILMAZ'ın; 

Belediye çalışanlarına yönelik kıyım ve sürgün listesi hazırlayış-» 
uygulamaya koyduğu yönünde söylentiler vardır, Bu söylentiler doğru ise, 

1- Devlet Memuru statüsünde çalışanların kişilik ve kariyerleri il©.} 
oynamak suretiyle emekliye zorlandıklan doğru mudur? 

2- İş akdi ile çalışan personelin iş akitlerinin feshine yönelik tehdit ve 
şantaj uygulandığı doğru mudur? 

3- Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 2 İnşaat Mühendisi, 
Mimar, 1 Daire Başkam, 1 Zabıta Müdür yardımcısı, 1 Zabıta Komiserinin 
insan onuruna ve haysiyetine aykın olarak Samsun Ydanlıdere çöp 
istasyonunda çöp kamyonu saymak üzere görevlendinlmeleri doğrumudur? 
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4- 27 Mart 2004 günü saat: 17.00'de Samsun Çiftlik Caddesinde 
propaganda yürüyüşü yapan Samsun Büyükşehir Belediyesindeki 657 
sayılı yasaya tabi memurlarla birlikte propaganda yürüyüşü yapan, seçimi 
kazandıktan sonra da aynı kişilerle zafer yürüyüşüne katılan B.Şehir Belediye 
Başkamnm karşı partiden olduklan iddiasıyla kendi personeline yönelik 
yasalara aylan, onur kinci bu davranışını tasvip ediyor musunuz? 

5- Karşı partiden olduklan iddiasıyla 10 işçinin zorunlu emekliye 
şevki, 7 memurun yeleri değiştirilerek çevre düzenlemesine gönderilmeleri, 1 
işçinin iş aktinin fesh edilmesi, 15 işçi, memur ve şoförün yerleri değiştirilerek, 
kimi asfalt yamamaya, kimi kanal yapım ve makine ikmal işlerine verilmek 
suretiyle cezalandrnlmalanm nasıl değerlendiriyorsunuz? 

6- Samsun'da sosyal banşı bozan bu tür davranışlan düzeltmeyi 
düşünüyor musunuz? 

7- Bu uygulamaların altında kadrolaşma hareketine yönelik strateji mi 
uygulanmaktadır? 

8-9-24/4/2004 tarihli Milliyet ve Cumhuriyet Gazetelerinde Ak Partili 
Belediyelerin ilk icraatian başlığı altında yer alan haberlerde, " Samsun ve 
Zonguldak'ta AKP'li Belediye Başkanlan 434 Kişiyi işten çıkardı"," ilk İcraat, 
Mühendisler Çöplüğe" şeklindeki haberler hakkında Bakanlığınızca ne gibi 
işlemler başlatıldı? 

9-Sayın B.Şehir Belediye Başkanının ANAP'dan AK Partjyei. 
transferinde, AKP İl Örgütü belli sayıda personel alma vaat ve taahhüdünde mi 
bulunulmuştur? 

10-Seçimi müteakip Samsun Büyükşehir Belediyesine ve iştirakinde 
bulunduğu bağlı şirketlerine bugüne kadar kaç geçici işçi statüsünde personel 
işe alınmıştır? 

11- Ak Parti Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya YILMAZ'm bu 
uygulamalan doğru ise her hangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B050MAH0065003/ 8 0 > 0 k 4.7.6/2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ ; TBMM Başkanlığının 06.05.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-5471-7/2485 sayılı 
yazısı 

Samsun Milletvekili Sayın llyas Sezai ÖNDER'in "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilgili bazı 
iddialara ilişkin" yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Samsun Valiliğinin 14.05.2004 tarih ve 643 sayılı ve 
25 05 2004 tarih ve 643 sayılı yazıları ekinde Büyükşehir Belediye Başkanlığından alman bilgilerden; 

Devlet memuru statüsünde çalışan personelin kişilik ve kariyerleri ile oynanmak suretiyle emekliye 
zorlandıkları uygulamasının doğru olmadığı, 

İşçilerin iş akitlerinin feshine yönelik tehdit ve şantaj uygulanmadığı ve hiçbir işçinin iş akdinin fesh 
edilmediği, 

1999 yılından beri yürütülen katı atık yönetimi projesi kapsamında, eski Ankara yolu üzerinde bir depo alanı 
inşası çalışmalarına başlandığı ve son aşamasına gelinerek yapım işinin ihale edildiği, Haziran ayı sonunda 
firmanın işbaşı yapacağı, anılan proje ile eş zamanlı olarak terk edilecek olan mevcut Yılanltdere Çöp 
istasyonunun çevreye zararsız duruma getirilmesi için başlatılan rehabilitasyon projesi kapsamında olan ve 
döküm esnasında da bu projeye göre düzenleme yapılan Yılanlıdere Çöp İstasyonunda projeyi yürütmek için 
kalifiye eleman istihdam edilmesine ihtiyaç duyulduğu, bu amaçla; idari ve Mali İşler Daire Başkanı kadrosunda 
bulunan Cezmi GENEZ, Zabıta Müdür Yardımcısı kadrosunda bulunan Selahattin KAYHAN, Şube Müdürü 
kadrosunda bulunan Atam GÜLER, Mühendis kadrosunda bulunan S.Volkan TOSUN, Mimar kadrosunda 
bulunan Metin BAKAN, Mühendis kadrosunda bulunan Ufuk AKÇAM, Şef kadrosunda bulunan Alaattin 
YAVUZYILMAZ'ın görevlendirildikleri, 

27 Mart 2004 günü saat 17.00'de ve 29 Mart sonrasında İstiklal (Çiftlik) Caddesinde yapılan yürüyüşlerin 
halkın katılımı ile gerçekleştirildiği, 657 sayılı Yasa'ya tabi memurlarla bir ilişkisinin bulunmadığı, 

Başbakanlığın 3 Aralık 2001 tarih ve 2001/51 sayılı Genelgesi kapsamında peyder pey 50 yaşın üzerinde 
bulunan ve emeklilik hakkını elde eden 10 işçinin emekliye sevk edildiği, Çevre Düzenleme Şube Müdürlüğü 
emrine memur tayini yapılmadığı, bir işçinin 4857 sayılı iş Kanunu'nun 25 inci maddesinin 1/b bendi gereğince 
uzun süre raporlu olması nedeniyle (305 gün) kıdem tazminatının ödenerek iş akdinin feshedildiği, ayrıca 
cezalandırılmak amacıyla değil, hizmetin gereği olarak değişik tarihlerde işçi ve memur personel arasında 
mevzuata uygun yer değişikliklerinin yapıldığı, 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanının ANAP'tan AK Partiye geçişinde, AKP il Örgütüne herhangi bir 
personel alma vaat ve taahhüdünde bulunmadığı, 

Seçimden sonra Samsun Büyükşehir Belediyesine ve Şirketlerine işçi alımı yapılmadığı, / 

anlaşılmıştır. /y 

Bilgilerinize arz ederim. / 

ülkadir AKSU 
Bakan 
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4. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, avcılardan harç alınması uy
gulamasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2490) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz 
ve talep ederim. ^ y 

Mehmet S. KESİMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

1) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği, eğitim sonucunda yapılan sınav 
neticesinde başarılı olan avcı ve avcı adaylarına T.C. Orman Bakanlığı ve T.C. Milli 
Eğitim Bakanlığrnın izni ile düzenlenen "'Avcı Eğitimi Kursu Bitirme Belgelerini'" 
alan avcılara verilecek "Avcılık Belgesr'nin bir defaya mahsus (ve dolayısıyla süresiz) 
verilmesi öngörülmüş ve 492 sayılı Harçlar Kanuna ekli (8) sayılı tarifede değişiklik 
yapan 5035 sayılı kanunun 39. maddesi de (her yıl alınır ifadesi kullanmadan) "avcı 
derneklerine bağlı olan ve olmayanlara" harç tarifesi belirlemiş iken 26 Aralık 2003 
Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 41 No'lu Harçlar Kanunu tebliğinin 8 sayılı 
tarifesi ile neden avcılardan her yıl için harç alınmaktadır? 

2) Bu tebliğde dayanak gösterilen 11.7.2003 yürürlülük tarihli 4915 sayılı kanunun 13. 
maddesi "Avcılık belgesi Türk vatandaşlarına bir defaya mahsus olarak verilir ve her 
yıl vize edilir' demekte, 34'üncü madde ise "Kara Avcılığı Ruhsat Tezkereleri" 
ibaresini "Avcılık Belgesi" adı altında değiştirmektedir. 34. madde de her yıl yeniden 
düzenlenir ibaresi yoktur. Sözkonusu maddede 492 sayılı harçlar kanuna yapılan atıf 
ise av tezkereleri avcılık belgesine dönüştüğü ve süresiz olarak bir defaya mahsus 
verildiği için geçerliliğini yitirmemiş midir? Bu itibarla her yıl harç alınması kanunsuz 
bir uygulama değil midir? 

3) Sözkonusu harç 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 13. maddesinde geçen 
(Avcılık belgelerinin vize edilmesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenir) 
ibaresine istinaden alınıyorsa bu madde de geçen Bakanlık Çevre ve Orman Bakanlığı 
değil de Maliye Bakanlığı olarak mı yorumlanmıştır? Böyle bir yorumlama sözkonusu 
kanuna aykırı değil midir? 

4) Her yıl harç alınması işlemi zaten ekonomik nedenlerden dolayı yasalara uygun bir 
şekilde avcılık yapanları kaçak avcılığa sevk etmeyecek midir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL0.82/8211-302 n 7 ne n i ^ A O K f i e 1 
KONU: Soru Önergesi D 7. Ub. 0 * *U 15 J O 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 06.05.2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.0275471 sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESİMOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/2490 
esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

1-Avcılık belgeleri öteden beri yıllık olarak harca tabi tutulan belgeler kapsamı içinde yer 
almakta olup, aşağıdaki madde metninin incelenmesinden de görüleceği üzere, 5035 sayılı 
Kanunla tarifede yer alan harç miktarları yeniden belirlenmiştir. Söz konusu Kanunun 39 uncu 
maddesi ile değişik 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin Vl-Meslek erbabına 
verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar başlıklı bölümünün 15 inci 
fıkrasında; 

"15-Avcılık Belgesi: 
Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için) 
a)Avcı derneklerine dahil olanlardan (110.000.000.-TL) 
b)Avcı derneklerine dahil olmayanlardan (120.000.000.-TL)" 
harç alınacağı hükmüne yer verilmiştir. 

Ancak Bakanlığımızca hazırlanıp Meclise sevk edilen son tasarımızda avcılık belgelerine 
ait yıllık olarak tahsil olunan harçlar yeniden belirlenerek yukarıda belirtilen oranlarda % 50 
oranında indirime gidilmiştir. Böylece, kaçak avcılığın artacağı yönündeki endişe ve tereddütlerin 
önüne geçmek, avcılık faaliyetinin bilinçli ve kontrollü bir şekilde icra edilmesi ortamının 
oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla, avcılık belgelerinden alınan harç tutarları makul bir 
seviyeye çekilmiştir. 

2-4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 13 üncü maddesinde, avcılık belgesinin Türk 
Vatandaşlarına bir defaya mahsus olmak üzere verileceği ve her yıl vize edileceği hükmü yer 
almaktadır. 

Ayrıca, 492 sayılı Harçlar Kanununun yukanda açıklanan hükmü ile avcılık belgelerinin 
yıllık olarak harca tabi tutulacağı belirlenmiş bulunduğundan, avcılık belgelerinin vize işlemi 
sırasında o yıla ait harcın ödendiğine ilişkin alındı belgesinin aranılması gerekmektedir. 

3-4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 13 üncü maddesinde geçen Bakanlık terimi Çevre 
ve Orman Bakanlığını ifade etmektedir. 

4-Avcılık belgelerine yıllık harç uygulanarak, avcılık faaliyetinin bilinçli ve kontrollü bir 
şekilde icra edilmesi ortamının oluşmasına katkıda bulunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

mal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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5. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, gelir dağılımındaki adaletsizliğe ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGÎOĞLU'nun cevabı (7/2502) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini 
müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. A û. 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

1 - Sosyal meselelerin ve gelir dağılımı adaletsizliğin had safhada olduğu 
ülkemizde bu sorunu çözmek için hangi programı uyguluyorsunuz? 

2 - Ülke nüfusunun sadece % 20'sinin AB standartlarında yaşadığı, geriye kalan 
% 80'lik bölümün sadece karnını doyurabildiği, 18 milyondan fazla kişinin 
yoksulluk sınırının altında yaşadığı ülkemizde çözüme dönük projeleriniz 
var mıdır? Varsa bu projeleriniz ne zaman uygulamaya konulacaktır? 

T.C. 
Ç A L I Ş M A V E SOSYAL GÜVENLİK B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S A Y I .- B.i3.APK.o.i2.oo.oo/a?<=> - f ^ o 02 HAZİRAN 2004 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 07.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5543 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan. İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'e ait 7/2502 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

1) Sosyal meselelerin çözümü ve gelir dağılımdaki adaletsizliğin giderilmesi 
yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmalarla 
giderilmesi mümkün olmamakla beraber, Bakanlığımızca bu konuda aşağıda yer alan 
çalışmalar yapılmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık alanlara, 4447 sayılı Kanunla 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na eklenen ve gelir/aylıkların artırılmasını düzenleyen 
Ek 38 inci madde gereği; bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar her ay bir önceki aya 
göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler 
tüketici fiyatları indeksi artış oranı kadar artırılarak ödenmekte idi. 

Yine, 4447 sayılı Kanunun geçici 4'üncü maddesi ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu'ndan gelir ve aylık almakta olanlara yapılan ödemelerin dönem sonuna kadar 
yapılan artış oranının aynı dönemin başında memur aylıklarında yapılan ortalama artış 
oranının altında kalması halinde, söz konusu ödemeleri aradaki fark kadar artırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Bakanlar Kurulu'nun 01.11.2002 tarih, 24923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
30.10.2002 tarih, 2002/4847 sayılı Kararında, Kurumdan gelir/aylık alanlara 01.01.2002-
31.12.2002 tarihleri arasında yapılan artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında 
yapılan artış oranından kaynaklanacak farkın Aralık ayında hesaplanarak ödenmesi 
öngörülmüştür. 
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Ancak, söz konusu Karara göre yapılacak artış oranının çok düşük miktarda 
olması nedeniyle; anılan Kararname gereği yapılacak artış oranı yerine, günün ekonomik 
koşulları ve bütçe dengeleri gözetilerek, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur'dan gelir 
ve aylık almakta olanlara Ocak/2003 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 4784,sayıl ı 
Kanunla sosyal destek ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kanunun verdiği yetkiye istinaden, yapılacak ödemelerin usul ve 
esaslarını belirleyen 2003 /5146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Kararnamenin 1 inci 
maddesi ile 506 ve 2 9 2 5 sayılı Kanunlara göre gelir ve aylık almakta olanlara, 2 0 0 3 
yılında her ayın ö d e m e tarihlerinde 506 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesine göre, Ocak 
2003 ayından itibaren almakta oklukları gelir, aylık v e telafi edici ödemelerde yapılan 
artış miktarları toplamını 75 .000.000. - liraya tamamlayacak şekilde sosyal destek 
ödemesi yapılması öngörülmüş ve anılan tarih itibariyle sosyal destek ödemesi 
yapılmıştır. 

Diğer taraftan, 4 4 4 7 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesine göre, 1479 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesinin son fıkrasına göre, Bağ-Kur tarafından ödenen aylıklarda 
dönem sonuna kadar yapılan artış oranının, aynı dönemin memur aylıklarından yapılan 
ortalama artış oranının altında kalması halinde söz konusu ödemeleri aradaki fark kadar 
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

2 0 0 2 yılında memurların aylıklarında kümülatif bazda yapılan artış oranı % 3 5 . 3 
olup, aynı sürede 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılara bağlanan aylıklar uygulanan aylık 
T Ü F E değişim oranlan kadar arttırılarak 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların bağlanan 
aylıklarında 2002 yılında kümülatif olarak % 31,8 oranında artış sağlanmıştır. 

Sözü edilen Geçici 4 üncü madde hükmüne göre yapılması gereken artışın % 3,5 
gibi düşük bir oranda gerçekleşmesi nedeniyle, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu 
15.01.2003 tarih ve 2003 /5145 sayılı karan ile 1479 sayılı Kanuna göre 1-12 inci 
basamaklarda aylık alanların aylıklarında 100 Milyon, 13-24 üncü basamaklarda aylık 
alanların aylıklarında 75 Milyon liraya, 2926 sayılı Kanuna göre aylık alanların 
aylıklarında da 100 Milyon Liraya tamamlayacak şekilde Ocak 2003 aylık ödeme 
tarihlerinden geçerli olmak üzere sosyal destek ödemesi yapılması uygun görülmüştür. 

Bilindiği gibi, her türlü işçi, gemiadamı ve gazeteciler ile tarım ve orman işçilerinin 
ücretlerinin asgari hadleri, Bakanlığımızca 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi 
Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı yeni İş Kanunu'nun 39 uncu ve 
Geçici 4 üncü maddeleri gereğince oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı 
ile Asgari Ücret Yönetmeliği'nde belirtilen ilke ve esaslara göre belirlenmektedir. 

Asgari ücret, işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı tespit 
edilmektedir. 

Bu çerçevede, 01 .01 .2004 tarihinden itibaren asgari Ücret; 16 yaşını dolduranlar 
için, 423 .000 .000 . - 16 yaşını doldurmamışlar için, 360 .000.000. - TL . olarak belirlenmiş ve 
yüksek oranlı bir artış sağlanmış olup, 01 .07 .2004 tarihinde tekrar yeni bir artış için 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlamıştır. 

2) 58 inci Hükümet programında yer alan ve 59 uncu Hükümet tarafından da 
aynen sürdürüleceği belirtilen Acil Eylem Planı kapsamında. Herkese Sosyal Güvenlik 
Hakkı çerçevesinde hazırlanmakta olan Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Hizmetler ve 
Yardımlar Kurumu Kanunları uyarınca yoksul vatandaşların Genel Sağlık Sigortası 
primlerinin devlet tarafından karşılanması ve yoksul vatandaşlara belirlenen kriterler ve 
bu iş için aynlacak olan kaynaklar doğrultusunda sosyal yardım hizmetlerinin sunulması 
planlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

at B A Ş E S O İ O G I 
B a k a n 

- 9 6 -



T.B.M.M. B:98 8 . 6 . 2 0 0 4 0 : 3 

6. - Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'ın, Mardin-Derik, Kızıltepe ve Nusaybin 
ovalarının sulanmasına ve köylerin yaşam koşullarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı AbdüllatifŞENER'in cevabı (7/2521) 

T.B.M.M BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Sayın 
Abdullatif ŞENER tarafından ~**///u3İarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 29.04.2004 ı 

GAP : Temel hedefi Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir 
düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler 
arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği 
ve istihdam imkanlarını artırarak sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi 
milli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaktır. En büyük hedefi çok 
sektörlü entegre sürdürülebilir bir kalkınma anlayışını hakim kılmak için ; 

1 - Ülkemizde, ikinci çukurova konumunda bulunan Mardin — Derik, 
Kızıltepe ve Nusaybin ovalarına sulama kanallarının ulaştırılması için bir 
çalışmanız varmıdır? varsa bu proje ne zaman hayata geçirilecektir? 

2- Tarımsal üretimden geçimini temin eden çiftçilerimizin, sulama su 
ihtiyaçları 300-400 mt derinlikte sondaj kuyularından temin edilmektedir. 
Çiftçilerimizin diğer bölge çiftçileriyle arasındaki * üretim gelir farkını 
ortadan kaldırmak için teşvik veya yeni bir yönetmenlik çıkarmayı 
düşünüyormusunuz ? 

3- Köye dönüş ve rehabilitasyon projesi çerçevesinde köyüne yeni 
dönüş yapan vatandaşlarımızın, insanca yaşam koşullarını iyileştirmek için 
elektrik, su, okul ve sağlık ocağı ihtiyaçlarını karşılamak için şimdiye 
kadar ne tür bir çalışma yaptınız? hepsi ne zaman bitirilecektir. ? 

T.C. 
DEVLET BAKANLİĞİ VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
SAYI : B.02.O.0O1/O1-S*=H«=> <=**./ <=C/2004 
KONU : 7/2521-5495 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :07.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2521-5495/18690 sayılı yazınız. 

Mardin Milletvekili Sayın Muharrem DOĞAN tarafından tevcih edilen 7/2521-
5495 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak GAP İdaresi Başkanlığı'nın 
01.06.2004 tarih ve B.02.GAP.O.İKKS (02)/1845 sayılı yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdullatif ŞENER ' 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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T.C. BAŞBAKANLIK GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA IDARESİ BAŞKANLİĞİ' 

B.0.2.GAP.O.İKKS (02)/ {M$ 
SAYI : Soru Önergesi Hk. 
KONU : B 0 1 iter» 2004 

DEVLET BAKANLIĞI ve BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdullatif ŞENER) 

İlgi: 10.05.2004 tarih ve B.02.0.001/(01)5391 evrak çıkış numaralı yazınız. 
Mardin Milletvekili Sn. Muharrem DOGAN'ın 7/2521 esas numaralı yazılı soru 

önergesine GAP İdaresi Başkanlığı'nın cevaplan aşağıdadır. 

1) GAP kapsamında Mardin-Derik, Kızıltepe-Nusaybin ovalan sulanması amacıyla 
Şanlıurfa Tünelinden alınan suyu iletecek olan Mardin Ceylanpınar Ana Kanalının 
inşaatına DSİ tarafından devam edilmektedir. Mardin Ana Kanalının 86 km'si ihale 
aşamasında, 35 km'sinin ana kanal kaplaması bitmiş durumda ve bu yıl sulamaya açılacak 
1800 ha alana hizmet edecek olan 16 km tamamlanmıştır. Nusaybin'de mevcut olan Çağ 
Çağ Sulamasının doğu tarafında kalan ovaların sulanması ise Dicle nehri üzerende inşa 
edilecek olan Cizre Barajı marifetiyle yapılacaktır. Cizre Barajı'mn inşa edilebilmesi için 
öncelikli olarak Ihsu Barajı'mn tamamlanması gerekmektedir. DSİ Ilısu Barajı'mn ihalesi 
ile ilgili işlemlerine devam etmektedir. 

2) GAP Bölgesinde Viranşehir, Ceylanpınar ve Kızıltepe ovalarında ağırlıklı olarak sondaj 
kuyuları marifetiyle sulama yapılmaktadır. Elektrik enerjisinin kullanıldığı pompa 
sulamalarında enerji maliyeti üretim maliyeti içerisinde önemli bir pay tutmaktadır. Bu ve 
benzeri sorunlar da göz Önünde bulundurularak, kırsal alanda yaşayan çiftçilerimizin 
durumlarının iyileştirilmesi amacıyla gerekli projeler uygulanmaktadır. İfade edilen sorun 
bu kapsamda değerlendirilmektedir. 

3) Başkanlığımızca Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Alt Bölge Gelişme Projesi 
tamamlanmıştır. Proje içeriğinde köye dönüş kapsamına alman 12 ilde planlı olarak geri 
dönüşün sağlanması ve gerekli sosyal ve fiziki donatılar ile ekonomik yaşanabilirliğin 
sağlanması amacıyla gerekli plan ve programlar öngörmektedir. Bu çalışma, uygulanması 
amacıyla Başbakanlık Genelgesiyle ilgili tüm kurum ve valiliklere gönderilmiştir. Ayrıca, 
Başkanlığımız, İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Köye Dönüş Acil Uygulama 
Programım yürütmektedir. Bu bağlamda, Başkanlığımızca ilgili valiliklere yapılan 
tahsisler ile valiliklerin sahip olduğu diğer mali kaynaklann bir arada kullanılarak proje 
kapsamına alman köylerde gerekli yatınmlar yapılmaktadır. Bu konu için 2003 sonuna 
kadar ilgili valiliklere 10.687.000.000.000 Trilyon TL aktanlmış olup, yapılan çalışmalar 
tarafımızdan izlenmektedir. 

\(yi 
Muammer Yaşar ÖZGÜL 

Başkan 
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7. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, kamu personeli seçme sınavına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2532) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

. V » T i H r w i 7 "I* Jt Prof. Dr. Dursun 7UCDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

1 - Daha önce yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarını kaç kişi 
kazanmıştır? Kazanan adaylardan kaç kişi memuriyete alınmıştır? Halen 
ellerinde kazandı belgesi bulunan ve memuriyete giremeyen kaç aday 
bulunmaktadır? Bu adaylar işe alınmadan niçin yeni bir sınav daha 
açılmıştır? 

2 - Bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavına kaç kişi müracaat 
etmiştir? 

3 - Müracaat sırasında kişi başına 35.000.000 ile 45.000.000 lira arasında 
alınan paralar hangi amaçlarla kullanılacaktır? Bu rakamlar hangi 
kriterlere göre tespit edilmiştir? Bu paranın toplamı ne kadar dır? 

4 - Öğretmen eksiği bulunmayan bir liseden mezun olan bir öğrenci ile, 
öğretmensizlik ve diğer yetersizlikler içinde bulunan bir okuldan lise 
eğitimi alan bir öğrencinin aynı şartlarda yarışması fırsat eşitliğini 
ortadan kaldırmaktadır. Böyle bir çarpıklığın olmaması için hangi 
tedbirler alınmıştır? 

5 - Özürlülerin, özürlülük türlerine ve özürlülük derecelerine göre özel 
imtihana tutulmaları gerekir. Bu konuda herhangi bir tedbir alınmış 
mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/^?> V-^> 

Konu : sj ı 
TL/.&/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ :a) TBMM Başlcnın, 11.05.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/2532-5554/18816 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 13.05.2004 tarih ve B.02.0.KKG.O.12/106-355-4/2264 

sayılı yazısı. 
c) ÖSYM Başkanlığının 01.06.2004 tarih ve B.30.1.ÖSM.O.OO.O0.O0/292-1O92 

sayılı yazısı. 
d) Devlet Personel Başkanlığının 07.06.2004 tarih ve B.02.1.DPB.0.17/03-

0400/1720 sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordînatöriagünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/2532 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. v*- ~û^^^A^ 
Mehmet AltlŞAHİN 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
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İĞDIR MİLLETVEKİLİ SN. DURSUN AKDEMİR'İN, SN. BAŞBAKANIMIZA 
TEVCİH ETTİĞİ VE SN. BAŞBAKANIMIZIN DA, KENDİLERİ ADINA 

BAKANLIĞINIZ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI 
İSTEDİĞİ 7/2532-5554 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİNE, ÖSYM 

BAŞKANLIĞI'NDAN ALINAN BİLGİLER ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN 
CEVABIMIZDIR. 

SORU 1- Daha önce yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarını kaç kişi kazanmıştır? 
Kazanan adaylardan kaç kişi memuriyete alınmıştır? Halen ellerinde kazandı belgesi bulunan 
ve memuriyete giremeyen kaç aday bulunmaktadır? Bu adaylar işe alınmadan niçin yeni bir 
sınav daha açılmıştır? 

CEVAP 1-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda A Grubu Kadrolar için 120 
türde ve B Grubu Kadrolar için iki türde KPSS puanı hesaplanmaktadır. Bir kamu kurumunun 
herhangi bir kadrosunu tercihleri arasında gösteren adaylar bu kadronun koşulunda 
belirlenen puan türü göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirme işlemine alınmakta ve en 
yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılmaktadır. KPSS sonuçlanna göre halen 
ellerinde kazandı belgesi bulunan herhangi bir aday yoktur. 1999 yılında yapılan Devlet 
Memurları Sınavlarında (DMS-17 Ekim 1999 ve 12 Aralık 1999) ise 70 ve daha fazla puan 
alanlar sınavı kazanmış sayılmışlardır. Bu sınavlarda kazanan aday sayısı 392 539'dur. 
Bugüne kadar DMS ve KPSS sonuçlarına göre yerleştirilen aday sayısı 89 022'dir. Bu sayıya 
kamu kurum ve kuruluşlarının KPSS'den sonra A Grubu Kadrolar için kendilerinin yaptıkları 
giriş sınavı sonuçlarına göre atadıklan adaylar ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın atadığı 
öğretmenler dahil değildir. 

Bir sınavın sonuçlarını uzun süre geçerli kılmak ölçme ve değerlendirme teknikleri 
açısından uygun bir yol değildir. Ayrıca 1999 yılından bu yana mezun olan adaylar arasında 
da çok yetenekli adaylann bulunduğu ve bu adaylann haklannın da korunmasının gerekli 
olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yeni bir KPSS 
açılmasına karar verilmiş ve bu sınavla ilgili tüm hazırlıklar yapılmış durumdadır. 

SORU 2- Bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavına kaç kişi müracaat 
etmiştir? 

CEVAP 2-10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılacak olan KPSS'ye 1 731 737 aday 
başvurmuştur. 

SORU 3-Müracaat sırasında kişi başına 35.000.000 ile 45.000.000 lira arasında alınan 
paralar hangi amaçlarla kullanılacaktır? Bu rakamlar hangi kriterlere göre tespit edilmiştir? Bu 
paranın toplamı ne kadardır? 

CEVAP 3-ÖSYM Başkanlığı 2547 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince, sınavları 
adaylardan alınan ücretler ile yapmaktadır. ÖSYM'nin bunun dışında herhangi bir geliri 
bulunmamaktadır. Adaylardan alınan sınav ücretleri, başvuruların alınması, soruların 
yazılması ve denetlenmesi, soruların kapalı dönemlerde bastınlması ve güvenlik önlemleri 
altında sınav merkezlerine gönderilmesi, sınavın sınav görevlileri (bina yönetici ve 
sorumluları, salon başkanları, gözetmenler, yardımcı hizmetliler vb.) tarafından uygulanması, 
cevap kağıtlarının teslim alınması ve optik okuyucularda okutulması, sınav sonuçlannın 
değerlendirilmesi, sonuçların adaylara duyurulması işlerinde kullanılmaktadır. ÖSYM, ayrıca 
adaylardan aiınan ücretlerin % 5'ini hazine payı olarak, %18'ini de KDV olarak Devlete 
ödemekte; ÖSYM'de çalışan personelin maaşlarını, ÖSYM binasının giderlerini, her türlü 
bilgisayar donanımının ve yazılımının satın alınmasını ve bakımını da bu ücretlerden 
karşılamaktadır. 
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ÖSYM, kar amacıyla çalışan bir kurum değildir. ÖSYM'de çalışanlar 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa göre ist ihdam edilmektedirler. Sınav ücretleri, öncelikle sınav giderleri 
göz önünde tutularak tespit edilmektedir. 2004-KPSS'de toplanan sınav ücreti toplamı KDV 
ve hazine payı hariç 4 6 tri lyon TL'dir. 

SORU 4-Öğretmen eksiği bulunmayan bir l iseden mezun olan bir öğrenci ile, 
öğretmensizlik ve diğer yetersizlikler içinde bulunan bir okuldan lise eğitimi alan bir 
öğrencinin aynı şartlarda yarışması fırsat eşitliğini or tadan kaldırmaktadır. Böyle bir 
çarpıklığın olmaması için hangi tedbirler alınmıştır.? 

CEVAP 4-Eğit im olanakları farklı bölgelerde okuyan öğrencilerin hakları, s ınav 
sonuçlarında değişiklik yapılması suretiyle korunamamaktadır. Adayların fırsat eşit l iğinden 
yararlanabilmeleri, ancak eğitim şartları yeterli o lmayan bölgelerdeki olanakların 
geliştirilmesiyle mümkün olabilmektedir. 

SORU 5-Özürlülerin, özürlülük türlerine ve özürlülük derecelerine göre özel imtihana 
tutulmaları gerekir. Bu konuda herhangi bir tedbir alınmış mıdır? 

CEVAP 5 -KPSS 'y e engelli adaylar da girebilmekte ve sınav sırasında bu adaylara 
engellerine göre ÖSYM'ce her türlü yardım sağlanmaktadır. 

8. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, ÇEAŞ ve Kepezdeki küçük yatırımcıların mağ
duriyetine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
ŞENER'in cevabı (7/2533) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 03.05.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

03.05.2004 tarihli Hürriyet Gazetesi'nin Avrupa baskısından, zat-ı alinize, Almanya 
seyahati sırasında, ÇEAŞ ve Kepez küçük hissedarları ile ilgili bir dosyanın takdim edildiğini, 
dosya ile bizzat ilgilendiğinizi öğrendik. 

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1- Sayıları 17.000'i bulan ve yüzde 22'si yabancı yatırımcı olan ÇEAŞ ve 
Kepez'deki küçük hissedarların mağduriyetlerinin giderilmesi için, Enerji 
Bakanlığı, TMSF ve SPK arasında bir koordinasyon lüzumu bulunduğu çok 
açık bir şekilde ortadadır. Bu durumun halli için SPK, TMSF ve Enerji 
Bakanlığı arasında bir komisyon kurulmasını ve bu konuyu halletmek üzere 
gerekli koordinasyonu sağlamakla sorumlu olarak bir Başbakan 
Yardımcınızı görevlendirmeyi düşünüyor musunuz? 

2- SPK, hazırlamış olduğu bir kanun tasarısı ile hiçbir dahli olmadığı halde 
mağdur duruma düşecek Çukurova-Kepez ve benzeri küçük yatırımcıları 
mağduriyetten kurtaracak bir kanun taslağı hazırlamıştır. Bilindiği kadarıyla 
bu taslak Başbakanlık'ta beklemektedir. Bu taslağı, Hükümet üyeleriyle 
görüşüp bir tasan olarak TBMM'ye sevk etmeyi düşünüyor musunuz? 

3- TMSF, Uzanlar'la ilgili dolaylı dolaysız 200'ün üzerinde şirkete el 
koyarken, Çukurova Elektrik Aş, Kepez A.Ş. ve İstanbulspor'a neden el 
koymamıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.001/01- S 6 5 T ou/ot/2004 
KONU : 7/2533-5558 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a)11.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2220-5057 /18822 sayılı yazınız. 
b)Başbakanhğın 13.05.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-355-5/2263 sayılı 

yazısı 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in Sayın Başbakana tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip olunan 7/2533-
5558 sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup önergede yer alan sorulara ilişkin 
açıklamalar aşağıdaki gibidir: 

Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görürken imtiyaz 
sözleşmesi iptal edilen enerji şirketlerinin imtiyaz sözleşmesinin iptali kararları idari 
yargıda iptal davasına konu edilmiş olup yargılama halen devam etmektedir. Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından, hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında 
işlem görürken imtiyaz sözleşmesi iptal edilen enerji şirketlerine ait hisse senetlerinin 
çağrı yoluyla satın alınması esasına dayanan kanun tasarısı taslağı hazırlanmış olup 
İdari yargıda iptal davasına konu edilen imtiyaz sözleşmesinin iptali davalarına ilişkin 
yargısal süreç de dikkate alınarak Enerji Bakanlığr, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve 
Sermaye Piyasası Kurulu arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanarak gerekli 
çalışmalar yapılacaktır. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 3.7.2003 tarih ve 
1085 sayılı Kararıyla bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izini 4389 
sayılı Bankalar Kanununun 14. üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına istinaden 
kaldırılan ve 4389 Sayılı Kanunu'nun 16 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca 
yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen Türkiye İmar 
Bankası T.A.Ş. nezdînde TMSF tarafından yapılan incelemeler neticesinde, banka 
tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tabi tasarruf mevduatı tutarı ile 
TMSF tarafından tespit edilen sigortaya tabi tasarruf mevduatı tutarı arasında fark 
bulunduğundan, bu farktan 4969 sayılı Kanunun Geçici 2'inci maddesi hükümleri 
çerçevesinde sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler hakkında ihtiyati tedbir kararları 
alınarak uygulanmış, suç duyurularında bulunulmuş ve akabinde 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun 14 ve 15 inci maddeleri ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri uyarınca söz konusu alacağın takip ve tatjspi işlemleri 
başlatılmıştır. 

4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7. a maddesi; Fon, alacağının tahsili 
bakımından yarar görmesi halinde ve Fona borcu olup olmadıklarına bakılmaksızın; 
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-Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bir bankanın yönetim 
ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin, 

-Bu bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına 
veya birlikte elinde bulunduran tüzel kişi ortaklarının, 

-Gerçek ve tüzel kişi ortaklarının yönetim ve denetimini doğrudan ya da 
dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulundurdukları şirketlerin ortaklarının, 

bu şirketlerde sahip oldukları hisselerinin tamamına ve/veya bir kısmına ilişkin 
temettü hariç, ortaklık haklan ile bu şirketlerin yönetim ve denetimi devralma yetkisi 
verilmiştir. 

Bu kapsamda, Fon alacağının tahsili bakımından yarar görüldüğünden bir 
kısım şirketlerin temettü hariç ortaklık hakları ile bu şirketlerin yönetim ve denetimleri 
TMSF tarafından devir alınmıştır. 

Soru önergesinde sözü edilen Çukurova Elektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik A.Ş. 
ile Istanbulspor Spor Faaliyetleri ve Ticaret A.Ş. nin mevcut hukuki ve mali durumları 
dikkate alınarak, ilk aşamada yönetim ve denetimlerinin Fon tarafından devir 
alınmasında bir yarar görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

J ^ 
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9. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, Tekelin bir Alman firmasına satışına ilişkin sorusu 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2539) 

* Ek cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

TeKel AŞ Yönetim Kurulunun 27/06/2003 tarih ve 412 sayılı Tütün Satışı veya 
Tütün Satma Hakkı Satışı karan ile ilgili olarak; 

1-Anılan ve tarafınızdan onaylanan kararla ihraç edilebilir tütünlerin tamamına yakını olan 
198.652.000 kilogram destekleme tütünü, beher kilogramı ortalama 1 USD'ın altında bir 
fiyattan toplam 198.622.940 USD bedelle vVeserfrucht GmbH adlı Almanya'da yerleşik bir 
firmaya satılmışrnıdır? Tekel daha önce bu şekilde bir tütün satışı yapmışmıdır? 

2 - Evvelce Devlet kaynakları kullanılarak 2,6-3 USD a alınan bazı tütünlerin, muhtemelen bu 
bedele yakın bir maliyet oluşturan işleme ve bakım masrafları hariç bu alım bedellerinin, 10 
da 1 ini dahi karşılamayan 0.25 USD fiyatla satıldığı doğrumudur? 

3-198.622.940 USD iık satış için %0,3 oranında alınan 600.000 USD'lık teminat, Tekel'in 
geçmiş uygulamalarıyla örtüşmektemidir? Alınan bu teminat Tütün Satışına Dair ön 
Protokolün 12 nci maddesinde atıfta bulunulan Tekel Alım Satım Yönetmeliğine 
uygunmudur. 

4 - 2003-2005 yıllarında satılması öngörülen tütünlerin ödemelerinin, her partinin teslimini takip 
eden 4 üncü 8 inci ve 12 nci aylarında üç eşit taksitte yapılacağı ve tütünlerin teslimi ile 
ödeme tarihleri arasında geçen süre için faiz alınmayacağı doğrumudur? 

5- Bu satışta soz konusu olan fiyatların 3-5 katı fiyatla aynı tütünleri satmış olan eski Tekel 
yöneticileri nakkında düşük fiyatla tütün satışı yapıldığı iddiasıyla yaptırılan müteaddit 
soruşturmalara karşılık, yeni Tekel yöneticilerinin kollandığı ve haklarında soruşturma 
yaptırılmadığa ve soruşturma yapılmamasının nedeninin ise mevcut Tekel Genel 
Müdürünün kardeşinin AKP Milletvekili olması ve sair siyasi yakınlıklar olduğu iddiaları 
doğrumudur^ 

6 - Sağlanan eır.saıi görülmemiş ayncaJıklara rağmen alıcı firmanın yükümlülüklerini yerine 
getiremediği ve bu nedenle sözleşmenin iptal edilmesi gerektiği halde bu yola gidilmeyerek, 
firmanın kollanmaya devam edildiği ve yeni ek süreler tanındığı iddialan varitmidir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ $2$ § 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 11.05.2004 tarih ve A. 01.0.GNS.0.10.00.02-5555 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki İğdır Milletvekili Prof. Dr. Dursun AKDEMİR tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/2539 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan 
sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

TEKEL A.Ş. Yönetim Kurulunun 27.06.2003 tarik ve 412 sayılı Tütün Sattşı veya 
Tütün Satma Hakkı Satışı Karan ile ilgili olarak; 

SORU 1- Anılan ve tarafınızdan onaylanan karana ihraç edilebilir tütünlerin 
tamamına yakını olan 198.65Z 000 kilogram destekleme tütünü, beher kilogramı ortalama 1 
USD'ın alanda bir fiyattan toplam 198.622.940 USD bedelle JVeserfrucht GmbH adlı 
Almanya'da yerleşik bir firmaya satılmış mıdır? TEKEL daha önce bu şekilde bir tütün satışı 
yapmış mıdır ? 

CEVAP 1- Söz konusu işlem, tütün satışı değil, bir opsiyonlama karandır. Bu 
opsiyonlama, 198.852.000 kg. destekleme tütününün Almanya'da yerleşik Weserfrucht GmbH 
firmasına ortalama 1.05 $ bazında bir fiyatla yapılmıştır. Bu işleme konu tütünler, her bir nevi, 
menşei ve ürün yılına göre değişik fiyatlarla opsiyonlanmıştır Opsiyonlama diğer firmalar için 
de yapılan, mutad bir uygulamadır. İstisnai olarak doğrudan alıcıya satış yapılmakta, ancak, 
ötedenberi de uygulana geldiği üzere, umumiyetle satışın gerçekleşmesini sağlayan firmalar 
adına, talep ettiği miktarda tütün belli sürelerle opsîyonlanmaktadır. 

SORU 2- Evvelce Devlet kaynaklan kullanılarak 2,5-3 USD'a alınan bazı tütünlerin, 
muhtemelen bu bedele yakın bir maliyet oluşturan işleme ve bakım masrafları hariç bu alım 
bedellerinin, 10'da l'ini dahi karşılamayan 0,25 USD fiyatla satıldığı doğru mudur ? 

CEVAP 2- Destekleme kapsamında alınan bu tütünler, TEKEL'in ihtiyacı için değil, 
ekicilerin desteklenmesi amacıyla satın alınmıştır. TEKEL kendi sigara fabrikalarının ihtiyacı 
için gerekli tütünleri kendi nam ve hesabına ayrıca almaktadır. Destekleme stoklarında bulunan 
bu tütünler, TEKEL'in sigara harmanlarında kullanılmamakta, satış şansı az olduğundan 
yıllarca bakım masrafları yapılmaktadır. Uzun yıllar bakım, işleme, depolama, ilaçlama 
masraflarına katlanılmaması ve Hazine'yi "görev zararı" külfetinden kurtarmak için Destekleme 
Kararnamesi, maliyetin altında satışa yetki tanımaktadır. 

Zaten bu tütünlerin önemli bir bölümü eski yıl ürünü tütünler olup, ticari değerini kaybetmiş 
durumdadır. Bu tütünlerin imhası durumunda; nakliye, işçilik, Belediye ve çevre harçları 
gibi, yüksek masrafların yanında, çevre sağlığı faktörü de dikkate alınarak piyasa koşullarında 
satışına büyük gayret gösterilmektedir. Satışın alternatifi; mevcut tütünleri, alım maliyetinin 4-5 
katı büyüklüğünde bakım ve stok maliyetlerine katlanmak suretiyle çürümesini bekleyerek 
kaderine terk etmek olacaktır. Bu nedenle yılına, menşeine ve kalitesine göre 0.25 $ ile 2.52 $ 
arasında değişen fiyatla opsiyonlama yapılmıştır. 

SORU 3- 198.622.940 USD'hk sataş için %0,3 oranında alınan 600.000 ÜSD'lık 
teminat, TEKEL'in geçmiş uygulamalanyla örtüşmekte midir ? Alınan bu teminat Tütün 
Satışına Dair ön Protokolün 12 nci maddesinde atıfta bulunulan Tekel Alım Satım 
Yönetmeliğine uygun mudur ? 
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CEVAP 3- Söz konusu teminat, bu opsiyonlama ile ilgilidir. Küçük ölçekli 
opsiyonlamalarda böyle bir teminat alınmamaktadır. Son dönemde sıkça yaşanan opsiyon 
iptalleri ve satışın gerçekleşmemesi halleri dikkate alınarak bütün opsiyonlamalarda ön teminat 
alınması uygulamasına yakın dönemde başlanmıştır. Ayrıca, TEKEL Alım-Satım 
Yönetmeliğinin 3/a maddesi yaprak tütün satışlarının bu yönetmeliğin dışında tutulacağına 
amirdir. Ancak, bahsedilen 12. madde, protokolde yer almayan hususlara atıfta bulunmak için 
konulmuştur. Söz konusu uygulamada Yönetmeliğe aykın bir durum yoktur. 

SORU 4- 2003-2005 yıllarında satılması öngörülen tütünlerin ödemelerinin, her 
partinin teslimini takip eden 4 ncü , S nci ve 12 nci aylarında üç eşit taksitte yapılacağı ve 
tütünlerin teslimi ile ödeme tarihleri arasında geçen süre için faiz alınmayacağı doğru 
mudur? 

CEVAP 4- Tütün miktarının ve bedelinin çok yüksek olması nedeniyle, alıcının tütünleri 
tesliminin zaman alacağı, hemen tek partide teslim alamayacağı düşünülerek vadeli satış 
anlaşması yapılmıştır. Tütün satışında vade uygulaması ilk ve tek değildir. Geçmişte de zaman 
zaman vadeli satış yoluna gidilmiştir. Stokların büyüklüğü, külfeti, pazarlık gücü, stokları 
eritme yollarının nimet ve külfeti dikkate alındığında, satışı kolaylaştıracak her yöntemin 
uygulanması kuşkusuz düşünülecektir. Nitekim; diğer tütün satışlarında da alıcılar ödemelerini 
bir takvime yaymakta ve teslim alacakları zaman ödeme yapmaktadırlar. 
Önergeye konu opsiyonlamada alıcı firma, ilk etapta 20 milyon kilonun karşılığı akreditif açmış, 
ancak, 10 milyon kilo tütünü depolarımızdan teslim almış, 5 milyon kilosunun da ihracatını 
gerçekleştirmiştir. Kaldı ki; ödemeler $ bazında yapılacağından, faiz tahakkukuna gidilmemiş 
olup, İdarenin taksitlendirmeden ötürü herhangi bir parasal kaybı söz konusu değildir. 

SORU 5- Bu satışta söz konusu olan fiyatların 3-5 katı fiyatla aynı tütünleri satmış 
olan eski Tekel yöneticileri hakkında düşük fiyatla tütün satışı yapıldığı iddiasıyla yaptırılan 
müteaddit soruşturmalara karşılık, yeni Tekel yöneticilerinin kollandığı ve haklarında 
soruşturma yaptırılmadığı ve soruşturma yapılmamasının nedeninin ise mevcut TEKEL. Genel 
Müdürünün kardeşinin AKP Milletvekili olması ve sair siyasi yakınlıklar olduğu iddiaları 
doğru mudur ? 

CEVAP 5- Eski TEKEL yöneticileri TEKEL'in ihtiyacı olmayan yabancı tütünleri takas 
suretiyle ve yüksek fiyatla satın almak, buna mukabil ve yerli tütün satamamak(tek taraflı 
protokol düzenlemek) fiilleri nedeniyle soruşturmaya muhatap olmuşlardır. 

Tarım ürünlerindeki fiyatlarda yıllar itibariyle, hatta, mevsimsel fiyat dalgalanmaları çok 
fazla olabilmektedir. Son yıllarda çok ucuz Çin, Hindistan, Endonezya ve Afrika tütünlerinin 
düşük fiyatlarla dünya piyasalarına arzı fiyatları aşağıya çekmiştir, özellikle tütünlerin önemli 
bir bölümünün çok eski yıl ürünü olması, kalite özelliklerini büyük oranda yitirmiş olmaları 
tütünlerin dünya piyasalarında yüksek fiyatla satılması imkanım ortadan kaldırmaktadır. 

TEKEL Genel Müdürlüğü ilgili mevzuat çerçevesinde görevini yürütmekte olup, her yıl 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından tüm icraatları denetlenmekte ve hesapları 
KİT Komisyonu tarafından ibra edilmekte veya edilmemektedir. Usulsüzlük ve yolsuzluk yapan 
kişilerin akrabalık bağları herhalde soruşturmaya engel değildir. Suç işleyen, kimin yakını 
olursa olsun gereğine tereddütsüz tevessül edilir. Özelleştirme programındaki kuruluş 
yöneticileri ile ilgili Bakanlık Makamına intikal eden şikayetler mutlaka bir müfettiş veya 
muhakkik tarafından inceletilmekte, verilen rapora göre işlem yapılmaktadır. 

SORU 6- Sağlanan emsali görülmemiş ayrıcalıklara rağmen aha firmanın 
yükümlülüklerini yerine getiremediği ve bu nedenle sözleşmenin iptal edilmesi gerektiği halde 
bu yola gidilmeyerek, firmanın kollanmaya devam edildiği ve yeni ek süreler tanındığı 
iddiaları varit midir? 

CEVAP 6- Bu opsiyonlama protokolü sayesinde gerçekleştirilecek satışın, TEKEL 
stoklarını azaltma yönünde iyi bir sözleşme olması, stok maliyetlerinin daha da büyümemesi 
için, devam ettirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Opsiyona ilişkin ön protokolün, ilk 
altı aylık periyod itibariyle 37 günlük bir gecikmeyle imzalanması, her bir parti için ayrı ayrı 
Yönetim Kurulu Kararı alınması, Kararların Bakanlık Onayına bağlanması gibi satış 
prosedürlerinin çok uzun bir süre alması, ayrıca bu tütünlere başka bir satış teklifinin gelmemesi 
nedeniyle 2003 taahhüdünden tamamlanamayan kısım, 2004 yılı taahhüdünden eksilmeye 
neden olmaksızın 2004 yılına aktarılmıştır. Ayrıca ek süre verilmemiş olup, protokolde 
öngörülen takvimin bitişi aynen muhafaza edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
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10. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Tekelin tütün satış hakkına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2540) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAK1TAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. /Çû 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

Tekel A.Ş. Yönetim Kurulunun 27/06/2003 tarih ve 412 sayılı Tütün Satışı veya Tütün 
Satma Hakkı Satışı kararı ile ilgili olarak; 

1-Tarafınızdan onaylanmış olması gereken, yukarıda belirtilen kararla yapılan işlera 
tütün satışımı yoksa tütün satma hakkı satışımıdır? 

2-Anılan karara mesnet alındığı anlaşılan 17.04.2003 tarih ve 25082 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan 2003/5446 sayılı "Destekleme Alımı Tütün Stoklarında 
Bulunan Tütünlere İlişkin Karar" in 4 üncü maddesi bu tütünlerin satışının Tekel 
Yönetim Kurulu kararı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan 
onayı ile yapılmasına amirdir. Bu ve daha önceki tüm destekleme kararları, Devlet 
nam ve hesabına alınan tütünlerin satışı yetkisi ve görevini bağlı veya ilgili Bakan 
oluru alınmak şartıyla bir kamu kuruluşu olan Tekel'e vermiştir. 26.08.2003 tarihli 
Dünya gazetesinde yayınlanan bir habere göre, Tekel yetkilileri yukarıda belirtilen 
işlemin, tütün satışı değil pazarlama hakkı satışı olduğunu beyan etmişlerdir. 
Mesnet Kanunlar ve Bakanlar Kurulu Kararları ile Tekel'e sınırlı bir şekilde 
tanınmış olan destekleme stoklarındaki tütün satışı yetkisi, mahiyeti şüpheli bir 
karar ve onayınızla mevzuata aykırı olarak özel bir kuruluşa devredilmiş midir? 

3- Tütün/tütün satma hakkı satışı yapılan Amanya'da yerleşik VVeserfrucht GmbH 
firmasının faaliyet alanı nelerdir? Ortakları kimlerdir? Anılan firmaya daha önce hiç 
tütün satışı yapılmış mıdır? 

4-Alıcı/pazarlayıcı VVeserfrucht GmbH firması nasıl belirlenmiştir. Tekel'in alışılmış 
tütün satış yöntemleri dışında çok özel şartlarla satış yapılacağına dair duyuruda 
bulunulmuş mudur? Bu ehven şartlarla satışa çok sayıda talip çıkacağı apaçık 
ortada olmasına rağmen, neden ihale yapılmamıştır? 

5- Bazı AKP mensuplarının yakınlarının, VVeserfrucht GmbH firmasının ortağı olduğu 
iddiaları doğrumudur? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI 
KONU 

.B.02.1.ÖİB.O.65.00.O0/ 4 8 2 7 2 4 IMflS 20M 

TÜRKT^E BfÎYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 11.05.2004 tarih ve A. 01.0.GNS.0.10.00.02-5555 sayılı yazınız. 

Ügi yazı eki İğdır Milletvekili Prof. Dr. Dursun AKDEMİR tarafindan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/2SjfP esas sayılı yazılı sora önergesinde yer alan 
hususlara ilişkin TEKEL Genel Müdürlüğünce: yapılmasında Klzum görülen açıklama metni ve 
sorulara verilen cevaplar a lg ıda sunulmuştur. 

Malumları olduğu üzere, Ekici Tütün Piyasalarının Desteklenmesi kapsamında 1177 ve 
196 sayılı Kanunlarla TEKEL Genel Müdürlüğüne verilen görev çerçevesinde, uzun yıllar 
boyunca üreticinin elindeki tütünün tamamı TEKEL tarafindan satın alınmıştır. Bu uygulamanın, 
izlenen popülist politikalar nedeniyle bazı yıllar istismar edilmesi, verilen tütün baş fiyatından, 
kimi bölgelerde satın alınacak tütünlerin nev'I fiyatlarına kadar uzanan bir silsilede yapılan 
müdahaleler, üretimdeki disiplini tümüyle ortadan kaldırdığı gibi, hangi tip arazide üretilirse 
üretilsin, ne miktarda üretim yapılırsa yapılsın, her halükarda TEKRT. tarafindan tütünün 
alınacağı, çoğu defa üreticinin hak ettiğinden fazlasını elde edeceği kanaati bozulmayı hızlandıran, 
genelleştiren etkilere sebebiyet vermiştir. 

TEKEL'in kendi üretim planlarına göre ihtiyaç duyduğu belli menşeylerden belli 
miktarlardaki tütünlerin ötesinde, verilen görev kapsamında alman "destekleme tütünleri" zaman 
içerisinde çok büyük stoklar oluşturmuş, satış kabiliyetinin düşüklüğü, stoklarda istenilen tütünden 
bol miktarda bulunması nedeniyle alıcılar karşısında.pazarlık gücünün son derece düşük olması, 
aynı türden, yani oryantal tip tütünün ülkemiz dışında da üretiliyor olması nedeniyle tek üretici, 
pazarda tek satıcı konumunun bulunmayışı gibi etkenler stokların birikiminde, büyümesinde tesirli 
olmuştur. 

Dünya oryantal tutun üretimi içerisinde büyük yer tutan Türkiye'ye talep yıldan yıla 
değişmekle birlikte, gelenekselleşmiş alıcıların satın aldıkları tütün miktarı yıllık 70 ila 100 bin 
ton civarında gerçekleşmektedir. Söz konusu ihracat değerleri yanında, yurtiçinde gerek TEKEL, 
gerekse diğer sigara üreticisi firmaların oryantal tütün ihtiyacı olan yaklaşık 50 bin ton 
mertebesindeki miktar da dikkate alındığında, ülkemizde yıllık optimum oryantal tütün üretiminin 
120 ila-450-bin-ton arasında bir değerde olması gereği ortaya^çıkmaktadır. •-•-.*k'- • 

Öte yandan, 4733 sayılı Yasanın getirdiği yenilikler kapsamında son verilen destekleme 
tütün alımı uygulamasının <;ari olduğu yıllarda, ülkemiz tütün üretiminin 300-350 bin ton, hatta 
bazı yıllar daha yüksek miktarlarda gerçekleştiği yurtiçi üretimde ihtiyaç duyulan miktar değişken 
ihracat rakamları dikkate alladığında, her yıl stokların daha da büyüyerek geldiği vakıadır. 

Yukarıda kısaca özetlenen çerçeve içerisinde, 2002 yılı sonunda TEKEL'in stoklarında 
mevcut tütünlerin miktarı, 330 bin tonu destekleme kapsamında satın alınmış tütünler, 120 bin 
tonu da TEKEL'in kendi sigara harmanlarında kullanılmak üzere satın alman tütünler olmak 
üzere, 450 bin ton civarındaydı. 

Uzun yıllar uygulanan yanlış, popülist politikalar, tütünün belli maksatlar doğrultusunda 
kullanılma arzusu, politikaların oluşma ve uygulanma sürecine katkısı beklenen bürokrasi 
ayağının sağlıklı i ş l emeyi , politika üretme sürecinde gerekli bilgilendirme ve objektif 
yönlendirme işlevlerini layıkıyla yerine getirmeyen, bir tür bürokrasi popülizmi uygulayan 
bürokratların da göz ardı edilemeyecek üstün maharet ve becerileri, Hazine'yi, Devlet'i altından 
kalkılamayacak büyük yük ve külfetlerin altına sokmuştur. 

Satm alma aşamasında, gereksin gerekmesin açılan yüzlerce alım noktasında 
görevlendirilen binlerce personelden, depolamaya, balam ve işlemeden, zararlılara karşı 
ilaçlamaya kadar çok çeşitli masraf yerleriyle, önemli derecede yüksek maliyetleri bünyesinde 
barındıran tütünün, yıllık ortalama stok maliyetinin kilogram basma 0.40-0.50 USD. civarında 
olduğu da dikkate alındığında, Devlet'in maruz kaldığı külfetin büyüklüğü anlaşılacaktır. 
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Nptekim, durduğu yerde büyük külfetlere sebebiyet veren "destekleme tütün stoklan" 
sorun olarak ciddi surette gündeme alınmış, pek çok üst düzey toplantıda önemli gündem 
maddelerinden biri olarak, irdelenmiştir. Bu kapsamda, Sayın Başbakanın Başkanlığında, ilgili 
Bakan ve bürokratların katılımıyla Şubat 2003 'te yapılan Yüksek Planlama Kurulu Toplantısında, 
destekleme tütün stoklarının satışı mümkün kılacak en uygun fiyattan satılarak iki yıl içerisinde 
eritilmesi, yıllık İSO bin tor. civarında öngörülen satışın gerçekleştirilememesi halinde, stoklana 
bu miktarda azalmasını sağlamak üzere, yakmak dahil herhangi bir yöntemle imhası önerilmiş, 
nihai olarak iki-üç yıllık periyotta bu yükün ortadan kaldırılması istenilmiştir. Keza, Hazine 
Müsteşarlığında yapılan mütsaddit toplantılarda da, benzeri talepler yinelenmiştir. 

Uygulana gelen popülist politikalara ve destekleme tütün alımlarına son verilmesi, bu 
konudaki popülist uygulamaları bir tür teşvik eden, popülizme zemin hazırlayan bürokrat kesimin, 
yerinL-gerçekçi ve objektf değerlendirmelerle .uygulanan politikalara.. ekonomik gerekler 
doğrultusunda katkı sağlayan bürokratlara bırakmasıyla, pasif pazarlama ve satış, müşteri gelirse 
satmak anlayışı bir tarafa bırakılmış, müşterinin ayağına giderek pazarlama yöntemi denenmiştir. 
Bu kapsamda, verilen talimatlar, yapılan toplantılarda belirlenen hedefler doğrultusunda, yıllık 
bazda öngörülen rakamlara ulaşılabilmesini terainen, önce Mart 2003 ayında İzmir'de seri toplantı 
ve ziyaretlerde önemli dış alıcılarla görüşmeler yapılmış, bilahare Nisan 2003 ayında, bu defa dış 
alıcılar kendi ülkelerinde, kendi bürolarında ziyaret edilmiş, bu toplantı ve ziyaretler meyamnda; 
Philip Morris Int., Japon Tobacco Int., Imperial Tobacco Inc., British American Tobacco Inc., 
GaUaher Inc., Reemtsma Iac. başta olmak Özere, sigara sektörün dünyadaki büyükleriyle temas 
edilmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında yapılan temaslarda, sağlanabilecek en uygun satış koşullan teklif 
edilmesine rağmen, başta büyük sigara üreticisi firmalar olmak üzere, dış alıcılar, birkaç yıllık 
üretim ve tedarik planlanın yaptıklarım, gerekli bağlantılan sağladıklarını ifade ederek, alım 
yönünde ciddi bir aktivite göstermemişlerdir. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, 4733 sayılı Yasayla destekleme tütün alımları 2002 ürün 
yılından (2003 yılından) itibaren sona ermiş olmakla birlikte, 2002 ve önceki yıllar destekleme 
tütün alımları kapsamında, Hazine nam ve hesabına TEKEL tarafından satın alınan ve kullanım 
yada ihracata konu olmadığı için stoklarda bekleyen 300 bin tonun üzerindeki destekleme 
tütüıdcrinin, yeni alım olmasa ve stok miktarı artmasa dahi, mevcudiyetinden gelen külfet, 
.stoklamanın kilogram başına yıllık 0.40 ile 0.50 USD. arasında değişen maliyeti ve öngörülen 
hedefler doğrultusunda yapılan tüm teşebbüs ve sarfedilen çabalara rağmen ciddi mesafe 
alınamaması, yükün giderek ağırlaşması sonucunu doğurmuş, bu arada düşük miktarlarda satışlar 
gerçekleştirilebilmiştir. 

Öte yandan, destekleme tütün alımı yapılmasa dahi, stoklarda mevcut, Hazine nam ve 
hesabına alınmış olup, asıl sahibinin Hazine olduğu tütünlerin stoklanması, depolanması, bakımı, 
işlemesi, muhafazası, zararlılara karşı ilaçlanması, imhası, satışı vb. işlemlerin yerine getirilmesi 
hususunda düzenlemeleri içeren bir Kararnameyle 2003 yılı için TEKEL Genel Müdürlüğü 
görevlendirilmiş ohıp, 2004 yılı için de bu yolda görevlendirilmeye matuf bir Kararname imza 
aşamasında bulunmaktadır. 

Buraya kadar anlatılanlar çerçevesinde, ekonomik gerekler ve yasal düzenlemeler 
doğrultusunda yapılan işlemlerin, soru önergesindeki değerlendirilme biçimi, soruların mahiyetleri 
ve kaleme alınış tarzları, yanlış ve maksatlı bürokratik yaklaşımlarıyla yanlış bilgüendirmeler 
somıcu hatalı politikalar üretilmesine zemin hazırlayan zihniyetin, bu defa, bir dönem yaşanan 
hatalı uygulamaların doğal sonucu olan külfetten TEKEL'i de, Hazine'yi de kurtarmaya çalışan 
kadroları karalayarak aklanma çabası içerisine girdiği, milyonlarca dolar tutarında usulsüzlük ve 
yolsuzluk iddiaları üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar, bu konularda Ağır Ceza 
Mahkemelerinde açüan davalar, basında tam sayfa çıkan haberler, televizyon kanallarında yapılan 

-özel programlar yokmuş.gibi, bunları örtmeye, .aklamaya .çalışan bit yaklaşımla, tamamen: 
mevzuatın cevaz verdiği ve devleti büyük külfetlerden kurtaracak tasarrufları, bu tasarrufu yapan 
bürokratları karalamaya gayret gösterdiği üzüntüyle müşahade edilmektedir. 

Yapılan bu açıklarıaların ışığında, önergede kayıtlı sorulara ilişkin aşağıdaki 
cevaplarımızın, yanlış ve maksatlı bilgilendirmeye dayalı bu önergenin bertaraf edilmesi 
bakımından Önemli olduğu kanaatini taşımaktayız. 
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TEKEL A.Ş. Yönetim Kurulunun 27.06.2003 tarih ve 412 sayılı Tütün Satışı veya Tütün 
Satma Hakkı Satışı Karart ife ilgili olarak; 

SOÜU 2- Tarafınızdan onaylanmış olması gereken, yukarıda belirtilen kararla yapılan 
işlem, tütün satışı mı yoksa tütün satma hakla satışı nadir ? 

CEVAP 1- Söz konusaı kararla yapılan işlem, bir tütün satıcı ya da tütün satma hakkı satışı 
değildir. Bu karar, bir opsiyonlama karandır. Opsiyonlanan tütünler, nevi, menşei ve ürün 
yılları itibariyle ayn ayn fiyutlandınlmış olup, bilahare bu opsiyonlanan tütünlerin içinden gelen 
satın alma teklifleri üzerine Yönetim Kurulundan aynca satış kararlan alınmakta ve gerekli 
prosedürler yerine getirilmektedir. Önergeye konu tütünlerle ilgili yapılan opsiyonlama işlemi ilk 
ve tek değildir, ötedenberi uygulana gelen bir yöntemdir. 

SOKU 2- Anılan karara mesnet alındığı anlaşılan 17.04.2OOS tarih ve 25082 sayıh 
Resnû Gazetede yayınlanan 2003/5446 saydı "Destekleme Ahmt Tütün Stoklarında Bulunan 
Tütünlere İlişkin Karardın 4 ncü maddesi bu tütünlerin satışının Tekel Yönetim Kurulu Kararı 
ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan onayı ile yapılmasına amirdir. Bu ve 
daha önceki tüm destekleme kararlan, Devlet nam ve hesabına alınan tütünlerin satışı yetkisi 
ve görevini bağlı veya ilgili Bakan oluru alınmak şartıyla bir kamu kuruluşu olan TEKEL, 'e 
vermiştir. 26.O8.2003 tarihli Dünya gazetesinde yayınlanan bir habere göre. Tekel yetkilileri 
yukarıda belirtilen işlemin;, tütün satışı değil pazarlama hakkı satışı olduğunu beyan 
etmişlerdir. Af esnet Kanunlar ve Bakanlar Kurulu Karartan ile TEKEL'e sınırlı bir şekilde 
tanınmış olan destekleme stoklarındaki tütün satışı yetkisi, mahiyeti şüpheli bir karar- ve 
onayınızla mevzuata aykırı olarak özel bir kuruluşa devredilmiş midir ? 

CEVAJP 2- Yapılan içlem. Tekel Genel Müdürlüğüne Kararnameyle verilen, maliyetinin 
altında tütün satışı yapma yetkisi ve görevine istinaden, TEKEL'in geleneksel tütün 
pazarlarının dışında yeni pazarlar bulunması amacıyla yapılan opsiyonlama işlemidir. Yetkiyi 
aşma ya da yetki devri gibi bir olay söz konusu olmayıp, Yönetim Kurulu Kararıyla opsiyonlanan 
tütünler için nihai satmalma teklifi geldiğinde, bu defa satış için Yönetim Kurulu Karan ve 
Bakanlık OluHlan ahnarak prosedür tamamlanmaktadır. 

SORU 3- Tütün/tütün satma hakkı satışı yapılan Almanya'da yerleşik fVeerfrucht 
GmbHfh-masının faaliyet alanı nelerdir ? Ortaklan kimlerdir ? Anılan firmaya daha önce hiç 
tütün satışı yapılmış mıdır ? 

CEVAJP 3- Weserfrucht GmbH firması; tütün, tütün ürünleri ve alkoller de dahil olmak 
üzere gıda alanında faaliyet göstermekte olup, tarafımızca bilinen firma yetkilisi, Murahhas Aza 
Cornelis Maris'tir. Anılan firmaya daha önce tütün satışı yapılmamıştır. Söz konusu firma Tütün 
Üst Kurulundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi alarak tütün ticaretinde yetkilendirilmiş olup, her bir 
parti tütün ihracatı için de söz konusu Kuruldan Uygunluk Belgesi almaktadır. 

SORU 4- Aücupazarlayıeı fVeserfrucht GmbH firması nasıl belirlenmiştir. TEKEL'in 
alışılmış tütün satış yöntemleri dışında çok özel şartlarla sattş yapılacağına dair duyuruda. 
bulunulmuş mudur ? Bu ehven şartlarla satışa çok sayıda talip çıkacağı apaçık ortada 
olmasına rağmen, neden ihale yapılmamıştır ? 

CEVAJP4- Alıcı firma Tekel Genel Müdürlüğüne yazıyla müracaat ederek 200 milyon kilo 
tütün opsiyonlama talebinde bulunmuştur. :,'Xİaha önce 1999 ve 2001 yıllarında yaprak tütün 
stoklarının satışı için ihaleye çakılmış olmasına rağmen, bu ihalelere firmalar tarafından katılım 
olmamış ve 1 Kg. dahi tt'rtun satış işlemi gerçekleşmemiştir. Bu durum, tütün satışlarında ihale 
yöntemi ile sonuç alınamadığının göstergesidir. Esasen, tütün satışı hususundaki gayretler, 
yapılan temaslar daha önce de ifade edilmiş olup, bu çabalardan da olumlu bir sonuç 
alınamamıştır. Ayrıca, TIÎKEL'in elinde bulunan destekleme tütün stokları yalnızca Weserfrucht 
firmasına opsiyonlanan .-niktar ile sınırlı olmayıp, bunun haricînde halen ciddi miktarda tütün 
stoğu bulunmaktadır. Bu stoklar için de Genel Müdürlüğe vaki ciddi bîr talep söz konusu değildir. 

SOJtl/ S- Baz* AKJP mensuplarının yakınlarının, rVeserfrucht GmbH firmasının ortağı 
olduğu iddiaları doğrumudur ? 

CEVAP S- Tarafımızdan bilinen şirket yetkilisi, Murahhas Aza Cornelis MARİS'tîr. 
Ortakların herhangi bir. partiyle ilişkilerinin olup olmadığı tarafımızdan bilinmemektedir. 
Ayrıca, TEKEE'in türün «atışlarında alıcının, alıcı şirket ortaklarının veya alıcı adına hareket eden 
kişilerin herhangi bir siyasi parti üyesi veya yetkilisi yada bir siyasi parti mensubunun yakını ohıp 
olmadığı hususlarını tespite yönelik bir teamül bulunmamakta ve böyle bir şart da 
aranmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
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11. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, iş güvenliği konusunda yapılan çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGIOGLU'nun cevabı (7/2542) 

30.4.2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioglu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N . Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Bir sendikanın araştırmasına göre, yılda yaklaşık 300,000 ile, Türkiye iş kazalarında 
Avrupa 'da birinci, dünyada üçüncü şurada yer almaktadır. Daha çok 50 'den az eleman 
çalıştıran küçük işletmelerde ve maden, inşaat, tekstil ve kimya işkollarında kaza 
yaşandığı saptanmıştır. Konuyla ilgili olarak işyerlerinin iş güvenliği konusunda aldıkları 
önlemler ve uyguladıkları personel eğitimi ile ilgili olarak var olan düzenlemeler ve 
yapılan çalışmaları daha etkin duruma getirmeye yönelik herhangi bir çalışmanız var 
mıdır? Varsa ne gibi bir çalışma yapmaktasınız? Yoksa ileriye dönük olarak böyle bir 
çalışma yapmayı düşünecek misiniz? 

T.C. 
ÇAL İŞMA V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

02 HAZİRAN 2004 
SAYİ : B.13.APK.0.10.00.00/ 3.0-O — ı^ fc? 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 11.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5555 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan. Adana Milletvekili Prof. Dr. Gaye ERBATUR'a ait 
7/2542 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin 
cevabi bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) 
istatistiklerine göre, Türkiye'de yılda yaklaşık olarak 75.000 iş kazası olmaktadır. SSK 
verilerine göre, iş kazası ve meslek hastalığı vakalarında, bir önceki yıla göre % 4 
oranında ve ölüm vakalarında ise % 12 oranında azalma meydana gelmiştir. ILO 
istatistik Yıllığı verilerine göre ise, Ülkemizdeki son 10 yıldaki ölümlü iş kazası oranları, 
100.000 sigortalı işçi sayısı başına 43.5 düzeylerinden 18.5 düzeylerine gerilemiştir. 

24.07.2003 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 4947 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kurumu Teşkilatı Kanunu ile, Bakanlığımız birimleri arasında yer alan işçi Sağlığı 
Daire Başkanlığı, iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüş ve 
çalışma hayatının denetimi dışında kalan çok çeşitli ve kapsamlı görevlerin yerine 
getirilmesi söz konusu Genel Müdürlüğe verilmiştir. Böylece, iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetleri, günümüzün gereksinimlerine ve dinamizmine uyum sağlayacak bir yapıya 
kavuşturulmuştur. 
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Bu kapsamda, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 
çalışmalar sonucunda, 15.01.2004 tarihinde başlatılan ve Avrupa Birliği nezdinde 
yürütülmekte olan, Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğinin yeniden yapılandırılması ve İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile ona bağlı ISGÜM'ün desteklenmesi projesi 
halen sürdürülmektedir. 2004 ve 2005 yıllarında 2 yıl olarak uygulanacak olan proje 
süresi boyunca, tüm sosyal taraflar, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin de 
katıldığı kapsamlı eğitim programları düzenlenecektir. Bu programlar dahilinde, ülke 
çapında gerçekleştirilecek olan iş sağlığı ve güvenliği bilinçlendirme eğitimleriyle, iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır. 

Bu arada, 10.06.2003 tarihinde 4857 sayılı yeni İş Kanunu yayımlanmıştır. 
Ayrıca, gerek bu Kanun gereğince ve gerekse yine aynı tarihte yayımlanan Avrupa 
Birliğine Uyum Çalışmaları Ulusal Programı kapsamında olmak üzere, iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili olarak toplam 24 adet Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu Yönetmelikler, 
iş sağlığı ve güvenliğine yeni bir bakış açısı getirerek, iş yönetimi tarafından alınan 
kararlara çalışanların katılımı, alınacak önlemler konusunda çalışanlara danışma, iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm konularda çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimlerinin 
sağlanması ve işyerlerinde risk analizi ve risk değerlendirmesi çalışmalarının yapılarak 
risk yönetimi mekanizmasının oluşturulması, ayrıca, işyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliği işçi temsilcisinin görevlendirilmesi hükümlerinin uygulanmasını 
öngörmektedir. 

Buna göre, tüm iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, Avrupa Birliği normlarına 
uygun hale getirilmiştir. 

Ayrıca, VIII inci 5 Yıllık Kalkınma Planında da yer aldığı şekilde, işyeri hekimliği 
müessesesi yeniden yapılandırılmış ve işyeri hekimlerinin eğitimi ve 
sertifikalandın İması uygulamaları da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
uhdesinde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Yine, getirilen yeni bir düzenleme ile, işyerlerinde iş güvenliği ile görevli 
mühendis veya teknik elemanların istihdam edilmesi zorunluluğu da uygulamaya 
konulmuş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, VIII inci 5 Yıllık Kalkınma Planında yer alan ve üçlü ve çoklu 
yapılanmaların oluşturulması ve işletilmesi amacıyla, Avrupa Birliği nezdinde 
sürdürülen iş sağlığı ve güvenliği projesi kapsamında Ulusal Danışma Kurulu 
oluşturulmuş ve bu Kurul ilk toplantısını Mart-2004 ayı içerisinde gerçekleştirmiştir. 
Söz konusu Kurul, projenin tamamlanması süresine kadar, Ulusal İş Sağlığı ve 
Güvenliği Konseyine dönüştürülecek ve süreklilik kazanacaktır. 

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda, tüm Türkiye 
genelinde yılın 12 ayında, gerek programlı olarak ve gerekse program dışı ihbar, 
şikayet, işletme belgesi talebi ve iş kazası ve meslek hastalığı incelemeleri olmak 
üzere kapsamlı denetimler gerçekleştirilmektedir. Halen, 290 olan iş sağlığı ve 
güvenliği ile görevli iş Müfettişi sayısı, bu yıl içerisinde alınması planlanan 50 iş 
Müfettişi Yardımcısı ile birlikte 340'a ulaşacaktır. Bu çerçevede yapılan denetimler 
ağırlıklı, kapsamlı ve etkin olarak gerçekleştirilmektedir. Mevzuata uygunsuzluk 
durumlarında ise, idari para cezası ile işin durdurulması ve işyerinin kapatılması gibi 
çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Ancak, Türkiye genelinde iş sağlığı ve güvenliği 
sisteminin tam olarak yerleştirilebilmesi ve dolayısıyla iş kazaları ve meslek hastalıkları 
oranının indirgenmesinin sağlanabilmesi için asıl yapılması gerekenin ise toplumsal 
bilincin yükseltilmesinin sağlanması ve bunun için de İlköğretim ve Liseler ile 
Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim ve öğretim programları konulması ve ayrıca 
tüm çalışan ve çalıştırılanlara yönelik olarak yaygın, sistemli ve kapsamlı eğitim 
faaliyetlerinin sürdürülmesi gerekmektedir. 

Bu cümleden olmak üzere, Bakanlığımız, özellikle 2004-2005 yıllarını kapsayan 
Avrupa Birliği nezdindeki iş sağlığı ve güvenliği projesi öncülüğünde yoğun eğitim 
faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. 
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İşyerlerine Uzmanlık gerektiren Eğitim çalışmaları, Bakanlığımız Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Eğitim Merkezi Başkanlığı koordinasyonunda 1984 yılından beri 
düzenli olarak sürdürülmektedir. 2004 yılı içerisinde yayımlanmış olan Çalışanların İş 
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik gereğince de. bu 
eğitimler çok daha kapsamlı ve sistematik bir hale getirilmiştir. Ayrıca işyeri hekimleri 
ve iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların eğitimleri de yine aynı 
Başkanlık tarafından sağlanmaktadır. 

Ayrıca, İŞKUR tarafından yürütülen işgücü yetiştirme faaliyetlerinden biri de 
çalışan işgücüne yönelik işletmelerde düzenlenen eğitim seminerleridir. Bu 
seminerlerle; İşgücünün işletme ve verimlilik kültürü ile kalite ve iş güvenliği bilinci 
artırılarak yüksek performansa ulaşmasına, ilk ve orta kademe yöneticilerinin 
yöneticilik ve eğiticilik niteliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ iBüra t BAŞESGİOĞLU 
C Bakan 

12. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, 1999 yılında yapılan devlet memurları sınavına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/2548) 

T B M M Başkan l ığ ına 

—Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve içtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 
fj\ \0AAA/WV>?^ 

—Bilindiği gibi; 
17 Ekim 1999 tarihinde yapılan DMS sınavını kazanan 365.000 kişiden 

70.000 kişinin ataması 3 Kasım 2002 tarihine kadar yapılmıştır. Halen 295.000 
kişinin ataması yapılmamıştır. 1999 yılında yapılan sınavları kazananlar için 
geçerlilik süresi 3.5.2004 tarihinde dolmaktadır. 

—Hal böyle iken; 1999 sınavını kazanan adayların durumlarına hiçbir 
çözüm getirilmemiş olduğu halde 10-11 Temmuz 2004 tarihinde bu defa KPSS 
sınavı yapılma hazırlıklarına girilmiştir. 

—Bu değerlendirmeler ışığında; aşağıdaki hususların açıklık kazanması 
amacıyla iş bu önergenin verilmesi gereği doğmuştur; 

1-17 Ekim 1999 tarihinde yapılan DMS sınavını kaç kişi kazanmıştır? 3 
Kasım 2002 tarihine kadar ne kadarı işe başlatılmıştır? 3 Kasım 2002 tarihinden bıı 
yana ne kadarı göreve başlatılmıştır? 

2-Aradan 5 yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen, o sınavı 
kazanan adayların büyük bölümünün ataması neden yapılmamıştır? Yaş sınırı veya 
benzeri sebeplerden dolayı ve bu gecikme sebebiyle Devlet Memuru-Kamıı 
Görevlisi olma haklarınt kaybeden ve kaybedecek olan adayların, telafi edilemez 
boyuttaki bu mağduriyetleri nasıl giderilecektir? Bu adayların kazanılmış olan hakları 
nasıl korunacaktır? 
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3- 10-11 Temmuz 2004 tarihindeki bu sınav hangi amaçla yapılacaktır? 
Kamunun personel ihtiyacı var ise, bu ihtiyacın 1999 sınavını kazananlardan 
karşılanması gerekmezini? Bu adayların ataması yapılmadan, bu defa yeni bir sınav 
yapılmasının gerekçesi nedir? 

4- 17.10.1999 tarihinde yapılan DMS sınavını kazananlar için verilen 
geçerlilik süresinin uzatılması yolunda herhangi bir çalışma yapılmaktamıdır? 10-11 
Temmuz 2004 tarihinde yapılacak sınavı kazanacak olan adayların, 19 Ekim 1999 
tarihinde yapılan sınavı kazananlardan daha avantajlı bir konumları olacakmıdır? 

5- 3 Kasım 2002 tarihinden bu yana kamuya alınan personel sayısı 
nedir? 19.10.1999 tarihli sınavı kazananlar dışında kaç kişi göreve başlatılmıştır0 

Açıktan atama dahil olmak üzere bu şekilde göreve başlatılanların vasıfları nedir? Bu 
alımlar hangi ölçülere ve hangi mevzuata göre yapılmıştır? 

--1999 sınavını kazananların ataması yapılmadığı halde, 3 Kasım 2002 
tarihinden sonra, bir önceki paragrafta açıklaması yapılan kişilerin 
görevlendirilmesi hangi gerekçeyle yapılmıştır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/2>3 IcA 
Konu : 

1L/k/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başkanın, 13.05.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/2548-5599/18907 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 18.05.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-356/2366 
sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/2548 esas nolu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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18.03.2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan 
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar lan Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik 
ile merkezi sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM'ye verilmiştir. 

Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM kayıtlarında yapılan incelemede; merkezi 
sınavlara girmiş adaylann başvurabildikleri yerleştirme işlemleri neticesinde, kamu kurum ve 
kuruluşlarında boş bulunan kadro ve pozisyonlara 3 Kasım 2002 tarihine kadar yerleştirilen 
aday sayısının 80.539, bu tarihten sonra yerleştirilen aday sayısının ise 8.483 olduğu tespit 
edilmiştir. 

Ayrıca, söz konusu sınav ve yerleştirme işlemleri dışında, sınavları ÖSYM'ce yapılarak 
2000 yılında 29.914, 2001 yılında 35.969. 2002 yılında 33.859, 2003 yılında 19.369 ve 2004 
yılında 8.788 adayın öğretmen olarak atamalarının yapıldığı Milli Eğitim Bakanlığından 
alınan fakstan anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, merkezi memurluk sınavlarına girenlerin işe yerleştirilmeleri; kamu 
kurum ve kurutuşlarının personel talepleri çerçevesinde adayların merkezi sınav başarı 
puanı, kurum ve unvan tercihleri dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmaktadır. 

1999 yılında gerçekleştirilen DMS'nin geçerliliği 03.05.2004 tarihinde sona ermiş. 6-7 
Temmuz 2002 tarihinde gerçekleştirilen 2002-KPSS'nin geçerliliği ise 06.07.20O4 tarihinde 
sona erecektir. Söz konusu sınavlar. Devlet memurluğuna girmede tek başına bir hak teşkil 
etmeyip, memur alımlannda kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme 
yapılabilmesi amacıyla açılan yarışma sınavları olup, bu sınavlara giren adaylann istihdamı 
kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ihtiyaçları, bütçe imkanlan ve ülkenin içinde bulunduğu 
ekonomik durum dikkate alınarak ilan edilmiş kadro ve pozisyonlarla sınırlı bulunmaktadır. 

DMS, KPSS ve KPSS-SB'ye girmiş adaylann, müteakip sınavlara girmelerinde 
herhangi bir mevzuat sınırlaması bulunmadığından, adaylann yeni açılan sınavlara da 
girmeleri mümkün bulunmaktadır. 

KONYA MİLLETVEKİLİ SN. ATİLLA K A R T I N , SN. BAŞBAKANIMIZA TEVCİH 
ETTİĞİ VE SN. BAŞBAKANIMIZIN DA, KENDİLERİ ADINA BAKANLIĞINIZ 
KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ 7/2548 ESAS 

NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZDIR 

17 Ekim 1999 tarihinde yapılan DMS sınavını kazanan 365 000 kişiden 70 000 kişinin 
ataması 3 Kasım 2002 tarihine kadar yapılmıştır. Halen 295 000 kişinin ataması 
yapılmamıştır. 1999 yılında yapılan sınavları kazananlar için geçerlilik süresi 03/05/2004 
tarihinde dolmaktadır. 

Hal böyle iken; 1999 sınavını kazanan adayların durumlarına hiçbir çözüm getirilmemiş 
olduğu halde 10-11 Temmuz 2004 tarihinde bu defa KPSS sınavı yapılma hazırlıklarına 
girişilmiştir. 

Bu değerlendirmeler ışığında; aşağıdaki hususların açıklık kazanması amacıyla iş bu 
önergenin verilmesi gereği doğmuştur. 

S O R U 1 - 1 7 Ekim 1999 tarihinde yapılan DMS sınavını kaç kişi kazanmıştır? 3 Kasım 
2002 tarihine kadar ne kadan işe başlatılmıştır? 3 Kasım 2002 tarihinden bu yana ne kadarı 
göreve başlatılmıştır? 

S O R U 2- Aradan 5 yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen, o sınavı kazanan 
adayların büyük bölümünün ataması neden yapılmamıştır? Yaş sınırı veya benzeri 
sebeplerden dolayı ve bu gecikme sebebiyle Devlet Memuru- Kamu Görevlisi olma haklarını 
kaybeden ve kaybedecek olan adayların, telafi edilemez boyuttaki bu mağduriyetleri nasıl 
giderilecektir? Bu adaylann kazanılmış olan hakları nasıl korunacaktır? 

S O R U 3- 10-11 Temmuz 2004 tarihindeki bu sınav hangi amaçla yapılacaktır? 
Kamunun personel ihtiyacı var ise, bu ihtiyacın 1999 sınavını kazananlardan karşılanması 
gerekmez mi? Bu adayların atamasj yapılmadan, bu defa yeni bir sınav yapılmasının 
gerekçesi nedir? 

S O R U 4- 17/10/1999 tarihinde yapılan DMS sınavını kazananlar için verilen geçerlilik 
süresinin uzatılması yolunda herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 10-11 Temmuz 2004 
tarihinde yapılacak sınavı kazanacak adayların. 17/10/1999 tarihinde yapılan sınavı 
kazananlardan daha avantajlı bir konumlan olacak mıdır? 
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SORU 5- 3 Kasım 2002 tarihinden bu yana kamuya alınan personel sayısı nedir? 
17/10/1999 tarihli sınavı kazananlar dışında kaç kişi göreve başlatılmıştır? Açıktan atama 
dahil olmak üzere bu şekilde göreve başlatılanların vasıfları nedir? Bu alımlar hangi ölçülere 
ve hangi mevzuata göre yapılmıştır? 1999 sınavını kazananlann ataması yapılmadığı halde, 
3 Kasım 2002 tarihinden sonra, bir önceki paragrafta açıklaması yapılan kişilerin 
görevlendirilmesi hangi gerekçeyle yapılmıştır? 

CEVAP 1,2,3,4,5- 17 Ekim 1999 ve 12 Aralık 1999 tarihlerinde yapılan Devlet 
Memurluğu Sınavı'na 1.329.434 aday katılmış ve bunlardan 392.539'u 70 ve daha yukarı 
puan alarak başarılı olmuşlardır. Başarılı olan adayların 59.871 adedi ilköğretim (ortaokul), 
264.151 adedi lise, 34.153 adedi ön lisans ve 34.364 adedi lisans seviyesinde öğrenim 
görenlerden oluşmaktadır. 

Devlet Personel Başkanlığınca, söz konusu sınavlarda başarılı olmuş adaylar 
arasından 5 defa yerleştirme yapılmıştır. Bu yerleştirmelerde toplam 72.734 aday kamu 
kurum ve kuruluşlannın boş kadro ve pozisyonlanna yerleştirilmiştir. Yerleştirilen adaylardan 
10.260 adedi ilk öğretim (ortaokul), 44.614 adedi lise, 10.460 adedi ön lisans, 7.454 adedi 
ise lisans öğrenimine sahip bulunmaktadır. 

13. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, ABD Başkanının seçim kampanyalarını 
yürüten bir şahsın bazı ifadelerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ab
dullah GÜL'ün cevabı (7/2554) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECKLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah GÜL tararından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu saygı lanmla arz ederim. 

Atillâ BAŞOGLU 
Adana Milletvekili 

ABD Başkam BUSH ve Yardımcısı CHENEY'in seçim kampanyalarını 
yürütmekte olan Marc RACICOT'un Florida'daki yeni kampanya çalışanlarına 
gönderdiği mektupta BUSH hakkında, "Terörizme karşı küresel bir haçlı seferine 
liderlik ediyor" ifadelerini kullandığı 19.04.2004 tarihli ulusal basınımızda yer 
almıştır. 

1. Yukarıda yer alan "Haçlı Savaşı" ifadelerinin anlamı nedir, Türk hükümeti bu 
ifadeleri son günlerde tekrar duymakla nasıl bir tavır içerisinde girmiş, neler 
yapmıştır? 

2. Eğer ki hadiseler saldıran tarafın tekrarla ifade ettiği gibi "bir Haçlı Savaşı" 
gibiyse, Türkiye Cumhuriyeti bu akınların neresindedir, Müslümanlara karşı 
yürütüldüğü defalarca dile getirilen bu savaşta taraf olacak mıdır, hangi tarafta 
olacaktır? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı d î ^ » W 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/226665 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5599 sayılı yazılan. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun 7/2554 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 
Abdullah GÜL 

Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORU: 

ABD Başkanı Bush ve Yardımcısı Cheney'in seçim kampanyalarını yürütmekte olan 
Marc Racicot'un Florida'daki yeni kampanya çalışanlarına gönderdiği mektupta Bush 
hakkında "Terörizme karşı küresel bir haçh seferine liderlik ediyor" ifadelerini kullandığı 
19.04.2004 tarihli ulusal basınımızda yeralmıştır. 

1. Yukarıda yeralan "Haçlı Savaşı" ifadelerinin anlamı nedir ? Türk Hükümeti bu 
ifadeleri son günlerde tekrar duymakla nasıl bir tavır içerisine girmiş, neler yapmıştır ? 

2. Eğer ki hadiseler saldıran tarafın tekrarla ifade ettiği gibi bir "Haçlı Savaşı" gibiyse 
Türkiye Cumhuriyeti bu akınların neresindedir ? Müslümanlara karşı yürütüldüğü defalarca 
dile getirilen bu savaşta taraf olacak mıdır, hangi tarafta olacaktır ? 

YANIT: 

ABD Başkanı George Bush'un seçim kampanyasını yürüten Marc Racicot, finansman 
sağlama amacıyla Florida'daki seçmenlere gönderdiği 3 Mart 2004 tarihli mektupta, Başkan 
Bush'a atfen "Terörizme karşı küresel bir "sefere" (crusade) liderlik ediyor" ifadesini 
kullanmıştır. Adıgeçen, bilahare düzenlediği basın toplantısında bu kelimeyi tarihsel 
anlamıyla "haçlı seferi" anlamında değil, genel olarak "sefer" anlamında kullandığını tasrih 
etmiştir. 
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14. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, ABD'nin Kaliforniya Valisinin sözde Ermeni 
soykırımı günü ilan etmesine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
GÜL'ün cevabı (7/2557) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECKLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah GÜL tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ed«r 

Atillâ BAŞOGUU 
Adana Milletvekili 

Kaliforniya Valisi Amold Schvvarzenegger, 24 Nisan gününü "Ermeni 
Soykırımını Anma" günü olarak ilan etmek cehaletini ve cesaretini göstermiştir. Aktör, 
açıklamasında bir taraftan da Constantinople ifadelerini kullanmak suretiyle Türkiye 
Cumhuriyetinin egemenlik haklarına saldırıda bulunmaktadır. 

1. Hükümetiniz bu fiilin öncesi ve sonrasında ne yapmıştır? 
2. Anlaşmış olduğunuz lobi firmaları bu fiilin öncesinde ve sonrasında ne 

yapmışlardır? 
3. Elde edilen sonuç bir diplomatik basan mı yenilgi midir? Eğer başarısızlık 

olarak görülmekteyse eylem tarzımız analiz edilerek stratejilerimiz yeniden 
düzenlenecek midir? 

4. Başta TRT televizyonları olmak üzere ülkemizde yayın yapan bir çok kanalın 
ve sinemanın halen filmlerini göstermekte oldukları ceddimize iftira eden 
aktörü, Türk ekranlarında ve beyaz perdelerinde görmeye devam edecek miyiz 
yoksa bir sınırlama getirmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 407.90/2004/ARTY/218546 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.05.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5599 sayılı yazılan. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun 7/2557 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

A b d u l l a h G U L 
Oı»işi i ^vkanı ve 

3«çb»kar\ Yardımcısı 
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28 Mayıs 2004 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN YAZILI SORU 
ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, 24 Nisan gününü "Ermeni Soykırımını 
Anma" günü ilan etmek cehaletini ve cesaretini göstermiştir. Aktör, açıklamasında bir taraftan 
da Constantinople ifadesini kullanmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik 
haklarına saldırıda bulunmaktadır. 

1. Hükümetimiz bu fiilin öncesinde ve sonrasında ne yapmıştır? 
2. Anlaşmış olduğumuz lobi firmaları bu fiilin öncesinde ve sonrasında ne yapmışlardır? 
3. Elde edilen sonuç bir diplomatik başarı mı yenilgi midir? Eğer başarısızlık olarak 

görülmekteyse eylem tarzımız analiz edilerek stratejilerimiz yeniden düzenlenecek 
midir? 

4. Başta TRT olmak üzere, ülkemizde yayın yapan birçok kanalın ve sinemanın halen 
filmlerini göstermekte olduklan, ceddimize iftira eden aktörü, Türk ekranlarında ve 
beyazperdelerinde görmeye devam edecek miyiz, yoksa bir sınırlama getirmeyi 
düşünüyor musunuz? 

YANITLAR: 

Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger'in 24 Nisan gününü "Ermeni Soykırımım' 
Anma" günü ilan etmesi tarafımızdan esef ve tepkiyle karşılanmıştır. Sözkonusu kararın 
alınmasının ardından tepkimiz, Los Angeles Başkonsolosumuz tarafından Vali 
Schwarzenegger'e gönderilen bir mektupla dile getirilmiştir. Aynı zamanda soykırım 
iddialarının yoğunluk kazandığı Nisan ayında, anılan eyalette yaşayan öğrencilerimiz, 
ABD'deki temsilciliklerimizin desteğiyle, öğrenim görmekte olduklan üniversitelerin yayın 
organlanna soykınm iddialannın temelsizliğine işaret eden yazılar göndermişlerdir. 

Bu çerçevede, sözde soykırım iddialanna karşı girişimlerimiz aktif biçimde 
sürdürülmektedir. Örneğin, ABD Başkanının bu yıl, 1915 yılında Anadolu'da hayatını 
kaybeden Ermeniler anısına yaptığı yazılı açıklamada "soykırım" sözcüğünün yer almaması 
sağlanmıştır. Ayrıca, aynı açıklamaya, Ermenilerce aynı manada kullanılan "great calamity" 
ibaresinin Ermenicesinin girmesine de engel olunmuştur. 

Uzun yıllardır son derece sistematik ve örgütlü bir biçimde sürdürülen sözde 
soykırımın tanınması çabalanna karşılık Hükümetimiz, bu konudaki stratejileri sürekli olarak 
gözden geçirmekte ve yeni eylem planları oluşturmaktadır. Ancak bu çerçevede, eski bir aktör 
olan Vali Schvvarzenegger'in filmlerinin televizyon kanallannda ya da sinemalarda 
gösterilmesine kısıtlama getirmenin özgürlük anlayışımızla ve haklı tezlerimizin 
savunulmasıyla bağdaşmayacağı düşünülmektedir. 
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15. - Osmaniye Milletvekili Necati UZDÎL'in, Doğu Akdeniz Üniversitesine yapılan atamalara 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/2562) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplanmasını an: ederim. 05.05.2004 

Necati ÜZDİL 
Osmaniye Milletvekili 

1-2003 yılında yapılan öğretmen atamaları kapsamında, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlan öğretmen olarak atanmış, daha 
sonra "yanlışlık yapıldığı" gerekçesiyle atamaları iptal edilmiştir. Atamalardan 
önce iptale neden olan unsurlar belirlenememiş midir? 

2-2000, 2001 ve 2002 yıllarında söz konusu Üniversite ve Fakülteden mezun 
olanlar atanmış ve hala görevlerine devam etmektedirler. Aynı koşullarda 
bulunan bu mezunlar arasmda (hala görevini sürdürenlerle, ataması iptal 
edilenler) bir eşitsizlik yaratıldığmı düşünmüyor musunuz? Her iki grup 
arasında "öğretmen olmaya yeterlilik" açısından nasıl bir fark vardır? 

3-KKTC'de bulunan diğer üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarından 
2003 yılında atanan ve görevini sürdürenler var mıdır? 

4-Eğitim gibi önemli bir alanda ölçütlerin bu kadar değişken olması "eğitim 
kalitesinin sürekliliği" açısından sakıncalar doğurmuyor mu? 
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T.C. 
MlLLİ EĞİTlM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/-££>;?<9 "2, I 6 /2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T B M M Başkanlığının 13.05.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5599 sayılı 
yazısı. 

Osmaniye Milletvekili Sayın Necati UZDİL'in Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi mezunlarının öğretmenliğe atanmalarına ilişkin 7/2562 "esas numaralı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-3. Yürürlükteki, "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen 
Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim 
Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar", Talim ve Terbiye 
Kurulunca, 31.03.2003 gün ve 4 sayılı Karar ile değişik 01.06.2000 gün ve 340 sayılı Karar ile 
belirlenmiştir. 

Anılan Esaslar'da öğretmenliğe, bu Esaslar'da belirtilen yükseköğretim kurumlarından 
mezun olup, orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını veya Bakanlık ve 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak olan pedagojik formasyon 
programını başarıyla tamamlayanların atanabileceği belirtilmiştir. 

Bu Esaslar 'a göre. Bakanlığımızın ilk defa öğretmen alımı başvurulan, 2003 yılında 
internet ortamında yapılmaya başlanılmış ve internet ortamında yapılan başvurulardan 
herhangi bir belge istenilmemiştir. Ancak, 2003 öğretmenlik için E-Başvuru Kılavuzu'nda; 
atanacaklarda aranan şartları taşımadığı halde herhangi bir şekilde başvurusu kabul edilip 
göreve başlamış olanların atamalarının iptal edileceği uyarısında bulunulmuş ve haklarında 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı da belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, adaylar, bilgisayar ortamında yapılan atamaları sonuçlandıktan sonra, 
göreve başlamaları için atandıkları ilin il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgeleri 
vermeleri kaydıyla görevlerine başlatılmışlardır. 

Söz konusu mezunlardan atanarak göreve başlayan adayların, belgelerinin il millî 
eğitim müdürlüklerince yeterince incelenmediği ve anılan Esaslar'da belirtilen pedagojik 
formasyon belgelerine sahip olmadıklarının tespit edilmesi sonucunda, atamaları iptal edilmiş 
ve sorumlular hakkında soruşturma açılmış olup soruşturmalar devam etmektedir. 

Ayrıca, 2003 yılında atanan ve görevlerini sürdüren öğretmenlerden görevlerine son 
verilenler dışında aynı durumda olan sistemdeki öğretmenler hakkında da incelemeler 
sürdürülmekte olup bu incelemeler neticesinde görevine son verilmesi gerekenler hakkında 
gerekli işlem yapılacaktır. 

2. 2000, 2001 ve 2002 yıllarında söz konusu Üniversite ve Fakülte mezunlarının 
öğretmen olarak atamaları yapılmış ve bu öğretmenler görevlerini sürdürmektedirler. 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında durumları değerlendirildiğinde, adaylıklarının 
kaldırılmış olması ve aradan uzun bir sürenin gevmiş olduğu dikkate alındığında bu 
öğretmenlerimizin görevlerine son verilmesi mümkün olamamıştır. 

4. Eğitimin kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar süreklilik arz etmekte olup 
öğretmen atamalarında şeffaf, objektif, hakkaniyet ilkelerine uygun şekilde davranılmakta, 
atamalar basın mensupları ile öğretmen adayları huzurunda internet ortamında puan üstünlüğü 
ve tercih gibi önceden belirlenmiş ve açıklanmış kriterler çerçevesinde yapılmakta, sonuçlar 
en ince ayrıntılarına kadar kamunun bilgisine sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Hüseyin Ç E L İ K 
Millî Eğitim Bakanı 
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16. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Nusret Mayın Gemisi ve benzeri değerlerin 
korunmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı 
(7/2568) 

tÛRKİYİv BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorıUanmıiı Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

. i/l 
> l [ r>.4VlİK 

AtillâBAŞOGLU 
Adana Milletvekili 

Çanakkale Dem* savavlarmdan galip çıkmamızın en önemli sembollerinden birisi 
ulan Nusret mavin gemisi, aşağıdaki resimde görüldüğü şekilde harap bir vaziyette 
terk edilmiş vt tıraş bıçağı « t a y ı beklemekteyken, Tarsus Belediye Başkanı 
Burhaneîtin KCH'AMAZ in girişimleriyle onarılmakta ve müze haline getirilmektedir. 

1. Adı geçen yöneücimi/ ulusumuzun en önemli tarihi sembollerinden birisine 
sahip çıkiiğı için hükümetlerce taltif edilip ödüllendirilecek ve böylelikle diğer 
başkanlarımızın değerlerimize sahip çıkmaları gereği mesajı verilecek midir? 

2. Niçin böylesi bir değere sahip çıkılmamış, böylesine harap vaziyete gelmesine 
ivicin müsaade edilmiştir? 

3. Kültür ve tabiat varlıklarımızın geçtiğimiz ve bu hükümetler döneminde olası 
gözden kaçırılmalarının bu varlıkların yok olmalarına sebebiyet vereceği açıkça 
görülmekteyken bunları korumayı amaç haline getiren kurum ve kuruluşların 
taltif edilmesini hükümetiniz politikası haline getirmeyi düşünür müsünüz? 

î *3 -*«B|j^ipSt^^î^ 
U"""-,*"<*^»>*^j*Ti. 

Nusret Mayın (içmişinin Harap Vaziyeti. 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2004/7020-CS ^ 5 $ ~ 9 ~ HAZİRAN 2004 

K O N U Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM.Bşk.lığının 18.5.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.: A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/2568-5618/19007 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 21.5.2004 tarih ve B.02.0.KKG. 12/106-357-7/2426 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun Sayın Başbakan'a yönelttiği ve İlgi (a) 
üzerine ilgi (b) ile Millî Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
edilen "NUSRAT Mayın Gemisine" ilişkin 7/2568 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı Ek'te 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞ OĞLU TARAFINDAN VERİLEN 
7/2568 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. 1911 yılında Kiel/Almanya'da Schiffs and Maschinenbau AG. Firması tarafından inşa 
edilen ve 1913 yılında Türk Deniz Kuvvetlerinde Mayın dökücü gemi olarak hizmete giren 
NUSRAT Mayın gemisi 19 Haziran 1957 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının emriyle 
HAMİDİYE Kruvazörü ile birlikte müze olarak kullanılmak üzere Gölcük Poyraz rıhtımına 
kıçtan kara edilmiş ancak bütçe yetersizliği nedeniyle 22 Mayıs 1958 tarihinde hizmet dışı 
bırakılmıştır. 
2. Hizmet dışına ayrılmasını müteakip 1962 yılına kadar Gölcük Poyraz Rıhtımında 
muhafaza edilen gemi aynı yıl özel sektöre satılmıştır. Yıllar içerisinde müteaddit defalar el 
değiştiren gemi yük taşımak üzere her yönüyle tadil edilmiş ve ismi "Kaptan Nusret" 
olarak değiştirilmiştir. 
3. Yapılan tadilatlar sonucu geminin boyu uzatılmış, kıç üstüne üst bina yapılmış köprü 
üstü ve bacaklar sökülerek makineler değiştirilmiştir. 
4. 1990 yılına kadar yük taşımak maksadı ile kullanılan gemi 14 Nisan 1990 tarihinde 
hatalı yükleme sonucu Mersin limanında alabora olarak batmış, yapılan uzun çalışmalar 
sonucu battığı yerden çıkartılan gemi, sahibi tarafından bir daha kullanılmamış ve Mersin 
limanında kaderine terk edilmiştir. 
5. Geçen zaman içersinde Mersin limanında kalması veya söküm maksadıyla başka bir 
limana çekilmesi durumunda ödenmesi gereken yüksek ücretler nedeniyle; hurda geminin 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına satılarak menfaat sağlamak amacıyla gemi sahibi 
tarafından medya kuruluşları kullanılmaya çalışılmıştır. 
6 Bir kez batan ve bir kez de batmaktan kurtarılan, omurgasından başka hiçbir orijinal 
aksamı ve donanımı kalmayan gemi daha sonraki tarihlerde de tarihe karşı duygusallığı 
istismar eden bazı fırsatçılar tarafından gündeme getirilerek kamuoyu yanıltılmaya 
çalışılmıştır. 
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7. Geminin son sahipleri paylarını 1997 yılında Türkiye Kızılay Derneği ile Mersin Devlet 
Hastanesi Sağlık ve Eğitim Vakfına hibe etmişlerdir. 
8. 2000 yılında mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneği Mersin Şubesi Başkanlığı ve Mersin 
Devlet Hastanesi Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından Kültür Bakanlığı adına İçel Valiliğine 
devredilen geminin ilerideki kullanımı hakkında karar verilebilmesi için 13 Ekim 2 0 0 0 
tarihinde İçel Valiliğinde T .C. Kültür Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında yapılan toplantı 
sonucu; 

a. Söz konusu geminin orijinalliğinin (ismi dahil) tamamen kaybettiği, ancak %3-4 
kadar (3-4 lumbuz, makine telgrafı ayağı, yaklaşık olarak 30 -40 m2 makine dairesinin 
altına gelen kısımda perçinli saç kaplama, birkaç halat locası) orijinal sayılabilecek 
kısmının kaldığı anlaşıldığı, bu orandaki orijinal kısmının tarihi bir geminin 
rekonstrüksiyonu için kabul edilemez düşüklükte bir oran olduğu, geminin 
rekonstrüksiyonunun yapılmasının tarihi açıdan değer taşımayacağı, 

b. Gerek ismi, gerekse şekil ve boyut bakımından büyük değişikliklere uğradığı, 
malzeme açısından çok yıpranmış durumda olan geminin limanda bulunduğu konumda 
her an batma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu, 

c. Orijinalinden çok az miktarı kalmış olan geminin inşasının da ekonomik açıdan 
çok pahalıya mal olacağı, 

d. Halihazırda tekne ve materyal durumu itibariyle bakım ve onarım maliyeti ile bir 
başka yere nakil maliyetinin çok yüksek olacağı, 

e. Geminin orijinal olduğu tahmin edilen parçalarının geminin tarihçesi, Deniz 
Müzesi Komutanlığında bulunan eski fotoğrafları ve bir modeli ile birlikte sergilenmesinin 
düşünülebileceği değerlendirilmiştir. 

9. Bahse konu toplantı kararlan sonucu Kültür Bakanlığı; geminin Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı tarafından incelenmesi ve uygulamaya esas olacak görüşlerin bildirilmesini 
22 Mart 2001 tarihli bir yazı ile talep etmiştir. 

10. Talep üzerine yapılan inceleme sonucu; 

a. Müteaddit defalar el değiştiren ve geçen yıllar içerisinde sadece omurgasının bir 
bölümü ve birkaç parçası haricinde hiçbir orijinal aksamı ve donanımı kalmayan Nusrat 
Mayın Gemisinin rekonstrüksiyonunun yapılmasının mümkün olmadığı ve tarihi açıdan da 
değer taşımayacağı değerlendirilmiştir. 

b. Kültür Bakanlığının anılan yazısında da belirtildiği şekilde, Nusrat Mayın 
Gemisine ait orijinal olduğu tahmin edilen perçinli baş saçların, birkaç lumbuzun, bir iki 
locanın, birkaç metre posta ve omurga parçası ile makina telgrafı ayağının sökülerek 
geminin hurda işleminin yapılmasının uygun mütalâa edildiği Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının 30 Mart 2001 tarihli yazısı ile Genelkurmay Başkanlığına bildirilmiştir. 

c. İnceleme sonucu Genelkurmay Başkanlığınca 13 Ağustos 2001 tarihli yazı ile 
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. 

1 1 . Geminin hurda işlemlerinin yapılmasının Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmasını 
müteakip Ekim 2001 ayı içerisinde orijinal olduğu tahmin edilen 2 adet lumbuz ile Köprü 
üstündeki makina telgrafı ayağı Akdeniz Bölge Komutanlığınca sökülerek İçel Kültür 
Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 

12. Müteakiben İçel yerel basınında çıkan haberler ve Tarsus Belediye Başkanlığının 
gemiyi müzeye dönüştürme talebi sonucu bahse konu gemi 21 Ocak 2002 tarihinde Kültür 
Bakanlığı tarafından Tarsus Belediyesine verilmiştir. 

13. 10 Nisan 2002 tarihinde Tarsus Belediye Başkanlığı tarafından teslim alman gemi 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bilgi ve doküman (Teknik Resimler, Endaze Planı, Genel 
Plan, Çelik Plan ve Harici Kaplama, Üst Güverte Saç Planları, Nakliye için Parça Planı, 
Geminin konuşlanacağı yerdeki zemin ölçütleri, Elektrik tesisatı, Güverte Planı) desteği ile 
gerekli tadilatlar yapılarak müze haline getirilmiştir. 

14. Tarsus Belediye Başkanlığı tarafından müze haline dönüştürülen ancak hiçbir tarihi 
özelliği kalmayan bahse konu gemide gerek restorasyon gerekse denizcilik gelenekleri 
açısından sergilenmek üzere; 2 adet T C Mayını, 2 adet H2 Mayını , 2 adet Rakkaslı Türk 
Mayını , 2 adet 7.92 mm Maxim makineli Tüfek, Alay Sancakları, Flandra, 3 adet Vardasilo, 
2 adet Çadır tipi Tenvirat, 1 adet ışıldak Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Tarsus Belediye 
Başkanlığına teslim edilmiştir. 
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15. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferinin kazanılmasında büyük rol oynayan 
NUSRAT Mayın Gemisinin hatırasını yaşatmak amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
tarafından Taşkızak Tersanesinde inşa edilen 1/1 ölçekli Nusrat Mayın Gemisinin 
modeli 1982 yılından itibaren Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı müze park alanında 
özel olarak düzenlenmiş taş platformda sergilenmekte ve halkın ziyaretine açık 
bulundurulmaktadır. 

Bu yazılı soru önergesi Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın tensipleri ile 
tarafımdan cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

C ^ V e c d i 
— / > 

GÖNÜL 
Millî Savunma Bakanı 

17. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, sınır ticaretinin kötüye kullanılmasının önlen
mesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/2572) 

i ÜRK!Yi BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Barbakan Sayın Recep Tayyip ERDO.SAN tarafından yaa»\ı 
oUr*\. cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLÜ 
Adana Milletvekili 

Güneydoğu illerimizin kalkınması amacıyla sınır ticareti fikrine sıcak 
yaklaşılması olumlu bir tutum olmasına karşın, gerekli denetimlerden yoksunluk, bu 
güzel uygulamayı yurdumuz aleyhine çevirmekte ve bir takım suiistimalciler eliyle 
Türk tarımına bir darbe hüviyetine dönüştürmektedir. Sınır ticareti yönetmeliği söz 
konusu eylemin ticaret yapılan ilin ihtiyacım karşılaması şartını Öngörmekteyken, 
karpuz üretimcilerinin ürünlerini almaları arifesinde tüm yurt piyasasında İran 
karpuzlarını görmekte oluşumuz, söz konusu imtiyazın amacım aşar biçimde 
kullanılmasından ibarettir. 

a. Söz kotRbtı kotu niyetli ticari faaliyetler ağını denetlemekte misiniz, ne gibi 
tedbirler airaakrasını/-' 

b. Tarım freticücrimizi korumak maksadıyla sınır ticaretini yönetmelikte 
öngörülen amaca uygun iıaie getirecek misiniz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
İhracat Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.DTM.0.02.04.01.101 0 4 0 6 0 4 * 3 1 1 3 6 
KONU : Yazılı Soru Önergesi u t . ««. u T *> 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Başbakanlığa muhatap 18/05/2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/2572-5640/19029 sayılı yazılan. 

İlgi'de kayıtlı yazılan konusu, Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu tarafından 
Sayın Başbakanımıza tevcih edilen yazılı soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevabi 
görüş ekli notta sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kûrşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU TARAFINDAN 
BAŞBAKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH 

EDİLEN YAZILI SORU ÖNERGESİNDE BELİRTİLEN 
HUSUSLARA İLİŞKİN CEVABİ GÖRÜŞÜ İÇEREN NOT 

Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu tarafından Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'a tevcih edilen yazıh soru önergesinde sınır ticareti kapsamında gerçekleştirilen 
tarım ürünleri ithalatının denetim eksikliğinden dolayı Türk tarımına darbe vurduğu, özellikle 
il ihtiyacı kapsamında ithal edilen İran karpuzunun ilgili iller dışına çıkarılarak yurdumuz 
genelinde satılmasının yerli üreticilerimizi zarara uğrattığı bildirilmekte, sınır ticaretinin 
denetlenmekte olup olmadığı ile tanm üreticilerimizi korumak maksadıyla ilgili yönetmelikte 
öngörülen amaca uygun hale getirilip getirilmeyeceği sorulmaktadır. 

Malumlan olduğu üzere, Sınır Ticaret Merkezleri (STM) Kurulmasına İlişkin 
2003/5408 sayılı Karar kapsamında ithalatı ilgili Valiliklerce talep edilen tanm ürünlerine 
ilişkin olarak Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'nın değerlendirmesine başvurulmakta, yerli 
üreticilerimizin zarar görmemesini teminen sözkonusu ürünler miktar ve ithalatın yapılacağı 
dönemler itibariyle anılan Bakanlığın uygun görüşü ile kısıtlamaya tabi tutulmaktadır. 

Bu çerçevede, mezkur Karar uyannca İran sınınnda kurulan Ağn-Sansu, Van-
Kapıköy ve Hakkari-Esendere Sınır Ticaret Merkezleri'nden 2004 yılında ithal edilmesi 
uygun görülen toplam 2.750 ton karpuzun ithalatına 06/05/2004 tarihi itibariyle son verilmiş 
olup, ürün ve miktar bazında istatistiklerin Gümrük Müsteşarlığı*ndan temin edilmesi 
mümkündür. 

Ancak, gerek 2003/5408 sayılı Karar gerekse bu Karara istinaden 13 Aralık 2003 tarih 
ve 25315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınır Ticaret Merkezlerinden 
Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Yönetmelik'te, STM'lerden gerçekleştirilecek tanm 
ürünleri ithalatının il ihtiyaçlan kapsamında belirlenecek kota limitleri dahilinde kalınmak ve 
sözkonusu ürünlerin mezkur mevzuatla belirlenen illerde kullanılmasının sağlanması suretiyle 
yapılabilmesine imkan getirilmektedir. 
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Bu bağlamda, STM'lerin amacına uygun olarak faaliyet göstermesinde ilgili 
Valiliklere önemli yetki ve sorumluluklar verilmiştir. STM'lerden il ihtiyacı dahilinde ithal 
edilen tarım ürünlerinin; yetkili il sınırlan dışarısına çıkarılmasının engellenmesini teminen 
bu ürünleri il dışına çıkaranlar hakkında ilgili Valilikler tarafından kanuni işlem uygulanması 
mezkur Yönetmeliğin 8. maddesi ile hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla, STM kapsamında İran'dan ithal edilen tarım ürünlerinin yetkili iller dışına 
çıkartılmasının önlenmesini teminen gereken tedbirlerin alınması ve mezkur mevzuata aykın 
davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında işlem yapılması hususu 11/05/2004 tarih ve 
25718 sayılı yazımız ile ilgili Valiliklere bildirilmiştir. 

Van Valiliği'nin 17/05/2004 tarih ve 75 sayılı cevabi yazısında; Van Defterdarı, 
Kapıköy Gümrük Müdürü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü ile Van Ticaret ve Sanayi Odası 
Temsilcisinden oluşturulan komisyon tarafından yapılan araştırma sonucunda STM 
kapsamında İran'dan ithal edilen yaş meyve ve sebzenin uygunluk belgesi sahibi esnaf ve 
tacirler tarafından satın alındığı ve sözkonusu ürünlerin yetkili iller dışındaki illere 
götürülmediğinin anlaşıldığı belirtilmiş ve sözkonusu ürünlerin il dışına çıkarılmaması 
hususunda hassasiyetle durulduğu, buna aykın hareket edenlerin tespit edilmesi halinde 
haklannda yasal işlem yapılacağı bildirilmiştir. 

Aynca, 13.12.2003 tarihli ve 25315 sayılı Resmi Gazetc'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin Karamı Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 
9 uncu ve 10 uncu maddeleri gümrük denetim elemanlan ile gümrük ve muhafaza 
başmüdürlükleri ve gümrük ve muhafaza müdürlüklerine STM'ler üzerinde çok geniş 
denetleme yetkileri tanımış ve suiistimallerin engellenmesi yönünde kolaylıklar sağlamıştır. 

Bu çerçevede, konuya ilişkin olarak Gümrük MüsteşarlıgTndan alınan 25/05/2004 
tarih ve 14445 sayılı yazıda, ilgili Valilikler ve gümrük idareleri ile yapılan yazışmalar ve 
STM kapsamındaki ticarete ilişkin belgelerin incelenmesi sonucunda yasal olarak yurda 
getirilen sebze ve meyvelerin ilgili il dışına çıkanldığına dair herhangi bir bilgiye 
rastlanmadığı bildirilmiştir. 

Arz ederim. 
18. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, özelleştirme uygulamalarından doğan gelir 

ve harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNA KITAN'in cevabı 
(7/2573) 

TÜRKİYB BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruları tuııı Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini müsaadelerinize 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1- Özelleştirme uygulamalarından 2002-2003 yıllarında ne kadar gelir 
elde edilmiştir'? 

2 - Sözkonusu yıllarda; 

a) Ne kadur.reklam masrafı yapılmışur? 
bV Ne kadar danışmanlık ve denetim masrafı yapılmıştır? 
c) Yapılar! reklam, danışmanlık ve denetim masraflarının, satışı 

yapılan KİT' lere göre dağılımı nasıldır? 
d) Özelleştirilen KİT'lerin reklam, danışmanlık ve denetim hizmetleri 

için hangi firmalara ne kadar ödeme yapılmıştır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02. l.ÖİB.O.65.00.00/ 5 3 0 0 - 4 : HAZ 2BH 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/2573 esas sayılı yazılı soru Snergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- özelleştirme uygulamalarından 2002-2003 yutarında ne kadar gelir elde 
edilmiştir? 

2002-2003 YILLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖZELLEŞTİRME 
UYGULAMALARI VE TAHSİLATLAR 

$ 
2002 2003 

Gerçekleştirilen Özelleştirme Uygulamalan 536.370.681 171.644.009 
- Yıl İçindeki Uygulamalardan Tahsilat 258.499.422 141.705.191 
- Geçmiş Yıl Taksitlerinden Tahsilat 31.388.082 113.348.764 
Toplam Tahsilat 289.887.504 255.053.955 

SORU 2- Söz konusu yularda; 

(a) Ne kadar reklam masrafı yapılmıştır? 

Özelleştirilecek kuruluşların ihalelerini kamuoyuna duyurmak amacıyla çeşitli basın 
organlarında yayınlanan ihale ilanlan ile özelleştirme uygulamaları ve kapsamdaki kuruluşları 
tanıtmak amacıyla verilen reklam harcamalarının yıllar itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir: 

2002 yılı tutarı 4.814.963.992.000.-TL 
2003 yılı tutan 2.690.572.515.000.-TL olmak üzere 

TOPLAM 7.505.536.507.000.- TL yapılmıştır. 

(b) Ne kadar danışmanlık ve denetim masrafi yapılmıştır? 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca; 

2002 yılı 2.536.559.148.000.- TL 
2003 yılı 2.731.136.020.000.-TL 
TOPLAM 5.267.695.168.000.- TL 
Danışmanlık masrafı yapılmıştır (Denetim masrafı, danışmanlık masrafının içindedir). 

(c) Yapılan reklam, danışmanlık ve denetim masraflarının , satışı yapılan KİT'lere göre 
dağılımı nasıldır? 

2002-2003 yıllarında danışmanlık giderlerinin KİT'lere göre dağılımını gösteren tablo 
ekte sunulmuştur (EK 1-2). 
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(d) özelleştirilen KİT'lerin reklam, danışmanbk ve denetim hizmetleri için hangi 
firmalara ne kadar ödeme yapılmıştır? 

2002 Yılı İlan ve Reklam Ödemeleri 
ÖDEME YAPILAN KURULUŞ/FİRMALAR 

İhale Hanları ödemeleri: 
BASIN İLAN KURUMU 
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
RPM/RADARREKLAMPAZ. MUŞ. AŞ. 
TELEVİZYONLAR (Halka Arz Tanıtım 
Kampanyası) 
RADYOLAR (Halka Arz Tanıtım Kampanyası) 
DİĞER (Yapım, bilboard, prodüksiyon, afiş v.b. 
ödemeler) 
Reklam Tanıtım Ödemeleri: 
CREATIVE YAYINCILIK 
FORUM FUARCILIK 
BASIN TOPLANTISI 

i Diğer Malzeme Basımı, Sponsorluk v.b. ödemeler 

Milyar 
TL 

999 
1 
5 

1.861 

295 
1.649 

49 
8 
3 

58 

2003 Yılı İlan ve Reklam Ödemeleri 
ÖDEME YAPILAN KURULUŞ/FİRMALAR 

İhale İlanları Ödemeleri: 
BASIN İLAN KURUMU 
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
RPM /RADAR REKLAM PAZ. MÜŞ. A.Ş. 
YABANCI YAYIN ORGANLARI 
DİĞER (Yapım, cd yükleme v.b. ödemeler) 
Reklam Tanıtım ödemeleri: 
CREATIVE YAYINCILIK 

Milyar 
TL 

2.070 
19 
71 

529 
15 

6 

2003 yılına ait firma bazında danışmanlık giderlerini gösterir tablo ekte sunulmuştur (Ek-3). 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. S*yf 

timalUNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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2 0 0 2 YOJ ÖZELLEŞTİRME GİDERLERİNİ G Ö S T E R İ R T A B L O (31 .12J2002) 

Kurnfcaa> Adı 

Afyon Çim. 
Ak». Azmi Mil l i 
Ank. Halk Ekmek 
Aı^otik 
AsekaH 
Aail Çel ik 
AtakSyOteldUac 
AtakAy Turizm 
AtakfiyMariaa 
Bes len Makama 
Bcytaf Beydağı Kireç 

Dayama 
Ditac 
Enlemi* 
ErgaaiÇan. 
EryaJ Erciye» Y a f San. 
Et Bal ık Üraakri 
GcncDaBan 
tafcxicm.Çctik 
btamMİGOmc 
t i Başkası 
K B İ 
K a n m a n Bul^nr 
M n a e m u n B o n 
Meta* 
Meybaz 
O l g B n Ç d i k 
Potfcira 
Poat 
Sek» 
SOracr Holding 
SAtat 
Taksa» 
Teket 
Te jekon 
T o f a s O t o F K 
T o & s O t o T t c . 
TorosGOhrc 
Tımga» 
Turbaa 
T.DenJaL 
Toaaa, 
Temas 
Tttmosaa 

Tüpraı 
TBsUs 
Tfafc Suudi YatHold. 

THY 

T.Z-D.K 
Ü n y e Ç t ı » . 
Yertcks 
T O P L A M : 

DmııaıMıCU. 

21.240.000 

5.900.000 

» 
X * -SÜS 

1-273393.007 
386.086.79S 

7S.S17.2S6 

$39.470.01 S 

14.160.000 

220.792.044 

LSK5S9.I48 

haaBıMaaıC 

2S.449.193 

2S.449.I93 

r 

M 

» 

4JS60.977.442 
2S.449.193 

2S.449.193 

1.291.392 

2S.449.I93 

25 449.193 

/ 

Maak.'lOma.G. 

4.226.430 

19.94S.08S 

' " " ~ ' M 

712.771 

26.216.036 
10.299.478 

6,762-336 

716,793.273 

I67.S32.18B 

42860 

^ AxiAM3J*nJT nsısajs* | 

E k - 1 
( 1 . 0 0 0 - T L ) 

T O P L A M 

-
-
-

4026-438 

-
-
-
-
-
-
-
-

2L24*JMt 
1 M I I . I M 

-
-
-

31349.281 

. 
23.449.1*3 

712.778 

-
-
-
. 
. 
-

L299.C89.frt3 
5457.363.716 

1881966.479 

-
. 

25.449.193 

-
S39.478.01S 

6.762-336 

. 

. 
1-291.392 

. 
39.699.193 

. 

. 

. 
937.S8&316 

. 
-.: ' : - . ' ' . -
167.532.18* 
23 ,449 .1» 

42.868 

. 
8ja4.85*jS»4 

130-

http://L299.C89.frt3
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2003 YIU ÖZELLEŞTİRME GİDERLERİNİ GÖSTERİR TABLO (31.12.2003) 

Kundasın Adı 

ArçeKk 

Bntngtz 

Dîvfaan 

Erdemir 

Eti Balar 

EüKrora 

Eti EkfaaHKtahcji 

EtiGftafiı 

Eag>t 

Gerfcoauuı 

İş Bankan 

K B İ 

Kalfama Budun 

Peoazn 

Sek» 

SOmer Holding 

Taksan 

Tekel 

Tafta Oto Fb. 

T. Datifi . 

T**"» 

Tapımı 

THY 

T.ZJ3.K 

Unyo Çtm. 

T O P L A M : 

• M M W J * G U . 

158136 833 

3.162075 

61550.000 

61.950.000 

I29.f00.000 

I5f.l36.133 

3.162.07$ 

1.099.515.100 

M 80000 

2J36.4P0 

.. 

1.051 806J8JJ 

L 2.731.13ttW 

^ • B I U I M C Mtak-KıymC. 

6.532303 

..... 
97.HI.936 

590.000 

40.009.675 

139.072.3») 

44.461509 

44.46S.S09 

97.1U.936 

64 791.232 

40.009.675 

315.304.660 

293.7W.142 

209.673651 

36.152.875 

744.010ı45O 

21638 349 

61.390700 

397.f26.962 

36.152875 

19.328.925 

71 

520.160 

30 

25.317.217 

1.567.134 

311.421.512 

324.681.111 

24.487 
W 

«9&40.S49 

(1.000-TL) 

T O P L A M 

*.S23?J 

155.248.769 

S98.9M 

19J2SJSS 

43.17L7» 

ML02J81 

18&41İ589 

174J6S.S89 

2SSJ4S.7C9 

«4.791 -Hö 

524K16* 

43.17L7St 

34) 

1.44*28*577 

294.968.14S 

212.M6L8S1 

3&152J75 

1.795-817.154 

8LS67.134 

28LCML349 

6L398.7M 

7t9.255.473 

324.681.111 

36.1S2.875 

24.487 

CJlt.17t.4tS 
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2ÖÖ3 TOPLAM DANIŞMANLIK ÖDEMELERİ 

TL 
Gayrimenkul Danışmanı 
Denetim Danışmanı 
Hukuk Danışmanı 
Ana Danışman 

132.652.778.919 
865.589.919.397 

53.564.006.400 

9 
61 

3 

^^mvm^^mm^mmm^m^^^^m^m 

*v 

Beykrz Den w Kundıııa 1168 200 000 
Bakıı kov Kon«eksıvon 1168 200 000 

TOPLAM 2.731.136.020.11$ 
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19. - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, SSK'nın tabi olduğu ihale mevzuatına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGIOGLU'nun cevabı (7/2586) 

TÜRKİYE BÜYÜK. MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başeskioğlu 
tarafından yazılı oiarak yanıtlanmasını istiyorum. 

CjsMeğiîü ara öderim. 

Dr.İdris Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili. 

.07.05.2004 / 

/ . ' / A u t . t «ft» -̂
1) SSK 4734 Sayın Rama İhale Yasası kapsamında mı hizmet satın almaktadır? 
2) Eğer SSK hu vasa dışında da hizmet satın alıyorsa bu olanağa hangi yasa ile kavuşmuştur? 
3) Eğer böyle b;r ayrıcalık varsa bunun gereği çıkartılması yada uyulması gerekli bir 

yönetmelik vyr imdir? 
4) Bu yönetmelik hangi yörıetmeHktir? 

T.C. 
Ç A L I Ş M A V E SOSYAL G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B .13 .APK.0 .12 .00 .00 /üo - ı ^ g > 0 2 H A Z İ R A N 2 0 0 4 
KONU: Yazılı Soru önerges i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 18.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5613 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'ya ait 
7/2586 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya 
ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

1) Sosyal Sigortalar Kurumunca sunulamayan sağlık hizmetleri 506 sayılı 
Kanunun 123 üncü maddesine istinaden imzalanan sözleşmeler ve Kurumca 
tanımlanmış mevzuat çerçevesinde dışarıdan sağlanmaktadır. 

2) Sosyal Sigortalar Kurumunca Kamu İhale Kurumuna gönderilen 31.12.2002 
tarih, 154492 sayılı yazıda; Kurumca 506 sayılı Kanun'un 123 üncü maddesine 
istinaden gerçekleştirilen ve bugüne kadar 2886 sayılı İhale Kanunu kapsamı dışında 
bulunan Kurum dışı kişi veya kuruluşlardan sözleşmeler yoluyla (veya Sağlık 
Bakanlığı için geçerli olduğu gibi protokoller yoluyla) ve Sosyal Sigorta işlemleri 
Yönetmeliği'nin 56 ve 57 inci maddeleri uyarınca vak'a başına şevklerle 
gerçekleştirilen sağlık hizmeti alımlarının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına 
dahil olup olmadığı ve ayrıca, bu Kanun kapsamına dahil olmamasının 
benimsenmesi halinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İstisnalar" başlıklı 3 
üncü maddesine "506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında 
Sosyal Sigortalar Kurumunca gerçekleştirilen sağlık hizmeti alımları" ibaresinin 
eklenmesinin mümkün olup olmayacağı ile 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde 
belirtilen hüküm nedeniyle, Kurum sağlık tesislerinde kurulu demeklerden, hizmetin 
yerinde ve ucuza temini amacıyla uygulanan sözleşmeyle sağlık hizmeti alımlarına 
devam edilip edilmeyeceği ile ilgili görüşlerinin bildirilmesi istenilmiştir. 
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Kamu ihale Kurumu'nca, 15 Şubat 2003 tarih, 25021 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 2003/4 sayılı tebliğde yer alan "Tedavi Hizmetleri ile İlaç, Tıbbi Malzeme 
ve Tıbbi Ürünlerin Satın Alınması" alt başlıklı III. Maddesinin 5. paragrafında. ",-Vsbju 
açıdan bakıldığında özünde sosyal bir hak olan ve kişisellik arz eden tedavi 
yardımlarının kişiler adına idarelerce karşılanması şeklinde bir uygulamanın 
söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle Kanunlar gereğince tedavisi 
sağlanan kişilerin ihtiyacı olan tedavi hizmetleri ile reçeteye bağlı ilaç, tıbbi 
malzeme ve ürünlerin alımında ilgili Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının 
belirlediği esas ve usullerin uygulanması mümkün bulunmaktadır." şeklindeki 
hüküm doğrultusunda bu alandaki işlemlerin 4734 saydı Kamu İhale Kanunu kapsamı 
dışında tutulmasına karar verilmiştir. 

3-4) Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutulan bu hizmetler önceden 
olduğu gibi, Kurumca belirlenmiş ve Yönetim Kurulu'nca kabul edilmiş özel ve resmi 
nitelikteki kuruluşlarla imzalanan sözleşme ve protokoller ile Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliği ve buna bağlı olarak yayımlanmış genelge ve genel yazılar çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

20. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, hayvancılığın desteklenip korunmasına, 
- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, tarım ve hayvancılık alanındaki dışticarete, 
- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, et ve damızlık hayvan ithalatı ile süt üreticilerine 

ödenen prim politikasına, 
- Adana Milletvekili A tilla BAŞOGL U'nun, "Önder Çiftçi" uygulamasının yaygınlaştırılıp yay-

gınlaştırılmayacağına, 
Çukurova'da 2003 yılı doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına, 
Tarım üreticilerinin haksız rekabete karşı korunmasına, 
Çukurova'da düşük yağışın doğuracağı mağduriyetin önlenmesine, 
- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, çiftçilikte kullanılan gübreye, 
- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Isparta-Eğirdir'deki bir enstitüye, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/2597, 2598, 2599, 

2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.04.05.2004 

Ardahan Milletvekili 
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Ülkemizde hayvancılık ne yazık ki gün geçtikçe tükenmiş, küçük baş hayvancılık 
neredeyse yok olma durumuna gelmiştir. Geçmişte uygulanan yanbş tarım ve hayvancıbk 
politikalarına rağmen tanm ve hayvan üretimi yapabilmek için köylümüz canla başla 
mücadele vermektedir. Doğu Anadolu Bölgemizde yaşayan köylülerimizin şikayetlerine 
göre, başta Van ve Trakya olmak üzere, diğer sınır illerimizden bölgeye kaçak hayvan 
sokulmaktadır. Ardahan ilimiz başta olmak üzere Bölgede hayvan alım ve satımı yapan 
besicilerimiz geçinemez ve iş yapamaz duruma gelmiştir. 

1- Sınırlarımızdan kaçak olarak sokulmak istenen hayvan girişlerinin ve bunlann yurt içinde 
pazarlanmasının önlenmesi için, kuruluşların görev alanlarına giren konularda her türlü 
tedbirin alınması hususunda ne gibi girişimlerde bulunuyorsunuz? 

2- 2000/467 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi hakkındaki Bakanlar Kurulu karan gereği 
başlatılan 2004 yılı plan çalışmalanmn son durumu nedir? 

3- Tanm ve Köyişleri Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun bağlı 
bulunduğu Devlet Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği, koyunculuk faaliyetlerinden 
yararlanmak isteyen üreticilerin ferdi kredi uygulamasına yönelik uygulama esaslannı 
belirleme çalışmalan hangi aşamadadır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enis T Ü T Ü N C Ü / 
Tekirdağ Milletvekili 

2003 yılındaki tarım ve hayvancılık dış ticareti ile ilgili olarak ; 

1- Türkiye, tarım ve hayvancılık sektörlerinde, hangi ürünlerin ithalatını 
yapmaktadır? İthalat miktarları ve bu ithalat için ödenen kaynak miktarı ne 
kadardır ? Söz konusu ithalatın kompozisyonu, Türkiye gerçeklerine uygun 
düşüyor mu? 

2- Uygun düşmüyor ise, mevcut ithalat yapısının nasıl ve hangi sürede 
değiştirilmesi programlanmaktadır? 

3- Türkiye, tarım ve hayvancılık sektörlerinde, hangi ürünleri ihraç etmektedir? 
Söz konusu ürünlerin ihracat miktarları ve ürün ihracından elde edilen gelir 
miktarı nedir? Bu ihracatın kompozisyonu, Türkiye'nin tarım potansiyeline göre, 
uygun ve yeterli midir? 

4- Yeterli değil ise, mevcut ihracat yapısının nasıl ve hangi sürede değiştirilmesini 
programlanmaktadır? 

5- AKP iktidarının ilk yılı için tarım ve hayvancılıkta dış ticaret açığı ne kadar 
olmuştur? 

6- Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründeki mevcut dış ticaret hacmi ışığında, 
Türk tarım sektörü, ekonomiye katkı açısından, yeterli görülebilir mi? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Ahmet KUçtik 
Ç a n a k cale Milletvekil i 

Son yıllarda uygulamaya konulan tarım politikaları nedeniyle ülkemizin dört bir 
yanında güç şartlarda hayvancılık yaparak geçinmeye çalışan vatandaşlarımızın ciddi 
sıkıntılarla karşı karşıya kalmışlardır.Ülkemizde uygulanan Hayvansal Tarım politikaları 
özellikle süt ve et üreticilerini içinden çıkılmaz durumlara sürüklemektedir.Özellikle son 
günlerde süt ve et ürünlerdeki fiyat istikrarsızlıkları önümüzdeki günler de oluşacak ciddi 
sorunların belirtileri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu doğrultuda; 

1-Et ve damızlık hayvan ithalatı yapılıyor mu yapılıyorsa hangi şartlarda ne kadar 
yapılmaktadır,ithalatı sürdürmeyi düşünüyor musunuz, son günlerde düşen et fiyatlarına, ithal 
edilen etlerin, ülkemize girdiği iddia edilen kaçak canlı hayvan ve iç piyasada halk sağlığını 
ciddi anlamda tehdit eden kontrolsüz ve denetimsiz et kesiminin etkisi var mıdır, varsa 
bunların önlenmesi için neler yapıyorsunuz? 

2 -Süt üreticilerine ödenen prim oranlarının artırılması ve et üreticilerimize de prim 
ödenmesi konusunda bir çalışmanız bulunuyor mu? Bulunmuyorsa süt ve et üreticilerimizin 
ürünlerindeki fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürülebilir, gelişebilir ve yarışabilir, bir ortamın 
yaratılması için hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ B AŞOGLU S 
Adana Milletvekili 

Trakya bölgemizde uygulamakta olduğunuz "Önder Çiftçi" uygulamasını tüm 
yurdumuzda yaygınlaştırmayı düşünüyor musunuz, öngördüğünüz bir yaygınlaştırma 
tarihi var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞUT 
Adana Milletvekili 

Çukurova köylüleri 2003 yılı doğrudan gelir desteklemelerini halen 
alamamışlardır. Söz konusu ödemeleri ne zaman gerçekleştirmeyi düşünmektesiniz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOGLl^ 
Adana Milletvekili 

Güneydoğu illerimizin kalkınması amacıyla sınır ticareti fikrine sıcak 
yaklaşılması olumlu bir tutum olmasma karşın, gerekli denetimlerden yoksunluk, bu 
güzel uygulamayı yurdumuz aleyhine çevirmekte ve bir takım suiistimalciler eliyle 
Türk tarımına bir darbe hüviyetine dönüştürmektedir. Smır ticareti yönetmeliği söz 
konusu eylemin ticaret yapılan ilin ihtiyacını karşılaması şartını öngörmekteyken, 
karpuz üretimcilerinin ürünlerini almaları arifesinde tüm yurt piyasasında İran 
karpuzlarını görmekte oluşumuz söz konusu imtiyazın amacını aşar biçimde 
kullanılmasından ibarettir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanımız olarak kutsal emeklerini toprağa akıtan 
çiftçilerimizi bu haksız rekabete karşı korumak maksadıyla girişiminiz olmuş mudur, 
olacak mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLü 
Adana Milletvekili 

Bu sene yağışlarda yaşanılan düşüklük dolayısıyla Çukurova çiftçilerinin 
buğday verimlerinde önemli bir düşüş yaşanmakta ve üreticilerimizin en çok 250 
kilogramlık bir ürün alabilecekleri öngörülmektedir. Bu husus hükümetinizin takibi 
dahilinde midir, çiftçilerimizin mağdur edilmemesi için ne gibi uygulamalar 
düşünmektesiniz? 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof.Dr. Sami 
GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini 
müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

"T 
Ümmet KANDOĞAN 

DYP Denizli Milletvekili 

1 - Çiftçi tarlasında kaç çeşit gübre kullanmaktadır? 

2 - Gübrenin fabrika çıkış maliyeti kg. olarak ne kadardır? 

3 - Gübrelerin üzerine fabrika çıkışından sonra hangi oranlarda, kaç çeşit 
vergi ilave edilmektedir? 

4 - Gübrelerin çiftçiye ve tüketiciye maliyeti kg. olarak kaç liradır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köy işleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılanmla arz ederim. 

Mevlüt ÇOŞKUNER 
İsparta Milletvekili D 

Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü yılda 200-250 bin adet fidan 
üretimi ile kamunun en büyük fidan üretictsidir. Yıllardır küçülmekte olan Eğirdir 
ekonomisine katkısı büyüktür.Bökjede yeni çeşit bodur anaçların kazandınknasında 
payı büyüktür.Sıkıntı içindeki Eğirdir eknacılığımn sorunlannın giderilmesinde 
çalışmalan olan kurumun 110 personeli ve döner sermaye işletmesi olarak ytllık 2 
trilyon TL. cirosu vardtr.Proje üretme bakımından kendi statüsündeki kurumlar 
arasında üretkenliği en fazla olan kurumdur. İlgili kurumun Eğirdir'e 250 km. 
uzaklıktaki Konya'ya taşınması halinde merkezle yürütülmesi gereken izin, 
görevlendirme , harcamalar , araştırma faaliyetleri gibi işlemlerin yapılması 
zamanında olmayacak ve telafisi de mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. 

Bu bilgiler ışığında: 

1- Tarım Bakanlığı , Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğüne bağlı İsparta Eğirdir 
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü'sünün Konya'da bulunan Konya Bahri Dağdaş 
Araştırma Enstitüsüne bağlanmak istendiği doğrumudur? 

2. Şayet doğruysa hangi teknik sebepler,Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma 
Enstitüsünün Konya Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsüne bağlanmasını 
gerektirmekted ir? 

T.C. I 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SO.101/ 0_(oO2> Qj2, /06/2004 
KONU: Sözlü ve Yazılı Soru Önergeleri 

C 1 HARRAN 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 18.05.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01 0.GNS.0.10.00.02-5613 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'e ait 6/1104 esas 
nolu sözlü soru önergesi ile Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'e ait 7/2597, Tekirdağ 
Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'ye ait 7/2598, Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'e ait 
7/2599, Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'na ait 7/2600, 7/2601, 7/2602, 7/2603, 
Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'a ait 7/2604 ve İsparta Milletvekili Mevlüt 
COŞKUNER'e ait 7/2605 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız 
görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi :Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Esas No :7/2597 

Ülkemizde hayvancılık ne yazık ki gün geçtikçe tükenmiş, küçükbaş hayvancılık 
neredeyse yok olma durumuna gelmiştir. Geçmişte uygulanan yanlış tarım ve 
hayvancılık politikalarına rağmen tarım ve hayvan üretimi yapabilmek için köylümüz 
canla başla mücadele vermektedir. Doğu Anadolu Bölgemizde yaşayan 
köylülerimizin şikayetlerine göre, başta Van ve Trakya olmak üzere, diğer sınır 
illerimizden bölgeye kaçak hayvan sokulmaktadır. Ardahan ilimiz başta olmak üzere 
Bölgede hayvan alım ve satımı yapan besicilerimiz geçinemez ve iş yapamaz 
duruma gelmiştir. 

SORU 1) Sınırlarımızdan kaçak olarak sokulmak istenen hayvan girişlerinin ve 
bunların yurt içinde pazarlanmasının önlenmesi için, kuruluşların görev alanlarına 
giren konularda her türlü tedbirin alınması hususunda ne gibi girişimlerde 
bulunuyorsunuz? 
CEVAP 1) Kaçak hayvan hareketlerinin engellenmesi için 3285 sayılı Hayvan Sağlığı 
ve Zabıtası Kanunu'nda değişiklik yapılarak uygulanacak para cezaları günümüz 
şartlarına uygun hale getirilmiştir. 

Ayrıca, hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlamak için ülkemizdeki bütün sığır 
cinsi hayvanların küpelenip kayıt altına alınması çalışmaları başlatılmıştır. 

Sınırlarımızdan kaçak hayvan girişlerinin önlenmesi ve bunların yurt içinde 
pazarlanmasının engellenmesi için, konu ile ilgisi bulunan idari ve güvenlik birimleri 
ile ortak çalışmalarımız devam etmektedir. 

SORU 2) 2000/467 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu 
Kararı gereği başlatılan 2004 yılı plan çalışmalarının son durumu nedir? 
CEVAP 2) 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu 
Kararı kapsamında: suni tohumlama, suni tohumlama ekipmanı, damızlık sertifikalı 
ve pedigrili gebe düve alımı ve suni tohumlama sonucu doğan buzağılara, 2004 yılı 
başından bugüne kadar yapılan destekleme ödemeleri : 2 243130 000 000 TL. 

yem bitkileri destekleri : 11 760 833 000 000 TL. 
süt teşvik primleri :13 771 864 000 000 TL. 

olarak gerçekleşmiştir. 

SORU 3) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Fonunun bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği, 
koyunculuk faaliyetlerinden yararlanmak isteyen üreticilerin ferdi kredi uygulamasına 
yönelik uygulama esaslarını belirleme çalışmaları hangi aşamadadır? 
CEVAP 3) Söz konusu Protokol gereği, koyunculuk faaliyeti ile ilgili kredi talebinde 
bulunan çiftçilerimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 
yönlendirilmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Enis TÜTÜNCÜ 

Tekirdağ Milletvekili 

Esas No : 7/2598 

2003 yılındaki tarım ve hayvancılık dış ticareti ile ilgili olarak; 
SORU 1) Türkiye, tarım ve hayvancılık sektörlerinde, hangi ürünlerin ithalatını 

yapmaktadır? İthalat miktarları ve bu ithalat için ödenen kaynak miktarı ne 
kadardır ? Söz konusu ithalatın kompozisyonu, Türkiye gerçeklerine uygun düşüyor 
mu? 

CEVAP 1) Tarım ve hayvancılık sektöründe 2003 yılında çeşitli ürünlerde yapılan 
ithalat değeri 2.911.776.090 $'dır. ( Ekteki Tabloda ürün bazında ayrıntılı bilgi verilmiştir.) 

SORU 2) Uygun düşmüyor ise, mevcut ithalat yapısının nasıl ve hangi sürede 
değiştirilmesi programlanmaktadır? 

CEVAP 2) Ülkemizde üretim açığı bulunan ürünler (yağlı tohumlu bitkiler vb.) ithalat 
yoluyla karşılanmaktadır. Ayrıca, muz ve avakado gibi yetiştirilmesi özel iklim ve topoğrafik 
şartlar gerektiren ürünlerin ithalatı yapılmaktadır. 

Bakanlığımızca, ülkemizde üretim açığı bulunan pamuk, ayçiçeği gibi ürünlere prim 
desteği sağlanarak bu ürünlerin ithalatının azaltılması hedeflenmektedir. 

SORU 3) Türkiye, tarım ve hayvancılık sektörlerinde, hangi ürünleri ihraç 
etmektedir? Söz konusu ürünlerin ihracat miktarları ve ürün ihracından elde edilen gelir 
miktarı nedir? Bu ihracatın kompozisyonu, Türkiye'nin tarım potansiyeline göre, 
uygun ve yeterli midir? 

CEVAP 3) Tarım ve hayvancılık sektöründe 2003 yılında çeşitli ürünlerde yapılan 
ihracat değeri 4.848.637.652 $'dır. ( Ekteki Tabloda ürün bazında ayrıntılı bilgi verilmiştir.) 

Tarımsal ihracat potansiyelimizin artırılması yönünde Bakanlığımızca diğer ilgili 
kuruluşlar ile işbirliği halinde çalışmalar sürdürülmektedir. 

SORU 4) Yeterli değil ise, mevcut ihracat yapısının nasıl ve hangi sürede 
değiştirilmesini programlanmaktadır? 

SORU 6) Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründeki mevcut dış ticaret hacmi 
ışığında, Türk tarım sektörü, ekonomiye katkı açısından, yeterli görülebilir mi? 

CEVAP 4-6) Tarım sektörü ekonomik ve sosyal yönleriyle Türkiye için son derece 
önemli bir sektördür. Tarım sektörünün GSYİH içindeki payı % 13-14 civarında olup 8 
milyon insanımıza istihdam sağlamaktadır. Tarımın milli gelirdeki ağırlığı azalırken, nüfusun 
önemli bir kısmı geçimini hala tarımla sağlamaya devam etmektedir. Bununla birlikte 
Türkiye, Dünya'da GSMH büyüklüğü bakımından ilk 20 ülke arasında yer almaktadır. 
Ayrıca, Türkiye, Dünyada ihracat gelirleri 30 milyar ABD dolarını aşan 35 ülkeden birisidir. 
Genel ihracat içerisinde tarımsal ürünlerin payı yaklaşık %10-12 civarındadır. 

Bakanlık olarak bu konudaki hedefimiz; özellikle potansiyelimizin yüksek olduğu meyve 
ve sebze üretiminin ihracat odaklı olacak şekilde yapılandırılmasını sağlamaktır. Ayrıca, 
organik tarım ürünlerimizin dünya pazarındaki % 0,2'lik payının artırılması önemli 
hedeflerimizden biridir. 

SORU 5) AKP iktidarının ilk yılı için tarım ve hayvancılıkta dış ticaret açığı ne 
kadar olmuştur? 

CEVAP 5) 2003 yılında çeşitli ürünlerde yapılan ithalat değeri yaklaşık 2.9 milyar $ 
iken ihracat değeri yaklaşık 4.8 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 
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BUKETYAPMAYAELVERİŞÜ/KESME CIÇEKVE TOMURCUKLAR 

BUKET YAPMAYA ELVEI İŞLİ SİTKİ YAPRAKLARI. DALLARI VD OlÖEft KISIMLARI 

PATATES (TÂZElSOaUTULMUŞ) 
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SOĞAN. ŞALOT. SARIMSAK. PIRASA VE DİÖER SOOAMMSI SEBZELER (TA2ESOOUTULMUS1 

LAHANALAR, KARNABAHARLAR, ALABAŞLAR. VB. (TAZÜSOGmulMUŞ) 

MARUL VE HİNDİBA (TAZE/SOĞUTULMUŞ) 

HAVUÇLAR. ŞALGAMLAR, TEKE SAKALL KÖK KEREVİZİ VS (TAZE/SOĞUTULMUŞ) 
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DİÛER SEüZELER (TAZE/SOĞUTULMUŞ) 
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SEÇİCİ OLARAK KONSERVE EDİLMİŞ SEBZELER 
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TANE DARI (KOCA DARI) 

KARA BUĞDAY. DARI<C|N VE KUM OARI)KUŞ TEMİ; DİĞER HUBUBAT 

BUĞDAY UNU»IAHLUT UNU 

HUBUBAT UNLARI<BUÖDAYAIAHLUT UNU HARİÇ) 

BULGUR, İRMİK TORAK HALİNDE HUBUBAT VE PELLETLER 

OIĞER ŞEKİLDE l?LENMİ5 HJBU8AT TANELERİ 

PATATES UNU, EZMESİ. TOZLARI. FLOKONLARI, GRANÜLLERİ VE PELLETLERI 

KURU BAKLAOİL. MİSASTA/NULİN İÇEREN KOK VE YUMRU; MEYVELERİN UNU, EZMESİ VE TOZU 

MALT 

NİŞASTALAR: M İ L İ N 

BUÛOAY GLÜTENİ 

SOYA FASULYESİ 

YER FISTIĞI 

KETEN TOHUMU 

REPKOLZA TOHUMLARI 

AYÇİÇEĞİ TOHUMU 

CHOER YAĞLİ TOHUMLAR VE MEYVALAR 

YAĞLI TOHUM VE MEYVALARIN UN VE KÜSPELERİ (HARDAL HARİCİ 

EKİM AMACIYLA KULLANILAN TOHJM, MEYVA VE SPORLAR 

ŞERBETÇİ OTU KOZALAKLARI (TAZEMLIRUTULMUSWA)»TOZ VSJLÜPULİN 

BİTKİ VE BİTKİ KISIMLARI (PARFÜMERİDE, ECZACILIKTA VS. KULLANILAN) 

KEÇİBOYNUZU. DENİZ OTLARI VE DİĞER A L S I ER. SEKER PANCARI. SEKER KAMIŞI V S 

HUBUBAT SAPLARI V E KAPÇIKLARI (İSLENMEMİŞ) (KIYILMIŞ TOZ HALİNE GETİRİLMİŞİ 

İSVEÇ ŞALGAMI, HAYVAN PANCARI, KÖK YEMLER. KURU OT. YONCA. ÜCOÛL, EVLİYA OTU VS 

LAK; TABİİ SAKIZLAR. REÇİNELER VE SAKIZ REÇİNELER VE YAĞ REÇİNELER 

BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR. PEKTİKMAOOELER. PEKTİNATLAR. PEKTATLAR. AĞARACAK 

ÖZELLİKLE ORGU İÇİN KULLANILAN TÜRDEKİ BİTKİSEL MADDELER 

00LGLWATKAOLARAX KULLANILAN TİPTEKİ BİTKİSEL MAOOELER 

OZEIIİKLE FIRÇA V E SÜPÜRGE İMALİNDE KULLANILAN BİTKİSEL MADDELER 

TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN/YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER 

KATI DOMUZ YAĞI VE KÜMES HAYVANLARININ KATI YAĞLARI 

SIĞIR. KOYUN/KEÇİ YAĞLARI 

DOMUZ YAĞI STEAAMI SIVI DOMUZ YAĞI VE SIVI DON YAĞI 

BALIKLARINOENİZ MEMELİLERİNİN KATVSIVI YAĞLARI 

YAPAĞI YAĞI VB ELDE EDİLEN YAĞLI MADDELER 

OIĞER HAYVANSAL KATİ VE SİVİ YAĞLAR VB. FRAKSİYONLARI 

SOYA YAĞI VE FRAKSİYONLARI (KİMYASAL OLARAK DEĞİŞTİRİLMEMİŞİ 

YER F İ Ş T İ * YAĞI VE FRAKSİYONLARI (KİMYASAL OLARAK DEĞİŞTİRİLMEMİŞ) 

ZEYTİNYAĞI VE FRAKSİYONLARI (KİMYASAL OLARAK DEĞİŞTİRİLMEMİŞ) 

ZEYTİNDEN ELOE EDİLEN OİOER SIVI YAĞLAR 

PALM YAOl VE FRAKSİYONLARI (KİMYASAL OLARAK DEĞİŞTİRİLMEMİŞ) 

AYÇİÇEĞİ, ASPİR/PAMUK TOHUMU YAĞLARI (KİMYASAL OLARAK DEĞİŞTİRİLMEMİŞ) 

HİNDİSTAN CEVtZl.PALM ÇEKİROEĞİIBABASSU YAĞLARI (KİMYASAL OLARAK DEĞİŞTİ RllMEMİŞ) 

REP, KOLZA, HARDAL YAĞI (KİMYASAL OLARAK DEĞİŞTİRİLMEMİŞ 

DİĞER BİTKİSEL SABİT KAH VE SIVI YAĞLAR (KİMYASAL OLARAK OEĞİŞTİMLUEMİŞ) 

HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VB. FRAKSİYONLARI 
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HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE S M YAĞLAR V I . FRAK (1SU70E Kİ HARİCİ 

HAM B U S E M İ : OLİSERINLİ SULAR VE SLISERlNLl LESİVLER 

BİTKİSEL MUMLAR ( T R K P L İ S E R İ T L E R HUUf tSAL MUMUOKER BÖCEK MUMLARI 

DEORA; YASLI MAOOELER. HATVAMSAUBITKİSEI MUMLARIN ATKLAM 

E T T E H SAKATATTAmlANDAN YAPILMIŞ SOSİSLER V I . ORUNLER 

HAZIRtAHMİSgT. SAKATAT/CANDAN M0STAH2M>«ONSERVELER 

ET. BALIK. KABUKLU HAYVANLAR. yUMUSAKÇALAR VS. HOULSA VE SULAR 

HAZMLANMSKONSERVE EDİLMİŞ BALI KLAR; BALK YI44URTASI VE HAVYAR 

HAZIRLAMMISKONSERVE EDILMIŞ KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR 

KAMtSIPANCAR SEKERİ VE KİMYACA SAF SAKKAROZ (KATI HALDE) 

DKtER SEKERLER (KİMYACA SAF UKTOZI4ALT0ZAUIKO2JFRUKT0Z>4CAri SUM SAL 

SEKER EKSTRAlOttYONUNOAtMtAFİNAJINOAN ELDE EDİLEN MELASLAR 

KAKAO İÇERMEYEN SEKER MAMULLERİ (BEYAZ ÇİKOLATA DAHİL) 

KAKAO DANE VE KDIKLARI [HAMIKAVRULMUS. »ÛTÜNfKJRlIÜ 

KAKAO KABUKLARI İç KABUKLARI, ZARLARI VE OIOER KAKAO DOKOMTOLERİ 

KAKAO HAMURU 

KAKAO YASI (KATI VE S M ] 

KAKAO TOZU (İLAVE ŞEKEROİCCR TATLANDIRICI MADDELER İÇERMEYEN) 

ÇİKOLATA VE KAKAO İÇEREN DİĞER GIDA MÜSTAHZARLARI 

MALT HÜLASASI; UN. NİŞASTA VE MALT ESASU MÜSTAHZARLAR 

MAKARNALAR 

TAPYOKA VE NİŞASTADAN HAZIRLANAN TAPYOKA BENZERLERİ 

HUBUBAT ESASLI KABARTRARS O DA MAMULLERİ 

EKMEK. PASTA KEK. BİSKÜVİ VS İLE BOS HAÇ K A P S O L O M U H O R O Û L L A C I V S 

SEBZE, MEYVA. SERT KABUKLUMEYVA VE YENİLEN DISER BİTKİ PARÇALARI 

DOMATESLER (SİRKBASETIK ASİTTEN BAŞKA USULLERLE HAZIRLANMIŞ) 

MANTAR VE DOMALAN [SİRKEİASETİK ASİTTEN BAŞKA USULDE HIZ IR. KONSERVE) 

D İ Û » SEBZELER (SİRKEİASETİK ASİTTEN BAŞKA USULDE HAZIR. KONSERVE) (DONDURULMUŞ) 

OIOER SEBZELER (SİRKE/ASETİK ASİTTEN BAŞKA USULDE HAZOL) KONSERVE-DONOURULMAMIS 

SEBZE. MEYVA MEYVA KABUKLARI VE DİOER BİTKİ PARÇASI (SEKERLE KONSERVE EDİLMİŞ) 

REÇEL. JÖLE MARMELAT, MEYVA PÜRESİ VE PASTLARI 

BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN UEYVA VE YENKEN OtÛER BİTKİ PARÇALARI KONSERVELERİ 

MEYVA VE SEBZE SULARI (FERMENTE EDİLMEMİŞ, ALKOL KATILMAMIŞ) 

KAHVE. ÇAY VE PARAOUA» ÇAYI HÜLASASI ESANS. KONSANTRELERİ VE MÜSTAHZARLARI 

MAYALAR. CANSIZ DİĞER TEK HÜCRELİ MİKROORGANİZMALAR 

SOSlARUÖSTAHZARLARIlÇEŞNI/lEZZET VERİCİ KARISBMtARDAL UNU.İRMISIBHAZIR HARDAL 

ÇORBA. ET SUYU VE KARIŞIM HALİNDEKİ HOMOJ EMZE O S M MÜSTAHZARLARI 

OOMDURU* VE YENİLEN OIOER BUZLAR 

TARİFENİN BAŞKA Y E R k C E YER ALMAYAN OIDAMÜSTAHZARLARI 

SULAR (TATLANDIRICI MAOOELER KATILMAMIŞ. LEZZETLENDİRİLMEMİŞ) 

SULAR (TATLANOIRICILI. LEZZETLENDİRİLMİŞ) 

BİRALAR 

TAZE ÜZOM ŞARABI (KUVVETLENDİRİLMİŞ ŞARAPLAR DAHİL)OZUM SIRASI 

İVERMUT VE OK5ER TAZE UZUM SARAPLAftlLEZZETLENDlRİLMİS 

FERMENTE EDİLMİŞ OKİER İÇKİLER (ELMA, ARMUT. BAL ŞARABI V S ) 

ALKOI DERECESİ K M VE DAHA FAZLA TAYOIR EDİLMEMİŞ ETİL ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLER 
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YAZİLİ SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi 

Esas No 

Ahmet KÜÇÜK 
Çanakkale Milletvekili 

7/2599 

SORU 1) Et ve damızlık hayvan ithalatı yapılıyor mu yapılıyorsa hangi şartlarda ne 
kadar yapılmaktadır, ithalatı sürdürmeyi düşünüyor musunuz, son günlerde düşen et 
fiyatlarına, ithal edilen etlerin, ülkemize girdiği iddia edilen kaçak canlı hayvan ve iç 
piyasada halk sağlığını ciddi anlamda tehdit eden kontrolsüz ve denetimsiz et kesiminin 
etkisi var mıdır, varsa bunların önlenmesi için neler yapıyorsunuz? 

CEVAP 1) Bilindiği üzere, görülen hastalık nedeniyle 21.08.1996 tarihinden itibaren 
et ve damızlık hayvan ithalatı durdurulmuştur. Diğer taraftan 01.08.1999 tarihinden 
itibaren ise en az 100 baş kapasiteli olmak üzere, gerekli yatırımlarını tamamlayan 
işletmelerin damızlık gebe düve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ithalat için özel izin 
verilmektedir. 2001 yılından itibaren AB ülkelerinde, 2003 yılı sonunda da ABD'nin bazı 
eyaletlerinde ortaya çıkan BSE hastalığı nedeniyle damızlık sığır ithalatı durdurulmuştur. 

Kaçak hayvan hareketlerinin engellenmesi için 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve 
Zabıtası Kanunu'nda değişiklik yapılarak uygulanacak para cezaları günümüz şartlarına 
uygun hale getirilmiştir. 

Ayrıca, hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlamak için ülkemizdeki bütün sığır 
cinsi hayvanların küpelenip kayıt altına alınması çalışmaları başlatılmıştır. 

Bakanlığımızdan ruhsat almamış yerlerde kesim yapılmasının önlenmesi ve bu 
yerlerin denetlenmeleri için II Müdürlüklerimize, Belediye ve Güvenlik kuvvetleri ile ortak 
çalışma yapılması hususunda gerekli talimatlar verilmiş ve İllerimizde bu yönde 
uygulamalar başlatılmıştır. 

Sınırlarımızdan kaçak hayvan girişlerinin önlenmesi ve bunların yurt içinde 
pazarlanmasının engellenmesi için, konu ile ilgisi bulunan idari ve güvenlik birimleri ile 
ortak çalışmalarımız devam etmektedir. 

SORU 2) Süt üreticilerine ödenen prim oranlarının artırılması ve et üreticilerimize 
de prim ödenmesi konusunda bir çalışmanız bulunuyor mu? Bulunmuyorsa süt ve et 
üreticilerimizin ürünlerindeki fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürülebilir, gelişebilir ve 
yarışabilir bir ortamın yaratılması için hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 2) Bakanlığımız ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve desteklenmesi 
amacıyla şu çalışmaları yapmaktadır. 

a) Süt Teşvik Pirimi: 
2004 yılında beher litre süt için 20.000 TL.ayrıca aynı vasıftaki işletmelere süt 

satan soy kütüğüne kayıtlı işletmelere beher litre süt için 40.000 TL süt teşvik primi 
ödenmektedir. 

Trakya Bölgesinde "Hastalıktan Ari Sağlık Sertifikası" alan işletmelerden elde 
edilen beher litre süt için ayrıca %50 oranında ilave süt teşvik primi ödenmektedir. 
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b)Et Teşvik Primi: 
Son günlerde ülke genelinde özellikle besicilik yapan işletmelerde besi süresinin 

geçmesine rağmen piyasada oluşan fiyatların maliyetin altında seyretmesi nedeniyle 
kesim yapılmaması yetiştiricilerimizi zor durumda bırakmıştır. Bu sorunun çözümü için 
Bakanlığımızca erkek sığır karkas ağırlığı dikkate alınmak suretiyle "Et Teşvik Primi" 
Kararnamesi 15 Mayıs 2004 tarih ve 25463 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz 
konusu Karar çerçevesinde, yetiştiricilerimize 190 kg ve üstü karkas ağırlığına ulaşmış 
erkek sığır karkas ağırlığının beher kilogramı için 1.000.000 TL doğrudan et teşvik primi 
ödenmektedir. Bu uygulamayla besicilik sektöründeki mevcut tıkanıklığın giderilmesi 
hedeflenmiştir 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ati Ha BAŞOGLU 
ADANA Milletvekili 

Önerge No : 7/2600 

SORU ) Trakya bölgemizde uygulamakta olduğunuz "Önder Çiftçi" uygulamasını tüm 
yurdumuzda yaygınlaştırmayı düşünüyor musunuz, öngördüğünüz bir yaygınlaştırma 
tarihi var mıdır? 
CEVAP ) Önder Çiftçi Projesi, Bakanlığımızca yürütülen bir proje olmayıp, tarımsal 
yayım alanında sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve son yıllarda ülke 
geneline yaygınlaştırılmak istenen bir projedir. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından Tekirdağ'da uygulanmaya başlanan 
bu proje; çiftçiler tarafından kurulan danışmanlık derneklerinin yürüttükleri yayım 
çalışmaları sırasında ortaya çıkan maliyetin yine çiftçiler tarafından karşılanması 
esasına dayanır. 

Önder Çiftçi Danışmanlık Dernekleri Malkara, Hayrabolu, Tekirdağ Merkez, 
Muratlı, Silivri, Bafra, Polatlı, Ceylanpınar ve Şanlıurfa'da kurulmuştur. 

Bununla birlikte Bakanlığımızca yayım hizmetlerinin özelleştirilmesini 
amaçlayan 1000 Köye 1000 Tarımcı Projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında 
1023 tarım danışmanı köylerimizde görevlendirilmiştir. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahib i :Atilla BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Esas No :7/2601 

SORU:Çukurova köylüteri 2003 yılı Doğrudan Gelir Desteklemelerini halen 
alamamışlardır. Söz konusu ödemeleri ne zaman gerçekleştirmeyi düşünmektesiniz? 

CEVAP:Bilindiği üzere, 2003 yılı Doğrudan Gelir Desteği Uygulamaları 14 
Haziran 2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2002/4165 Karar sayılı Tarımsal 
Destekleme Politikaları kapsamında Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması ve 
Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 
hazırlanan, 02.05.2003 tarih ve 25096 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş olan 2003/13 no'lu Uygulama Tebliği hükümlerine göre 
yürütülmektedir. 

2003 yılı uygulamaları kapsamında bugüne kadar Adana İlindeki toplam 
50.002 çiftçimize tarımsal üretimde bulundukları 3,182,685 dekar arazi için Doğrudan 
Gelir Desteği ödemelerinin %50'si olarak 25.4 Trilyon TL, mazot desteği için ise 6.2 
Trilyon TL ödeme yapılmıştır, ikinci dilim Doğrudan Gelir Desteği ödemelerine ise 
Ağustos ayından itibaren başlanılması planlanmaktadır. Ancak, Bakanlığımızca bu 
ödemelerin daha erken bir tarihe alınmasına yönelik girişimler Bakanlar Kurulu 
nezdinde başlatılmıştır, 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Atilla BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Esas No :7/2602 

Güneydoğu illerimizin kalkınması amacıyla sınır ticareti fikrine sıcak 
yaklaşılması olumlu bir tutum olmasına karşın, gerekli denetimlerden yoksunluk, bu 
güzel uygulamayı yurdumuz aleyhine çevirmekte ve bir takım suiistimalciler eliyle 
Türk tarımına bir darbe hüviyetine dönüştürmektedir. Sınır ticareti yönetmeliği söz 
konusu eylemin ticaret yapılan ilin ihtiyacını karşılaması şartını öngörmekteyken, 
karpuz üretimcilerinin ürünlerini almaları arifesinde tüm yurt piyasasında İran 
karpuzlarını görmekte oluşumuz söz konusu imtiyazın amacını aşar biçimde 
kullanılmasından ibarettir. 

SORU : Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız olarak kutsal emeklerini toprağa 
akıtan çiftçilerimizi bu haksız rekabete karşı korumak maksadıyla girişiminiz olmuş 
mudur, olacak mıdır? 

CEVAP: Bilindiği üzere Sınır Ticaret Merkezlerinin (STM) kurulması; Bakanlar 
Kurulunun " Sınır Ticaret Merkezleri kurulmasına ilişkin" 2003/5408 sayılı kararının; 
10.04 2003 tarih ve 25075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 
sağlanmıştır. Ayrıca bu Karar hükümleri Dış Ticaret ve Gümrük Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakanlık tarafından yürütülmektedir. 

Sınır ticaretinin amacı; Türkiye'nin yaşam standartlarının düşük ve işsizliğin 
ciddi boyutlarda olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerinde ekonomik, 
sınai ve ticari gelişmenin hızlandırılmasını sağlamaktır. Bu amaçla, bu bölgelerimizde 
kurulan Sınır Ticaret Merkezlerinde; üreticilerimizi ve sürdürülebilir üretimimizi 
etkilemeyecek şekilde illerin ihtiyacı ile sınırlı miktarda ve hasat dönemleri dikkate 
alınarak bazı tarım ve gıda ürünleri ithalatı ve ihracatı yapılmaktadır. 

STM'lerden ithal edilecek gıda ve tarım ürünlerinin tespiti çalışmaları 
sırasında, adı geçen Karar uyarınca sadece itha! edilecek tarım ürünlerinin 
ülkemizdeki hasat tarihleri dikkate alınarak Bakanlığımızın görüşü alınmaktadır. 

Üreticilerimizin mağdur edilmemesi ve haksız rekabete uğramamaları için 
sadece sınır illerinin ihtiyacını karşılayacak şekilde ve Ülkemiz hasat dönemleri ile 
örtüşmeyecek şekilde listeler oluşturulması yönünde hassasiyet gösterilmektedir. 

STM'lerden ithal edilen gıda ve tarım ürünlerinin sınır ili ve mücavir il dışına 
çıkarılması; Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan " Sınır Ticaret 
Merkezlerinden Yapılacak ihracat ve ithalata İlişkin Yönetmelik" ile yasaklanmıştır. 

Çeşitli birlik ve odalarımızdan; ithal edilen bu ürünlerin sınır ve mücavir iller 
dışında, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerine kadar ulaştırılıp, pazarlandığı konusunda 
yazılar gönderilmektedir. 

Konunun önemine binaen ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerle üreticilerimizin 
mağdur edilmemesi için ithal edilen ürünlerin sınır ve mücavir illerin dışına çıkarılıp 
çıkarılmadığının incelenmesi talep edilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığının da ithal edilen ürünlerin il 
dışına çıkarılmaması yönünde gerekli önlemlerin alınarak aksine davrananlar 
hakkında işlem yapılacağı hususu Bakanlığımıza bildirilmiştir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Atilla BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Esas No : 7/2603 

Soru- Bu sene yağışlarda yaşanılan düşüklük dolayısıyla Çukurova 
çiftçilerinin buğday verimlerinde önemli bir düşüş yaşanmakta ve üreticilerimizin en 
çok 250 kilogramlık bir ürün alabilecekleri öngörülmektedir. Bu husus hükümetinizin 
takibi dahilindemidir, çiftçilerimizin mağdur edilmemesi için ne gibi uygulamalar 
düşünmektesiniz? 

Cevap- 14.02.2004 tarihinden itibaren havaların kurak, sıcak ve düşük 
rutubetli seyretmesi nedeniyle 07.04.2004 tarihinde çiftçilerimizi uyarmak ve hububat 
alanlarının sulanmasını tavsiye etmek amacıyla, Adana Tarım (I Müdürlüğünce il 
Basın Bürosuna" Basın Bülteni" gönderilmiştir. 

Ayrıca, köy ziyaretleri ve yayım vasıtaları ile teknik elemanlarca çiftçilerimiz 
konu hakkında bilgilendirilmiş ve uyarılmıştır. 

Diğer taraftan, kuraklığın hububat ekili alanlardaki etkisini gözlemlemek ve 
konu hakkında bilgi birikimi ve akışını sağlamak amacıyla Çukurova Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü, Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Çukurova 
Üniversitesi ve Tarım İl Müdürlüğünden birer teknik elemanın katılımıyla bir komisyon 
oluşturulmuştur. 

Bu çalışmaların sonucunda, DSİ ( Sulama Birlikleri ) tarafından sulama 
kanallarına su verilmiş, sulama kanallarından ve yer altı derin kuyularından sulama 
imkanı olan çiftçilerimiz hububat alanlarını sulayabilmiş, suianabilen alanlarda ve 
taban arazilerde kuraklığın verime etkisinin az olması nedeniyle bu alanlarda elde 
edilen verimin geçen yıl ortalamalarına (400-500 kg/da ) yakın değerlerde olacağı 
öngörülmektedir. 

Ancak, buğday ziraatının karlı olmadığı, kıraç, toprak derinliği az, su tutma 
kapasitesi düşük ve meyilli arazilerde yaşanan kuraklığın olumsuz etkisinin 
görüldüğü, bu tip arazilerde geçmiş yıllarda dekara verim ortalaması 200-300 kg iken, 
bu yıl kuraklığın etkisiyle %15-35 oranlarında verim düşüklüğü olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Sonuç olarak; 14.02.2004 - 04.05.2004 tarihleri arasında kayda değer yağışın 
olmaması nedeniyle, hububat alanlarının sulanması tavsiyesiyle bu alanlarda 
kuraklığın etkisi kısmen önlenmiştir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ümmet KANDOĞAN 
DENİZLİ Milletvekili 

Önerge No : 7/2604 

SORU 1) Çiftçi tarlasında kaç çeşit gübre kullanmaktadır? 

CEVAP 1) 2003 yılı kimyevi gübre tüketimimiz 5.093.693 ton ölüp, çiftçilerimiz 2003 
yılında aşağıda miktarları belirtilen 18 çeşit gübre kullanmıştır. 

1- Amonyum Sülfat % 21 - 347.843 ton 
2- Kalsiyum Amonyum Nitrat % 26 -1.072.899 ton 
3- Amonyum Nitrat % 33 - 774.880 ton 
4-Üre-771.018 ton 
5- TSP- 38.935 ton 
6- Diğerleri (Toplam 2.088.118 ton) 

SORU 2) Gübrenin fabrika çıkış maliyeti kg. olarak ne kadardır? 

CEVAP 2) Ülkemiz kimyevi gübre sektörü hammadde kaynakları bakımından % 90'a 
varan oranda dışa bağımlı bir sektördür. Hammaddeler üretim maliyetinin 
% 65-80'nini oluşturmaktadır Dış piyasalarda hammadde kaynaklarında meydana 
gelen fiyat artışları ve döviz kurunda yaşanan değişmeler gübre maliyetlerine 
doğrudan etki etmektedir. 

SORU 3)Gübrelerin üzerine fabrika çıkışından sonra hangi oranlarda, kaç çeşit 
vergi ilave edilmektedir? 

CEVAP 3) Kimyevi gübrelere fabrika çıkışından sonra % 18 KDV dışında herhangi bir 
vergi ilave edilmemektedir. 

SORU 4)Gübrelerin çiftçiye ve tüketiciye maliyeti kg. olarak kaç liradır? 

CEVAP 4) Kimyevi gübrenin ithalatı, ihracatı vefiyatları 05.06.1986 tarih ve86/10715 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile serbest bırakılmıştır. Kimyevi gübre fiyatları serbest 
piyasa koşullarına göre oluşmakta olup, Bakanlığımızın kimyevi gübre fiyatlarına 
herhangi bir müdahale yetkisi bulunmamaktadır. 

2001 yılında kimyevi gübre fiyatları yaşanan ekonomik kriz ve döviz kurunda 
meydana gelen yüksek artışlar nedeniyle 2000 yılına göre % 120 artmıştır. 2002 
yılında ise ekonomik krizin etkilerinin azalması ve döviz kurunda önemli artışlar 
yaşanmaması sonucunda kimyevi gübre fiyatları 2001 yılına göre % 25 oranında 
artmıştır. Alınan ekonomik tedbirlerle enflasyonun azalması sonucu 2003 yılı Ekim 
ayı sonu itibari ile kimyevi gübre fiyatları ortalama olarak % 16 civarında artmıştır. 
2003 yılının son üç ayında özellikle azotlu gübrelerde % 20 civarında ilave bir artış 
olduğu gözlenmiştir 2003 yılı içerisinde döviz kurunda bir artış yaşanmamasına 
karşın, azotlu gübrelerin temel hammaddesi olan amonyak'ın 2003 yılının ilk sekiz 
ayında dış piyasalarda ton fiyatı 150-160 $ iken Amerika Birleşik Devletlerindeki bazı 
amonyak tesislerinin kapatılması sonucu arzda yaşanan daralma nedeniyle 2003 yılı 
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sonlarına doğru ton fiyatı 300 $'a kadar yükselmiştir. Bu durum özellikle azojt|u 
gübrelerin fiyatlarının artmasına neden olmuştur. 2003 yılının tamamında ise kimyevi 
gübre fiyatları % 30 civarında bir artış göstermiştir. 2004 yılının başından itibaren 
amonyak fiyatlarında yaşanan gerileme neticesinde 2004 yılının Mart ayı sonu itibari 
ile tüm gübrelerin ağırlıklı ortalama fiyatı 2003 yılı Aralık sonuna göre % 10 civarında 
düşmüştür. 

Ülkemizde en çok kullanılan gübre çeşitlerinin cinslerinin yıl sonu itibari ile 
fiyatlar ve yıllık artışları aşağıdaki tabloda belirtilmektedir: 

(TL/Kg) 
Gübre 
Cinsi 

A.Sülfat 
%21 
A. Nitrat 
% 2 6 
A. Nitrat 
% 3 3 
ÜRE 
DAP 
20.20.0 

2001 ! 00-01 
Aralık ! % Artış 
Fiyatı j 

136.276 

140.428 

145.236 

176.491 
280.833 
210.234 

148 

141 

116 

134 
125 
125 

2002 
Aralık 
Fiyatı 

162.349 

175.562 

192.739 

236.614 
353.617 
253.662 

01-02 
% Artış 

19 

25 

33 

34 
26 
21 

2003 
Aralık 
Fiyatı 

252.455 

271.538 

299.354 

351.709 
445.000 
318.922 

02-03 
% Artış 

48 

36 

32 

21 
17 
16 

2004 
Mart 
Fiyatı 

286.147 

276.268 

283.135 

310.703 
428.941 
260.536 

03 Aralık-
04 Mart % 

Artış 
13 

2 

-6 

-13 
-4 
-19 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Mevlüt COŞKUNER 
İSPARTA Milletvekili 

Önerge No : 7/2605 

Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü yılda 200-250 bin adet fidan 
üretimi ile kamunun en büyük fidan üreticisidir. Yıllardır küçülmekte olan Eğirdir 
ekonomisine katkısı büyüktür. Bölgede yeni çeşit bodur anaçların kazandırılmasında 
payı büyüktür. Sıkıntı içindeki Eğirdir elmacılığının sorunlarının gideri lmesinde 
çalışmaları olan kurumun 110 personeli ve döner sermaye işletmesi olarak yıllık 2 
tr i lyon TL. cirosu vardır. Proje üretme bakımından kendi statüsündeki kurumlar 
arasında üretkenliği en fazla olan kurumdur. İlgili kurumun Eğirdir 'e 250 km. 
uzaklıktaki Konya'ya taşınması halinde merkezle yürütülmesi gereken izin, 
görevlendirme, harcamalar, araştırma faaliyetleri gibi işlemlerin yapılması 
zamanında olmayacak ve telafisi de mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. 

Bu bilgiler ışığında: 

SORU 1) Tarım Bakanlığı, Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğüne bağlı İsparta 
Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü'sünün Konya'da bulunan Konya Bahri 
Dağdaş Araştırma Enstitüsüne bağlanmak istendiği doğru mudur? 

SORU 2 ) Şayet doğruysa hangi teknik sebepler, Eğirdir Bahçe Kültürleri 
Araştırma Enstitüsünün Konya Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsüne 
bağlanmasını gerektirmektedir? 

CEVAP 1-2 ) Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı kapsamında, Tarımsal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde araştırmaların yeniden yapılandırılması ile 
ilgili bazı çalışmalar sürdürülmektedir. Bu yapılanma ile şu anda 52 adet olan enstitü 
sayısının 10a düşürülmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda altyapısı yetersiz, işlevini 
kaybetmiş enstitüler kapatılacak ya da özel idarelere devredilecek veya başka 
enstitülerle ilişkilendirilerek işlevsel hale getirilecektir. 

Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün kapatılması veya Konya 
Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsüne bağlanması ile ilgili henüz 
sonuçlanan bir çalışma bulunmamaktadır. Böyle bir çalışmanın yapılması halinde 
ortaya çıkacak işlemin bağlama yerine kurumların birbiri ile ilişkilendirijmesi yönünde 
anlaşılması daha doğru olacaktır. 
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21. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bedelli askerliğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Mil
lî Savunma Bakanı Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/2613) 

TBMM Başkanlığına 

—Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R-Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandmlmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

İlgi ;(*) 7/2445 sayılı soru önergem. 
(b) TBMM Başkanhğı'nın 3.05.2004 tarih-18379 sayılı cevabı. 

-İlgi (a) önerge ile; Sn.Başbakan ve Siyasi îktidar'a mensup yetkililerin 28 Mart 
2004 seçimleri öncesinde "bedelli askerliği" teşvik ve vaad eden söylem ve uygulamalar içinde 
oldukları, bunun sonucu olarak da olayın yasa teklifi aşamasına"ulaştığı; seçimler sonrasında ise 
Sn.Başbakan'in "Türkiye'nin böyle bir talebi ve soruna yoktur" dediğini ve teklifi veren 
Milletvekilini de eleştirdiğini ifade ederek; siyasi etik ve kamu yönetimi tutarlılığı adına açıklık 
kazanması gereken hususları sormuştum. 

-İlgi (b) cevap ile; İçtüzüğün 97. maddesine aykın olan önergenin işleme 
konulmadığından bahisle, iadesine karar verildiği bildirilmiştir. 

-Önemle belirtiyorum; yönetim şekli demokrasi olan sistemlerde, Siyasi iktidar'ın 
etikle ve tutarlılıkla bağdaşmayan tavırları öncelikle sorgulanır. Kamuoyunun bilgilendirilmesi 
istenir. Demokrasinin özünde bu vardır. Bu sorgulamaya da, muhatap durumunda olan Siyasi 
İktidar'ın cevap vermesi gerekir. Siyasi İktidar'ın, Bizim tarafımızdan tutarsızlık olarak 
nitelendirilen bu davranışlara getirebilecekleri açıklama ve savunmalar olabilir. Bu sebeple, bu 
konunun sorulması ve tartışılması istişari mahiyette bir konu olarak kabul edilemez. Soru önergesi 
içeriğine göre yanlış olan bir uygulama vardır. Bu iddiaya karşı, İktidar'm cevap ve açıklama 
hakkım kullanması gerekir. Bunun TBMM Başkanlığı tarafından, Hükümeti koruma refleksi ve 
dayanışma duygusuyla engellenmemesi gerekir. 

—Buna göre ilgi (a) önerge konusu olan hususların, aynı içerikte bir defa daha 
sorulması gereği doğmuştur. 

—Bedelli askerlik konusunun "teknik bir konu olduğu" açık olmasına ve bu konuda 
herhangi bir çalışma yapılmamış olmasına göre; seçimler öncesinde kamuoyuna ve beklenti içinde 
olan vatandaşlarımıza yönelik olarak neden vaadde bulunulmuştur? Bunun gerekçesi nedir? 

—Kamu kurumlan arasında huzursuzluk ve kaos yaratılması ve kamuoyunun 
yanıltılması pahasına yapılan bu yanlışlar, kamu yönetimi tutarlılığıyla ve ciddiyetiyle bağdaşırını? 

0* 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2004/7025-CS ^ 5 " 2 - HAZİRAN 2004 

K O N U : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM.Bşk.lığının 24.5.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-7/2613-562/19010 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 27.5.2004 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-359-10/2496 
sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın Sayın Başbakan'a yönelttiği ve ilgi (a) üzerine 
İlgi (b) ile Millî Savunma Bakanı koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip edilen 
"Bedelli Askerliğe" ilişkin 7/2613 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

^ *> 
/ î v L Vecdi GÖNÜL / 

Millî Savunma Bakanı 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART TARAFINDAN VERİLEN 

7/2613 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 10'uncu maddesi; silâh altına alınan yükümlü 
miktarının, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacından fazla olması durumunda, ihtiyaç fazlası 
miktarın bedel ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkân 
vermektedir. 

2. Mevcut insan gücü kaynağımız Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacını ancak 
karşıladığından yeni bir geçici bedelli askerlik uygulaması düşünülmemektedir. 

3. Daha önce bir kısım milletvekilinin anılan konuda verdiği yazılı soru önergeleri de bu 
doğrultuda cevaplandırılmıştır. 

Bu Yazılı Soru Önergesi Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın tensipleri ile 
tarafımdan cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

.Vecdi GÖNÜL / 
illî Savunma Bakanı 
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22. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, özelleştirme kapsamındaki KİT'lere yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2615) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLI&TNA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından 

Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddeleri uyarınca yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Nail KAMACI 

CHP Antalya Milletvekili 

Seçtiğimiz günlerde yerel basında yer alan haberlere göre, 1,5 yıl önce zarar 

ettiği gerekçesiyle Özelleştirme İdaresi tarafından özelleştirme kapsamına 

alınmış, akabinde üretim faaliyetferi durdurulmuş ve de çalışanlarına ücretli izin 

verilmiş olan Antalya Pamuklu Dokuma Fabrikası'na genel müdür yardımcısı 

ataması yapılmıştır. 

1. Haklarında özelleştirme kararı alındığı gerekçesiyle f i i l i çalışmaları 

durdurulmuş ve tüm personeli ücretli izne ayrılmış olan kamu iktisadi 

teşekküllerinin üst düzey idari kadrolarına atama yapılması, telaffuz 

edilmemiş olmasına rağmen hükümetinizin özelleştirme politikasının bir 

parçası mıdır? 

2. Statüsü belli olan Antalya Pamuklu Dokuma Fabrika'sma genel müdür 

yardımcısı ataması yapılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? 

3. Genel müdür yardımcısı makamına atanan kişi kimdir; son 15 yıldır hangi 

kamu kurum ve kuruluşlarında hangi makamlarda görev almıştır? 

4. Bu kuruluşun özelleştirilmesi süreci ayrıntıları ile hangi aşamadadır? 

5. 3 Kasım 2003'ten bugüne özelleştirme kapsamında olan ve bu tarihten 

sonra özelleştirme kapsamına alınmış olan hangi kamu iktisadi 

teşekküllerinin üst düzey idari kadrolarına atama yapılmıştır; ve 

ataması yapılan kişiler son 15 yılda hangi kamu kurum ve kuruluşlarında 

hangi makamlarda görev yapmıştır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI -.B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 5 6 »A . . . . « , . 
KONU .4HAZ2ÖM 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Antalya Milletvekili Nail KAMACI tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/2615 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Haklarında özelleştirme karan alındığı gerekçesiyle fiili çalışmaları 
durdurulmuş ve tüm personeli ücretli izne ayrılmış olan Kamu İktisadi TeşekkUlerinin üst 
düzey idari kadrolarına atama yapılması, telaffuz edilmemiş olmasına rağmen hükümetinizin 
politikasının bir parçası mıdır? 

CEVAP 1- Özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlara yapılan atamalar 4046 sayılı 
Kanun ve diğer yasalar çerçevesinde yapılmaktadır. 

SORU 2- Statüsü belli olan Antalya Pamuklu Dokuma Fabrikasına Genel Müdür 
Yardımcısı ataması yapılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? 

CEVAP 2- 46.056.000.000.000.- TL sermayeli Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T A Ş , 
sermayesinin %99,98'i Sümer Holding AŞ.'ye ait olan ve 488.714 m2 arazisi bulunan, 
özelleştirilmesinden çok önemli gelir elde edileceği düşünülen bir bağlı ortaklıktır. 

Şirketin 2002 yılı sonu itibariyle 35 olan personel sayısı 12'ye, iki olan Genel Müdür 
Yardımcısı sayısı ise bire indirilmiştir. Böylesine önemli bir Şirketin tek Genel Müdür Yardımcısı 
Şahinde SELÇUK'un 16.01.2004 tarihinde emekli olması nedeniyle boşalan kadroya, Sümer 
Holding A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Şifa TURAN 30.03.2004 tarihinde atanmıştır. 
Genel Müdür Yardımcılığına atanan Şifa TURAN'ın muhasebe alanında uzman olması özellikle 
şirketin devir işlemlerinde önem arz ettiğinden ve söz konusu Şirkette halen personel 
bulunduğundan yapılan atamada muhasebeden anlayan personel tercih edilmiştir. Yapılan atama 
ile özelleştirme sürecinde olan bir şirketin tek Genel Müdür Yardımcısı kadrosunun boş olmasının 
yaratacağı olumsuzlukların önüne geçilmiştir. 
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SORU S- Genel Müdür Yardımcısı Makamına atanan kişi kimdir? Son İS yıldır hangi 
kamu kurum ve kuruluşlarında hangi makamlarda görev almıştır? 

CEVAP 3- Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak 
atanan Şifa TURAN'm son 15 yıllık hizmeti aşağıdadır. 

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü Uzman, Şef 13.02.1995 
T. Yapağı Tiftik A.Ş. Genel Müdürlüğü Muhasebe Şefi 15.08.1999 
Sümer Holding A Ş Genel Müdürlüğü Muhasebe ve Mali İşler Müdürü 21.08.2003 
Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T. A Ş . Genel Müdür Yardımcısı 30.03 2004 

SORU 4- Bu kuruluşun özelleştirilmesi süreci ayrıntıları ile hangi aşamadadır? 

CEVAP 4- Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. deki Sümer Holding A.Ş.'ye ait 
%99,98 oranındaki kamu hissesinin blok olarak özelleştirilmesini teminen; 19.04.2004-
08.06.2004 tarihleri arasında ihale ilanına çıkılmıştır. İhaleye ilişkin ilanlar gazetelerde 
yayımlanmıştır. 

SORU S- 3 Kasım 2003'ten bugüne özelleştirme kapsamında olan ve bu tarihten sonra 
özelleştirme kapsamına alınmış olan hangi kamu iktisadi teşekküllerinin üst düzey idari 
kadrolarına atama yapılmıştır ve ataması yapılan kişiler son İS yılda hangi kamu kurum ve 
kuruluşlarında hangi makamlarda görev yapmıştır? 

CEVAP 5- Özelleştirme programındaki kuruluşlara 4046 sayılı Kanunun 4 (i) maddesi 
çerçevesinde atamalar yapılmıştır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. ^ , * 

Kfcfial UNAKTTAN 
^r Maliye Bakanı 

23. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, insan sağlığına zararlı bir gıda maddesinin 
Türkiye'ye getirileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami 
GÜÇLÜ'nün cevabı (7/2618) 

T Ü R K İ VI: B Ü Y Ü K MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N tarafından 
yazılı olarak cevaplandır ı lması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

İnsan sağiiğına zararlı birçok etkisi tespit edilmesi dolayısıyla Avrupa Birliği 
ülkeler inde ancak uyarı etiketiyle kullanılabilen "genetik olarak değiştirilmiş tanm 
ürünlerT" Global Wiııd isimli gemi vasıtasıyla Brezilya'ya sokulmaya çalışılmış ancak 
Greenpeacc ' i n çalışmaları sonucunda bu teşebbüs engellenmiştir. İ lgili lerin en b ü y ü k 
endişesi 30.000 tonluk genet ik olarak değiştirilmiş soya fasulyesinin 10.000 ton 
doğalıyla ka r ı şan iması hal inde ürünün tüketicilere sunulmasıdır. 

Amer îkanm i n büyük y.iraal devi olan "Bunge'Ve ait olduğu belirtilen v e bir 
başka ülkeye girişi engel lenmiş olan bu yükün Türkiye'ye yöneldiğine dair haberler 
ulusal basım mı.'.da yer a lmış ve tehlikenin rotasını üzerimize doğrulttuğu 
duyurulmuştur . 

Bir başka ülkeye sokııimasına izin verilmeyen ve yakında ülkemize girişi söz 
konusu olan bu •genet ik olarak değiştirilmiş fasulye"ler, kim tarafından satın 
alınmıştır, hangi umandan #iriş yapması öngörülmektedir? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
O / on Kurulu Başkanlığı 

SAYI : K D D . S Ö . I . O I / ^ b V b 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

« t HAZÎRAM 20K 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdühüğü'nün 21.05.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG 0.12/106-358-9/2442 sayılı yazısı ve eki, TBMM Başkanlığı'nın 
20.05.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2618-5692/19164 
sayılı yazısı. 

İlgi yazınız ekinde alınan Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'na ait 7/2618 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLI 
Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Atilla BAŞOĞLU 
Adana Mil letveki l i 

Esas No : 7/2618 

SORU) İnsan sağlığına zararlı birçok etkisi tespit edilmesi dolayısıyla Avrupa 
Birliği ülkelerinde ancak uyarı etiketiyle kullanılabilen "genetik olarak değiştirilmiş 
tarım ürünleri" Global Wind isimli gemi vasıtasıyla Brezilya'ya sokulmaya çalışılmış 
ancak Greenpeace'in çalışmaları sonucunda bu teşebbüs engellenmiştir. İlgililerin en 
büyük endişesi 30.000 tonluk genetik olarak değiştirilmiş soya fasulyesinin 10.000 
ton doğalıyla karıştırılması halinde ürünün tüketicilere sunulmasıdır. 

Amerikanın en büyük ziraat devi olan "Bunge"ye ait olduğu belirtilen ve bir 
başka ülkeye girişi engellenmiş olan bu yükün Türkiye'ye yöneldiğine dair haberler 
u lusal basınımızda yer almış ve tehl ikenin rotasını üzer imize doğrul t tuğu 
duyurulmuştur. 

Bir başka ülkeye sokulmasına izin verilmeyen ve yakında ülkemize girişi söz 
konusu olan bu "genetik olarak değiştirilmiş fasulye"ler, kim tarafından satın 
alınmıştır, hangi limandan giriş yapması öngörülmektedir? 

CEVAP) Ülkemize ithal edilen mısır ve soya daha çok yem sanayiinde 
kullanılmaktadır. Halen ülkemizde, yetiştirme amaçlı olanlar (tohum) hariç GMO'lu 
ürünlerle ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması nedeniyle, gerek iç 
piyasada gerekse ithalat aşamasında buna ilişkin özel bir kontrol yapılmamaktadır. 

GMO'lu ürünlerin insan ve hayvan yemi olarak kullanımı hususunda, 
Cartegena Biyogüvenlik Protokolü dışında yasaklayıcı veya serbest kılıcı herhangi bir 
yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler tarafından 
hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 24.06.2003 tarihinde onaylanan 
Cartegena Biyogüvenlik Protokolü 24.01.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

- 1 6 0 -



T.B.M.M. B:98 8.6.2004 0 : 3 

Bakanlığımızca, hem Cartegena Biyogüvenlik Protokolü, hem de GMO'lu 
ürünlerle ilgili olarak AB'ne uyum kapsamında mevzuat çalışmaları başlatılmıştır. 
Oluşturulan Ulusal Biyogüvenlik Komisyonu'nca Bakanlığımızca GMO'lu ürünlerin 
üretimi, ithalatı, ihracatı ve araştırmalarının kontrolü amacıyla bir biyogüvenlik sistemi 
oluşturmak üzere "Biyogüvenlik Yasa Tasarısı" hazırlanmıştır. Biyogüvenlik Yasa 
Tasarısı, hazırlanacak diğer yönetmelik ve tebliğlere de hukuki dayanak 
oluşturacaktır. 

Bunge Gıda Ticaret A.Ş. adına İzmir, Balıkesir, ve Kocaeli İl Müdürlüklerimiz 
tarafından İzmir, Aliağa, Bandırma ve Derince Limanlarından giriş yapmak üzere 
ABD, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay menşeli soya fasulyesi için kontrol 
belgesi düzenlenmiştir. Bu kapsamda, 2004 yılında bugüne kadar 33.390 ton fiili 
ithalat gerçekleşmiştir. İthal edilen soya fasulyesi sektörde faaliyet gösteren firmalara 
(yem fabrikaları vb.) satılmıştır. Ancak ürünün kimin tarafından satın alındığı 
Bakanlığımız kayıtlarında bulunmamaktadır. 

24. - Şanlıurfa Milletvekili M. Vedat MELİK'in, süne zararhsıyla mücadeleye, 
- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, trol avcılığı yasağına, 
- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, elma üreticilerinin sorunlarına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/2632, 2633, 2634) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98.maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 
devamı maddeleri uyarınca, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami 
GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 10.05.2004 

M. Vedat MELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

SORULAR: 

Ülkemizde hububatın en önemli zararlısı olan SÜNE ile her yıl bizzat devlet 
tarafından mücadele edilmektedir. Bu bağlamda; 

1.2004 yılında Şanlıurfa ilinin "hangi ilçelerinde ve nasıl mücadele yapılacaktır? 

2. Şanlıurfa İli. Merkez İlçesinde süne zararhsıyla mücadelenin, çiftçiler 
tarafından yapılmasına karar verildiği doğrumudur? 

3. Eğer öyle tse; 'Şanlıurfa Merkez ilçesi ile diğer ilçelerde niçin değişik 
uygulama yapılmaktadır? 
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11.05.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağidak •iü/ulanmin Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sam! GÜÇLÜ tarafından yazılı alarak 

yanıtlanması!:; a;-" eckenrrı 

Saygiiüi-f-mic!. 

_ ^ -**\ \^ 
Engin ALTAY 
Sinop Milletvekili 

büınnıcjı gibi ?\J ürünleri Avcılığını düzenleyen sirkülerin hazırlanma çalışmalarına 
başiöı'iiin-'iitir İlimiz i-inop dışında faaliyet gösteren bir çok balıkçı, usulsüz ve bilinçsiz avlanma 
neticesiın-.Je hM\HV. bölgelerindeki balık stoklarını yok etmişlerdir. Karadeniz sahil bandında, en 
iyi korudan Sinop il ümrianndaki trol yasağının yumuşatılması halinde, balık stoklarının yok 
edilerek :<iı>op'tak.! 'TOO kıyı balıkçısının mağdur olmasına neden olunacaktır. 

Fu ıvrcifnie yeri! Ululanacak olan sirkülerde; 

l- t~"?r ri'.rii.- ir.:),! y<-.ı.«ğınin, " Sinop ili Ayancık ilçesi Kastamonu sınırından, Samsun ili 

- .ır.cîkc.nl tîçtis; Çayayzı Burnu arasında kalan karasularımızda her türlü trol avcılığı 
•rA:i-.iKl';" :,-ekJiy>'e -^inışieblerek düzeltilmesini düşünüyor musunuz? 

? : "o; :ıviûrı;rı;:. yakıyı olan bölgelerdeki limanlara, trol teknelerinin giriş ve çıkışlarını 
: ikr-jıi;-: V. MiJGuriuğiırtun iznine tabi tutmayı düşünüyor musunuz? 

3. T.-;riOi- bOlüfri'.:. y;ib^. dışı avlanan trolcülerle mücadelede daha etkin tedbirler 
i ••/ÇjLı!oyaC"jrJİ: n'ı::i!l \i'y' 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

«Tem İNCE 
ralova Milletvekili 

Bilindiği üzere Yalova ili elma üretiminde ülkemizin önde gelen illeri arasında yer 
almaktadır ve çok sayıda çiftçi geçimini elma üretiminden sağlamaktadır. Bu ytl, 
Denizli, Antalya, İsparta, Surdur, Muğla, Niğde illerindeki elma üreticileri gibi Yalovalı 
«reticüerde ürünlerini satamamaktan dolayı ekonomik açıdan büyük bir sorunla karşı 
k«fş*ya kalmıştır Elma üreticilerimizin bu durumu zaman zaman Meclis gündemine 
gekügmde, Bakanlık olarak çeşitli önlemler alınmaya çalışıldığını, özellikle MEB, 
«ağ&k ^Bakarcfeğı v e f l i ilin valiliklerine yazı yazılarak (21 Nisan 2004/ 76. Birleşim) 
«fclekt örünlerm okullarda, cezaevlerinde, hapishanelerde, hastanelerde tüketime 
sunuimasOTi istendiğini belirtmiştiniz. Bu ayın sonunda soğuk hava depolarının 
boşaltılacağını da göz önünde bulundurarak; 
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1. Vafcttktefe ve Bakanlıklara yazdığınız yazı gereği olarak bu kuruluşlarca elma 
üreticilerinin elinde kalan elmantn tüketimi konusunda neler yapılmıştır? 

2, Bu yolla tüketilen ehna miktarı tahminen ne kadardır? 

3 Örneğin t>u şekilde Yalovalı üreticilerden ne kadar elma alımı yoluna 
gidilmiştir'^ 

4. Elma ithalatının, ürün alınma aşamasında yapılmadığını belirtmenize karşın, 
elmanın Ağustostan Nisan sonuna kadar piyasaya sunulduğunu dikkate 
alarak bu ürünün ithalatının sadece Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 
yapılmas» konusunda bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? 

5. Yerli elma türterinin genellikte ihracata dayanıklı olmadığı ve bu nedenle 
yeterli ihracat talebinin olmadığı gerçeğinden yola çıkarak, başta Yalova 
olmak üzere, ihracat talebi olan elma türlerinin yetiştirilmesi konusunda neler 
yapılmaktadır^ 

6 Elma üfetıcüerinın bu yıl karşılaştığı sorunla gelecek yıl da karşılaşmaması 
için şimdiden alınması gereken önlemler nelerdir ve bu konularda üreticilere, 
yeterli maddi destek İte birlikte, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapılmakta 
mıdır? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.SÖ.1.01/ 
KONU: Yazılı Soru Önergeleri 08 HAZİRAN 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 20.05.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-5668 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'e ait 
7/2632, Sinop Milletvekili Engin ALTAY'a ait 7/2633 ve Yalova Milletvekili Muharrem 
İNCE"ye ait 7/2634 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Mehmet Vedat MELİK 

Şanlıurfa Milletvekili 
Önerge No : 7/2632 

Ülkemizde hububatın en önemli zararlısı olan Süne ile her yıl bizzat devlet tarafından 
mücadele edilmektedir. Bu bağlamda, 

SORU 1) 2004 yılında Şanlıurfa ilinin hangi ilçelerinde ve nasıl mücadele yapılacaktır? 

CEVAP 1) Hububatın en önemli zararlılarından biri olan sünenin, mücadelesi yapılmadığı 
takdirde ortalama % 70'e varan oranda zarar verdiği ve yaklaşık 40 milyon dekar hububat 
ekilisinin süne tehdidine maruz kaldığı bilinmekte olup, süne emgi oranının % 1-2'ler 
düzeyinin üzerine çıkmaması için her türlü teknik, idari ve mali tedbirler Bakanlığımızca 
alınmaktadır. 

2004 Yılında önceki yıllardaki salgın durumu ve kışlak sürveylerine göre 4.650.000 
dekar alanda sürvey yapılacak olup, 2.325.000 dekar uçakla, 480.000 dekar alanda yer aleti 
ile olmak üzere 2.805 000 dekar alanda mücadele yapılması programlanmış, program 
doğrultusunda İl bünyesinden 73 teknik elemandan müteşekkil 23 ekip oluşturulmuştur. 

Kıymetlendirme sürveyleri tamamlanmış ve 03.05.2004 tarihinde Diyarbakır Zirai 
Mücadele Araştırma Enstitüsünde yapılan değerlendirme toplantısında 0.8 ve üzerinde 
kışlamış ergin bulunan 1.843.000 dekar uçakla, 1.108.000 dekar yer aleti ile olmak üzere 
toplam 2.951.000 dekar alan tahmini ilaçlama programına alınmıştır. İlaçlama çalışmalan 
başlamıştır. 

Sonbaharda Bakanlık İl Müdürleri ve Bitki Koruma Şube Müdürleri ve süne 
uzmanlarının katılımı ile yapılan toplantıda alınan karar, değerlendirme toplantısında tekrar 
gözden geçirilmiş ve Siverek, Viranşehir ve Hilvan İlçelerinde uçak ve yer aleti, diğer 
ilçelerde ise sadece yer aleti ile ilaçlama yapılması programlanmıştır. 

SORU 2) Şanlıurfa İli Merkez ilçesinde süne zararlısıyla mücadelenin, çiftçiler tarafından 
yapılmasına karar verildiği doğrumudur? 

CEVAP 2) Şanlıurfa ili Merkez İlçesinde mücadele, ilacı Devlet tarafından karşılanmak üzere, 
üretici işgücü ve mevcudunda bulunan yer aletlerinden faydalanılarak Devlet Yardım 
Mücadelesi şeklinde yürütülecektir. 

SORU 3) Eğer öyle ise; Şanlıurfa Merkez ilçesi ile diğer ilçelerde niçin değişik uygulama 
yapılmaktadır? 

CEVAP 3 ) Yer aletleri ile yapılan mücadelenin uçakla yapılan mücadeleye göre daha etkili 
olması ve uçakla mücadelenin mahzurları nedeniyle, Ülke genelinde önceki yıllarda Trakya, 
Marmara ve Ege Bölgelerinde başlanılarak 2003 yılında iç Anadolu illerinin bir kısmı ile 2004 
yılında da ülke genelinde 3 il hariç tüm illerde mücadelenin yer aletleri ile yapılması 
programlanmıştır. 

Bu doğrultuda; 
Önceki yıllarda diğer bölgelerde pilot iller ve ilçeler seçildiği gibi 2004 yılında da 
Diyarbakır ili Eğil, Çermik, Ergani ilçeleri ve Pirinçlik bölgesi, 
Mardin İli Mazıdağı, Nusaybin ve Savur İlçeleri, 
Şanlıurfa İli Merkez, Birecik, Bozova, Halfeti ve Suruç İlçeleri 
Diğer iller ve ilçeler ile sınırları, topoğrafik yapıları, üretici imkanları vs. 

değerlendirilerek pilot İlçeler olarak yer aleti uygulama programına alınmışlardır. 
Önümüzdeki yıllarda mücadelenin tüm illerde yer aletleri ile yapılması 

hedeflenmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Engin AUT AY 
Sinop Milletvekili 

Esas No : 7/2633 

Bilindiği gibi Su ürünleri Avcılığını düzenleyen sirkülerin hazırlanma 
çalışmalarına başlanılmıştır, ilimiz Sinop dışında faaliyet gösteren bir çok balıkçı, 
usulsüz ve bilinçsiz avlanma neticesinde kendi bölgelerindeki balık stoklarını yok 
etmişlerdir. Karadeniz sahil bandında, en iyi korunan Sinop il sınırlarındaki trol 
yasağının yumuşatılması halinde, balık stoklarının yok edilerek Sinop'taki 400 kıyı 
balıkçısının mağdur olmasına neden olunacaktır. 

Bu nedenle yeni hazırlanacak olan sirkülerde; 

SORU 1-Her türlü trol yasağının" Sinop ili Ayancık ilçesi Kastamonu sınırından, 
Samsun ili Yakakent ilçesi Çayağzı Burnu arasında kalan karasularımızda her türlü trol 
avcılığı yasaktır." şekliyle genişletilerek düzeltilmesini düşünüyormusunuz? 

CEVAP 1- Su ürünleri avcılığını düzenleyen sirküler konuyla ilgili kamu 
kuruluşları, bilimsel kuruluşlar ve balıkçı örgütlerinden oluşan Su Ürünleri Danışma 
Kurulu tarafından hazırlanmaktadır. 1 Eylül 2004 tarihinde yürürlüğe girecek olan 36'cı 
dönem su ürünleri sirkülerine ilişkin kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, araştırma 
kuruluşları, üniversiteler, su ürünleri kooperatif ve birliklerinden görüşler toplanmakta, 
bölgesel toplantılar yapılmaktadır. 

16 Haziran 2004 tarihinde toplanacak Su Ürünleri Danışma Kurulunda, 36'ncı 
dönem sü ürünleri sirkülerine son şekli verilecektir. Bu nedenle bu toplantı öncesi hiçbir 
bölge ve avcılık faaliyeti ile ilgili bir karar alınması söz konusu değildir. Sinop ili Ayancık 
ilçesi ile Samsun ili Yakakent ilçesi Çayağzı burnu arasında kalan karasularımızdaki 
trol avcılığına ilişkin de alınmış bir karar bulunmamaktadır. 

SORU 2- Trol avlanma yasağı olan bölgelerdeki limanlara, trol teknelerinin giriş 
ve çıkışlarını Bakanlık İl Müdürlüğünün iznine tabi tutmayı düşünüyormusunuz? 

CEVAP 2- Trol avcılığının yapıldığı bölgenin bitişiğinde bulunan ve trol avlanma 
yasağı olan bölgelerdeki balıkçı barınak ve limanlanna, diğer karaya çıkış noktalarının 
uzaklığı ve bölgenin balıkçılık potansiyeli dikkate alınarak izin verilebilmektedir. 

SORU 3-Yasak bölgede, yasa dışı avlanan trolcülerle mücadelede daha etkin 
tedbirler uygulayacakmısınız? 

CEVAP 3- Bakanlığımızca yasa dışı tüm avcılık faaliyetlerinin ve kaçak trol 
avcılığının önlenmesi için gerekli çaba ve özen gösterilmekte ; bu amaçla denizlerde, 
karaya çıkış noktası, balıkçı barınak ve çekek yerleri, balıkhaneler, su ürünleri işleme 
ve değerlendirme tesisleri toptan ve perakende satış yerleri soğuk ve donmuş 
muhafaza depolarında kontrol ve denetimler yapılmaktadır. 
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YAZİLİ SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Muharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

Esas No : 7/2634 

Bilindiği üzere Yalova ili elma üretiminde ülkemizin önde gelen illeri arasında yer 
almaktadır ve çok sayıda çiftçi geçimini elma üretiminden sağlamaktadır. Bu yıl, 
Denizli, Antalya, İsparta, Burdur, Muğla, Niğde illerindeki elma üreticileri gibi Yalovalı 
üreticilerde ürünlerini satamamaktan dolayı ekonomik açıdan büyük bir sorunla karşı 
karşıya kalmıştır. Elma üreticilerimizin bu durumu zaman zaman Meclis gündemine 
geldiğinde, Bakanlık olarak çeşitli önlemler alınmaya çalışıldığını, özellikle MEB, sağlık 
Bakanlığı ve 81 ilin valiliklerine yazı yazılarak (21 Nisan 2004/ 76. Birleşim) eldeki 
ürünlerin okullarda, cezaevlerinde, hapishanelerde, hastanelerde tüketime sunulmasını 
istendiğini belirtmiştiniz. Bu ayın sonunda soğuk hava depolarının boşaltılacağını da göz 
önünde bulundurarak; 

SORU 1) Valiliklere ve Bakanlıklara yazdığınız yazı gereği olarak bu kuruluşlarca 
elma üreticilerinin elinde kalan elmanın tüketimi konusunda neler yapılmıştır? 

CEVAP 1) İç tüketimin artırılması amacıyla, Bakanlığımızca 17.03.2004 tarihinde 
Adalet, Milli Savunma, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına ve 81 İl Valiliğine yazı 
yazılarak ceza evlerinde, okullarda ve askeri birliklerde elma tüketimin artırılması 
hedeflenmiştir. 

Uluslararası Gıda Yardımlarına Türk Elmasının dahil edilmesi çerçevesinde 
Birleşmiş Milletler tarafından Irak'a yapılacak gıda yardımları paketi içerisine elmanın da 
dahil edilmesi için Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur. 

Elma ihracatının desteklenmesi için 23 Mayıs 2004 tarih ve 25470 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 2004/4 nolu Elma ihracatında ihracat ladesi Yapılmasına ilişkin 
Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliği'ne göre 1 Mart-31 Mayıs 2004 döneminde 
gerçekleşen elma ihracatına 40 $ ihracat iadesi sağlanacaktır. 

SORU 2) Bu yolla tüketilen elma miktarı tahminen ne kadardır? 
SORU 3) Örneğin bu şekilde Yalovalı üreticilerden ne kadar elma alımı 

yoluna gidilmiştir? 
CEVAP 2-3 } Yalova'nın elma üretimi 10.200 ton olup, bu üretimin 7.300 tonu 

tüketilmiş olup, stoklarda 2.900 ton elma bulunmaktadır. 

SORU 4) Elma ithalatının, ürün alınma aşamasında yapılmadığını belirtmenize 
karşın, elmanın Ağustostan Nisan sonuna kadar piyasaya sunulduğunu dikkate alarak 
bu ürünün ithalatının sadece Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yapılması 
konusunda bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? 

CEVAP 4) Ülke politikamız gereği, yerli üreticiyi ve üretimi korumak için, üretimi çok 
olan ürünlere hasat dönemleri dışında, tarife kontenjanı (İthal Lisansı) ve dahilde işleme 
izin belgesi kapsamı haricinde kontrol belgesi düzenlenmemektedir. Elma için kontrol 
belgesi düzenleme dönemi 01 Ocak-01 Temmuz olup, bu dönemde ithal izni verilen 
elmalar ülkemizde üretimi az olan; Granny Smith ve Red Delicious gibi çeşitler olup; 
Golden, Starking ve Starkrimson gibi ülkemizde üretimi yaygın olan çeşitlere izin 
verilmemektedir. Yine koruyucu bir önlem olarak kontrol belgesi düzenlenirken miktar 
kısıtlaması yapılmakta ve kontrol belgelerinde yeni bir kontrol belgesi alınabilmesi için bir 
önceki belgenin ibrazı istenmekte, böylece ithalatçının elinde birden fazla kontrol belgesi 
olması önlenmektedir. 

Ülkemiz Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'nün bir üyesi olup, tarımsal ürünlerin 
uluslararası ticaretine ilişkin anlaşmalar kapsamında herhangi bir ürünün ithalatının fiilen 
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durdurulması DTÖ hükümlerine ters düşmekte olup, böyle bir uygulama bazı yaptıptfr)lara_ 
yol açabilmektedir. 

SORU 5) Yerli elma türlerinin genellikle ihracata dayanıklı olmadığı ve bu 
nedenle yeterli ihracat talebinin olmadığı gerçeğinden yola çıkarak, başta Yalova olmak 
üzere, ihracat talebi olan elma türlerinin yetiştirilmesi konusunda neler yapılmaktadır? 

CEVAP 5) İç ve dış pazar isteklerine uygun yeni çeşit geliştirme ve adaptasyon 
çalışmaları, üretim maliyetlerini düşürmek üzere bodur ve yarı bodur elma 
yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları yapılmakta, ayrıca kalitenin yükseltilmesi 
için üreticilere budama, aşılama kursları verilmektedir. Gübreleme, sulama, entegre 
mücadele konularında da eğitim ve yayım çalışmaları yapılmaktadır. Diğer taraftan, soğuk 
hava depoları, sınıflama ve ambalajlama tesislerinin geliştirilmesi konusunda 
çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

SORU 6) Elma üreticilerinin bu yıl karşılaştığı sorunla gelecek yıl da karşılaşmaması 
için şimdiden alınması gereken önlemler nelerdir ve bu konularda üreticilere, yeterli maddi 
destek ile birlikte, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapılmakta mıdır? 

CEVAP 6) Bakanlığımızca kısa vadede yapılması gereken yasal düzenlemeler 
içerisinde yer alan "Üretici Birlikleri Yasa" tasarısı hazırlanarak ve Başbakanlıkça 
TBMM'ne sunulmuştur. Tasarının bu yasama döneminde yasalaşması sağlanacaktır. 
Böylece üreticilerin, üretimden pazarlamaya kadar etkin görev yapacakları şekilde 
örgütlenmelerinin önü açılmış olacaktır. 

25. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, Bakırköy Sümerbank işletmesinin satışına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2643) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim.17. 05. 2004 

Bakırköy Sümerbank İşletmesi; 12.05.2004 tarihinde Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca yapılan ihale sonucu, 44 milyon dolar karşılığında mermer granit ihracatı 
yapan ve tekstille ilgisi olmayan Doğa Madencilik Firmasına satılmıştır. 

1-Bu yapılan özelleştirme midir, yoksa arsa satışı mıdır? Zira alımı yapan firma; 80 
dönümlük arazi üzerine kurulu, geniş makine parklı işletmeyi yıkarak, buraya lüks daireler 
yapacağını söylemektedir. 

2-Ozelleştirmede insan faktörü dikkate alınıyor mu? Şu anda işletmenin bünyesinde 
bulunan 677 (aileleriyle birlikte yaklaşık 3000 kişinin geleceği söz konusudur) emekçinin 
durumu ve haklan ne olacaktır? 

3-Bu hukukdışı satışı onaylayacak mısınız, yoksa iptalini düşünüyor musunuz? 

4-Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin, partisi henüz 
iktidarda değilken, kapatma karan gündeme geldiği günlerde fabrikayı ziyaret etmiş, kapatma 
karanna karşı gösteri yapmış ve "Bu karar insanlık dışıdır" diyerek Sümerbank'a ve 
emekçilerine sahip çıkmıştır. Hükümetinizin bu konuyla ilgili düşünceleri nelerdir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖİB.0.6S.00.00/ 5 2 9 7 - 4 HAZ 2004 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/2643 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Bakırköy Sümerbank İşletmesi 12.5.2004 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 
yapılan ihale sonucu 44 milyon Dolar karşılığında mermer granit ihracatı yapan ve tekstille 
ilgisi olmayan Doğa Madencilik Firmasına satılmıştır. 

SORU 1- Bu yapılan özelleştirme midir, yoksa arsa satışı mıdır? Zira alımı yapan 
firma; 80 dönümlük arazi üzerine kurulu, geniş makine parklı işletmeyi yıkarak, buraya lüks 
daireler yapacağını söylemektedir. 

CEVAP 1- Bilindiği üzere, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/12/2003 tarih ve 2003/91 
sayılı Kararı çerçevesinde Sümer Holding A.Ş.'ye (Holding) ait Bakırköy Konfeksiyon Sanayii 
İşletmesinin (Bakırköy İşletmesi) 4046 sayılı özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve 
Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (4046 sayılı 
Kanun) 18. maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde "Satış" yöntemi ile "Pazarlık Usulü" 
uygulanarak özelleştirilmesini teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 
29.3.2004 tarihinde ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme tarihi 04.5.2004 itibariyle onbir 
teklif gelmiştir. Teklif sahipleriyle gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmesinde yapılan açık 
artırma sonucunda ÖYK'ya sunulmasına karar verilen sırasıyla en yüksek dört teklif sahibi (en 
yükseği 44.000.000 ABD Dolan) hakkında Rekabet Kurumu Başkanlığına ilgili mevzuat 
doğrultusunda görüş sorulmuş ve görüş beklenmektedir. • 

SORU 2- Özelleştirmede insan faktörü dikkate alınıyor mu? Şu anda işletmenin 
bünyesinde bulunan 677 (aileleriyle birlikte yaklaşık 3000 kişinin geleceği söz konusudur) 
emekçinin durumu ve hakları ne olacaktır? 

CEVAP 2- Söz konusu işletmenin özelleştirilmesini teminen çıkılan ihale şartlan 
belgesinin 16 maddesinde çalışanlara ilişkin geniş bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenlemeler; 

a) Bakırköy İşletmesi'ndeki nakle tabi personel 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesi 
çerçevesinde diğer kamu kurum veya kuruluşlanna nakledilecektir. Buna ilişkin iş ve 
işlemler Holding tarafından yerine getirilecek ve alıcı bunun için Holding'e her türlü 
kolaylığı gösterecektir. 

b) 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesi gereğince nakle tabi personelin diğer kamu kurum ve 
kuruluşlanna nakil işlemi sonuçlanıp Holding ile ilişiklerinin kesileceği tarihe kadar 
geçecek süredeki aylık ücret, varsa ikramiye, ücrete bağlı diğer mali haklar, sosyal hak ve 
yardımlar (harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı) Özelleştirme 
Fonundan karşılanmak üzere Holding tarafından ilgililere zamanında ödenecektir. 

c) Nakle tabi personelin nakil süreci içindeki sağlık kurumlanna sevk işlemleri, sağlık raporu 
ve benzeri sağlık işlemlerini yerine getirme yükümlülüğü Holding'e ait olacaktır. Bütçe 
Uygulama Talimatı Tedavi Giderleri Yönetmeliğine uygun sağlık giderleri Holding 
kaynaklan ile karşılanacaktır. 

d) Nakle tabi personelin, nakil süreci içinde hak kazandıklan taktirde kıdem tazminatı ve 
diğer hakları Holding tarafından ödenecektir. 
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e) Bakırköy İşletmesi'nde fiili teslim tarihi itibariyle İş Kanununa tabi olarak çalışan kapsam 
içi personel ve geçici işçiler alıcı'ya devredilecektir. 

f) Alıcı, fiili teslim tarihinden sonra İş Kanunları (1475 ve 4857) gereğince doğabilecek her 
türlü mali yükümlülük ve yasal sorumlulukları karşılamayı, idari para cezalarını ödemeyi 
kabul ve taahhüt eder. Alıcı bu konudaki yükümlülük ve sorumluluklarım hiçbir şekilde 
İdare'ye ve Holding'e rücu edemez. 

g) Fiili teslim tarihi itibariyle Bakırköy İşletmesinde İş Kanunlarına (1475 ve 4857) tabi 
olarak çalışan personelin fiili teslim tarihi itibariyle geçerli süre ve ücret üzerinden kıdem 
tazminatları ile fiili teslim tarihinden önceki döneme ait ücret ve ikramiyeler ile bunların 
farkları ve fiili teslim yılı hariç daha önceki yıllara ilişkin kullanılmamış izin ücretlerini 
((İş Sözleşmesinin feshi halinde) ve farklarını ödeme yükümlülüğü Holding'e ait olacaktır. 

h) Bakırköy İşletmesinin fiili devir tarihinden sonra, kanuni mercilerce geçmiş dönemlere 
ilişkin verilecek kararlar (6772 sayılı Kanunda belirtilen her türlü ilave tediye dahil) ve cari 
toplu iş sözleşmesi gereğince, İş Kanununa tabi personele Bakırköy İşletmesi'nin fiili 
teslim tarihinden önceki dönemler için yapılacak her türlü ödeme Holding'in 
yükümlülüğünde olacaktır. 

i) Alıcı, nakil olmayıp Alıcının muvafakati ile Bakırköy İşletmesinde kalan nakle tabi 
personel ile kapsam içi personelin (geçici personel dahil) hak kazanmaları halinde kıdem 
tazminatı ve diğer haklarının ödeneceğini, emeklilik ile ilgili sürelerin hesaplanmasında 
T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına 
ya da toptan ödemeye hak kazanan personel için kamu kuruluşlarında geçen hizmet 
sürelerinin toplamının dikkate alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

şeklinde sıralanmıştır. 
SORU S~ Bu hukuk dışı satışı onaylayacak mısınız, yoksa iptalini düşünüyor musunuz? 

CEVAP 3- 4046 sayılı Kanunun Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Görevleri başlıklı 3. 
maddesinde Başbakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği dört bakandan oluşan 
Özelleştirme Yüksek Kurulu (Kurul) kurulmuştur. Kurul, üyelerin tamamının katılımı ile toplanır 
ve kararları oybirliği ile alır. Kurulun sekretarya hizmetleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 
yürütülür denilmektedir. Yine aynı maddenin d) bendinde de özelleştirme programına alınan 
kuruluşların "satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin 
gereğine uygun sair hukuki tasarruflarla gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine devredilmesi" 
yöntemleriyle yapılan ihaleler sonucunda ihale komisyonlarınca verilen nihai kararlan onaylamak, 
hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda, Rekabet Kurumu görüşü dikkate alınarak ihale sonuçları 
4046 sayılı Kanun kapsamında ÖYK tarafından karara bağlanacaktır. 

SORU 4- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN, partisi 
henüz iktidarda değilken, kapatma karan gündeme geldiği günlerde fabrikayı ziyaret etmiş, 
kapatma kararına karşı gösteri yapmış ve "Bu karar insanlık dışıdır" diyerek Sümerbank'a ve 
emekçilerine sahip çıkmıştır. Hükümetinizin bu konuyla ilgili düşünceleri nelerdir? 

CEVAP 4- ÖYK'nın 27.6.2002 tarih ve 2002/36 sayılı Kararı ile içerisinde Bakırköy 
Konfeksiyon Sanayii İşletmesinin de yer aldığı Holding'in bazı işletmelerinin kapatılmasına karar 
verilmiş ancak, ÖYK'nın 03.01.2003 tarih ve 2003/1 sayılı Kararıyla anılan kapatma karan iptal 
edilmiştir 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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26. - İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, RJ100 tipi uçakların tekrar sefere konulacağı id
diasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UN AKITAN'in cevabı (7/2664) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

THY filosunda bulunan RJ100 ve RJ70 uçakları 10 Mayıs 2004 günü itibariyle 
bakıma alınarak uçuşları durdurulmuştur. 10 yılı aşkın bir süredir hizmet veren ve 
mülkiyeti yapımcı firmaya ait İngiliz (BAE System) yapımı uçaklar, THY tarafından 10 
yıllığına kiralandığı, sürenin bitiminde kira sürelerinin 1-2 yıllığına uzatıldığı; bu esnada 
fabrikasının kapanarak, bu uçakların imalatının durdurulması nedeniyle de uçakların 
bakımın desteğinde zaman zaman sıkıntılar yaşandığı ve zaten yüksek olan işletme 
ve bakım maliyetlerinin daha da arttığı bilinmektedir. 

THY Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamalarda iade edilecek uçakların 
teslimat bakımları esnasında rastlanılan, fakat normal bakım prosedürlerinde 
bulunmayan teknik bir nedenden ötürü, THY tarafından bütün uçakların bakıma 
alınmasına karar verilerek, uçakların üretici firması ve 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bu husustan haberdar edilmiş olduğu 
gerekli incelemeler ve onarımlar yapıldıktan sonra ve ihtiyaç görülmesi halinde tekrar 
seferlere konacağı ifade edilmektedir. 

2003 Ocak ayında İstanbul-Diyarbakır seferini yaparken düşen uçağın 
RJ100 tipi olduğu dikkate alındığında fabrikasının kapanıp, imalatının 
durdurulmasına rağmen gerekli incelemeler sonrasında tekrar sefere 
konulabileceği yönündeki açıklamalar, halkın can güvenliğini koruma 
açısından yaşamsal bir sakınca içermekte midir? 
Bu uçakları üreten fabrikanın kapandığı ve bakım desteğinde sıkıntılar 
yaşandığı anlaşıldığına göre bu uçakların kiralanmaya devam 
edilmesinin işletme ve bakım maliyetlerini artıracağını düşünüyor 
musunuz? 
Yaklaşan yaz aylarında yoğun talebin karşılanması için ne gibi 
çözümler getiriyorsunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

_ 4 HAZ 2004 
SAYI . B.02.1.OIB.0.65.00.00/ t «ı » M 
KONU D ^ » •« 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tzmir Milletvekili Canan ARITMAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/2664 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

THY filosunda bulunan RJ100 ve RJ70 uçakları lO Mayıs 2004 günü itibariyle 
bakıma alınarak uçuşları durdurulmuştur. 10 yılı aşkın bir süredir hizmet veren ve mülkiyeti 
yapımcı firmaya ait İngiliz (BAE System) yapımı uçaklar, THY tarafından 10 yıllığına 
kiralandığı, sürenin bitiminde kira sürelerinin 1-2 yıllığına uzatıldığı; bu esnada fabrikasının 
kapanarak, bu uçakların imalatının durdurulması nedeniyle de uçakların bakım desteğinde 
zaman zaman sıkıntılar yaşandığı ve zaten yüksek olan işletme ve bakım maliyetlerinin daha 
da arttığı bilinmektedir. 

THY Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamalarda iade edilecek uçakların teslimat 
bakımları esnasında rastlanılan, fakat normal bakım prosedürlerinde bulunmayan teknik 
bir nedenden ötürü, THY tarafından bütün uçakların bakıma alınmasına karar verilerek, 
uçakların üretici firması ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bu husustan haberdar 
edilmiş olduğu gerekli incelemeler ve onarımlar yapıldıktan sonra ve ihtiyaç görülmesi 
halinde tekrar seferlere konacağı ifade edilmektedir. 

SORU 1- 2003 Ocak ayında İstanbul-Diyarbakır seferini yaparken düşen uçağın 
RJİOO tipi olduğu dikkate alındığında fabrikasının kapanıp, imalatının durdurulmasına 
rağmen gerekli incelemeler sonrasında tekrar sefere konulabileceği yönündeki açıklamalar, 
halkın can güvenliğini koruma açısından yaşamsal bir sakınca içermekte midir? 

CEVAP 1- RJ uçaklarının yakıt depolarında sistematik korozyon tespit edildikten sonra 
havacılık kuralları gereği durum bir teknik rapor ile Türk Sivil Havacılığı Genel Müdürlüğüne 
bildirilmiştir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçakları incelemeye almış ve üretici firma ve 
İngiltere Sivil Havacılığı ile temasa geçmiştir. RJ uçaklarının bu şekli ile sefere konması söz 
konusu değildir. Üretici firma, İngiliz Sivil Havacılığı ve Türk Sivil Havacılığından uçuşa 
elverişlilik belgesi gelmeden uçaklar THY tarafından uçurulmayacaktır 

SORU 2- Bu uçakları üreten fabrikanın kapandığı ve bakım desteğinde sıkıntılar 
yaşandığı anlaşıldığına göre bu uçakların kiralanmaya devam edilmesinin işletme ve hakim 
maliyetlerini artıracağını düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2- Uçakların anlaşmaları gereği kiraları devam etmektedir. Yeniden 
kiralanmaları söz konusu değildir. 

SORU 3- Yaklaşan yaz aylarında yoğun talebin karşılanması için ne gibi çözümler 
getiriyorsunuz? 

CEVAP 3- Bu amaçla, 
a) 7 adet A320-200, 2 adet A321-100 ve 3 adet B737-400 olmak üzere 12 adet uçağın 

Haziran-Temmuz ayları içerisinde kiralık olarak teslim alınmasına yönelik niyet 
mektupları imzalanmıştır. Uçakların teslim işlemleri için çalışmalar devam 
etmektedir. 

b) Muhtelif havayolu şirketleriyle vvetlease anlaşmaları yapılmak suretiyle yaz dönemi 
boyunca yolcu talebinin karşılanması planlanmıştır. 

RJİOO ve RJ70 uçaklarının teslim edilme sürecinin başlatılması sebebiyle meydan 
altyapı şartlarından ötürü sadece bu uçaklar ile uçulabilen iç hat noktalarına icra edilen seferler 
iptal edilmek mecburiyetinde kalınmıştır. Mevcut filo imkanları ile öncelikle iptal edilen 
seferlerdeki yolcuların söz konusu illere yakın olan uçuş noktalarına yönlendirilerek yolcu 
mağduriyetlerinin önlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 
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Ankara/Diyarbakır, Ankara/İzmir, Ankara/Van seferlerinden bazıları RJ uçaklarının 
filodan yazınızda bahsi geçen zorunluluklardan dolayı çıkartılmış olması sebebiyle iptal edilmek 
zorunda kalınmış, ancak iptal edilen tarihlerde söz konusu uçuş noktalarına yapılmakta olan 
seferlerin 177 koltuk kapasiteli uçaklar ile planlanması suretiyle yolculara sunduğu kapasitede 
daralma olmamıştır. 

Filo genişletme çalışmaları halen devam etmekte olup, bölgesel uçakların THY filosuna 
katılacak olması sebebiyle, gerek teknik nedenlerle sadece RJ uçaklarıyla operasyon yapabildiği 
iç hat noktalarında durdurduğu seferlerin tekrar başlatılması, gerekse mevcut sefer sayılarının 
arttırılması hususları da değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim 

füNAKITAN 
Maliye Bakanı 

27. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, özürlü kontenjanı uygulamasına ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/2675) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başeskioğlu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Küçük 
Çanakkali Milletvekili 

Ülkemizde yaklaşık 8 milyon özürlü vatandaşımızın yaşamım direkt olarak toplumun 
büyük bir kısmını da dolaylı olarak etkileyen özürlü vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal 
sorunlarının çözümüne öncelik verilmesi kaçınılmaz bir gerçektir.Mevcut sorunları biraz 
olsun giderici önlemleri almak yükümlü olan hükümetin bu konuda ne kadar yapıcı çalışmalar 
içerisinde bulunduğu şüpheleri hasıl olmaktadır. 

Bu doğrultuda; 

1-Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızda ilgili yasa ile düzenlenen özürlü kontenjanı tam 
olarak uygulanıyor mu? Uygulanmıyorsa nedeni nedir, mevcut kontenjanların artırılması 
konusunda çalışmalarınız var mıdır? 

2-İlgili yasanın yürürlüğe girdiği günden bu güne kadar özürlü kontenjanına kaç 
özürlü vatandaşımız işe girmek amacıyla müracaat etmiştir, bunların ne kadarı kamu da, ne 
kadarı özel sektörde istihdam edilmiştir? 

3-Her geçen gün artan özürlü işsiz oranımızı azaltmaya yönelik çalışmalarınız var 
mıdır, varsa nelerdir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/3İO - ^ * ~ 02 HAZİRAN 2004 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

İLGİ: 24.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2675-5731/19329 sayılı yazınız 

İlgi yazınız ekinde alınan Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'e ait 7/2675 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi 
bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

1) 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı yeni İş Kanunu'nun 30 uncu maddesine 
göre; işverenler elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde her yılın Ocak ayı 
başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek 
oranlarda özürlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla 
yükümlü tutulmuştur. Buna göre, işverenlerin özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru 
olarak çalıştırması gereken oran toplam % 6, özürlüler için belirlenecek oran ise, 
toplam oranın yarısından (%3) az olamaz hükmü getirilmiştir. 

Buna göre, mülga 1475 sayılı Kanun gereğince 1999-2003 yılları arasında 50 
ve daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin özürlü çalıştırma oranlan % 3 iken, 4857 
sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi gereğince, 19/03/2004 tarih ve 25407 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 08/03/2004 tarihli ve 2004/6976 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile özürlü çalıştırma oranı 01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere kamu kurum ve 
kuruluşlarında %1 artırılarak % 4'e yükseltilmiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının açıktan atama izni almalarındaki sürecin uzun 
sürmesi nedeniyle kontenjan açıklan kapatılmasında gecikmelere neden 
olabilmektedir. Ancak, 28/12/2003 tarih ve 25330 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 49/t maddesine göre, 4857 
sayılı İş Kanunu'nun 101 inci maddesinde yer alan para cezasına ilişkin hükmün, 
kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak 30/06/2004 tarihine kadar 
uygulanmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu'nun yürürlüğe girmesi, 
kontenjan açıklarının yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir. Kamu kurum ve 
kuruluşlarının cezai yaptırıma muhatap olmamak için 30/06/2004 tarihine kadar 
kontenjanlarını kapatma yönündeki çalışmaları tamamlayarak, kontenjan açıklarını 
kapatma yoluna gidecekleri düşünülmektedir. 
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2) Kamu kurum ve kuruluşlarından 968 adet özürlü talebi alınmış ve bu 
taleplere uygun işçilerin işe yerleştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, Türkiye İş Kurumu 
1998-2004 Şubat verilerine ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur. 

YIL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

2004/ŞUBAT 
TOPLAM 

BAŞVURU 

14.719 
34.440 
24.882 
24.885 
23.117 
49.218 

2.091 
173.352 

İŞE YERLEŞTİRME 
KAMU 
1.410 
4.243 
1.591 
1.369 

657 
464 

13 
9.747 

ÖZEL 
5.441 

12.002 
10.215 
11.731 
10.226 
12.017 

785 
62.417 

TOPLAM 
6.851 

16.245 
11.806 
13.100 
10.883 
12.481 

798 
72.164 

3) Güçlü bir sosyal devlet olmanın en önemli göstergelerinden birisi de 
toplumun özürlülerine fırsat eşitliği sağlayarak insanca yaşama imkanını 
sağlamasıdır. Bunun en önemli aracıda özürlülerin istihdamının teşvik edilmesi ve bu 
vatandaşlarımızın mümkün olduğu ölçüde kimseye muhtaç olmadan kendi 
geçimlerini sağlamasıdır. 

Özürlülerin istihdamını sağlamanın en önemli yolu ise, mesleki eğitim ve 
mesleki rehabilitasyondan geçmektedir. lŞKUR'a kayıtlı bulunan özürlülerin 
% 75'inin herhangi bir mesleği bulunmamaktadır. Ayrıca, mesleği olanlarında 
işverenlere takdimleri sırasında mesleklerinde yeterli olmadıkları uygulamada sıkça 
gözlenmektedir. Dolayısıyla, özürlülerin bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun 
mesleklerde istihdamlarının arttırılabilmesi için mesleki rehabilitasyona tabi tutularak 
çalışma hayatına katılımlarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye İş Kurumu, 1978-2003 yılları arasında 6412 özürlünün katıldığı 466 
grup işgücü yetiştirme kursu düzenlemiştir. Bu kursları başarı ile tamamlayan 
özürlülerin bir bölümü istihdam edilmiş, bir bölümünün de el becerilerinin geliştirilmesi 
ve kendilerine gelir getirici bir meslek edinmelerine katkı sağlanmıştır Son iki yılda 
503 özürlüye yönelik 41 mesleki eğitim verilmiştir. 

Ayrıca iş Kanunu ile; "Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek oranların üstünde 
özürlü çalıştıran işverenlerin kontenjan fazlası işçiler için, özürlü çalıştırmakla 
yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran veya çalışma gücünü % 80'den fazla 
kaybetmiş özürlüyü çalıştıran işverenlere, bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için 
506 sayılı SSK Kanunu'na göre ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin 
% 50'sinin Hazinece ödeneceği hükmü" getirilmiştir. Bu hükümden yararlanmak 
isteyen işverenlerin bulundukları yerdeki Türkiye İş Kurumuna başvurarak belge 
almaları gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^NTuı-at BAŞESGİOGLU 
/ Bakan 
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• • 

GÜNDEMİ 
98 İNCİ BİRLEŞİM 

8 HAZİRAN 2004 SALI 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

4 

5 

6 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 

8 
SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



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

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasan ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Sorulann 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 
* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 

8.6.2004 Sah - Saat: 14.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
8.6.2004 Sah - Saat: 14.30 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
8.6.2004 Sah - Saat: 15.30 

(9/4, 7) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu 
- 7.6.2004 Pazartesi - Saat: 11.00 
- 8.6.2004 Sah - Saat: 12.00 

(10/12, 28) Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu 
8.6.2004 Sah - Saat: 09.30 

* İçişleri Komisyonu 
9.6.2004 Çarşamba - Saat: 13.30 

* Dışişleri Komisyonu 
10.6.2004 Perşembe - Saat: 10.30 

(9/8) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu 
- 8.6.2004 Sah - Saat: 14.00 
- 9.6.2004 Çarşamba - Saat: 14.00 



TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
98 İNCİ BİRLEŞİM 8 HAZİRAN 2004 SALI Saat : 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin (2/243), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğru
dan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın; Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/112), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alın
masına ilişkin önergesi 

2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fat
sa ve 26 Milletvekilinin; Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alın
ması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu (10/8, 48) (S. Sayısı: 335) (Dağıtma tarihi: 28.5.2004) 

2. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, Yasama Dokunulmazlığı 
Konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştır
ması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/70) (S. Sayısı: 332) 
(Dağıtma tarihi: 28.5.2004) 

3 - SEÇİM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

2. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

3. - 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) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6. - İzmir Milletvekili Canan Antman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialannın 
araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

7. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

8. - 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) 

9. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

10. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum-
lannın sorunlarının araştınlarak 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

11. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 28 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunlann araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

12. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçlann araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 
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13. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 

sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalannın 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

14. - 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) 

15. - 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) 

16. - 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) 

17. - 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) 

18. - 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) 

19. - 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) 

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

21. - 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) 

22. - 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) 

23. - 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) 
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24. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 

nedenlerinin ve sonuçlarının araştınlarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

25. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

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

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

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

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

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

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

32. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumlan ile yol açtıklan zararlann araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

33. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalannda 
meydana gelen istenmeyen olaylann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

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

35. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunlann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 
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36. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 

Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

37. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 

38. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

39. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

40. - 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) 

41. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/73) 

42. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

43. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

44. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunlann araştmlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

45. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

46. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

47. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesaplan 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 
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48. - 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) 

49. - 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) 

50. - 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 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

51. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

52. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

53. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağn İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştmlarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

54. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

55. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

56. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

57. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlannın araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

58. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlannın araştmlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

59. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

60. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 
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61. - 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) 

62. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

63. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artınlması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

64. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

65. - 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) 

66. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanlann durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

67. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

68. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tanmın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

69. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

70. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

71. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

72. - 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 ye 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

73. - 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) 

- 9 - 98 İNCİ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
74. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda 

ve Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

75. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ihcalı 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

76. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 Milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

77. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

78. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştınlması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

79. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

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

81. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

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

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

84. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

85. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 
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86. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

87. - 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 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

88. - Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 Milletvekilinin, geleneksel Türk el 
sanatlan üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştınlarak, el sanatlannın 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) 

89. - 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) 

90. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/130) 

91. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

92. - 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) 

93. - 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 uyannca bir Meclis araştınnası 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

94. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştınlarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

95. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

96. - 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) 

97. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunlann 
araştınlarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

98. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, futboldaki şike, Futbol Federasyonu 
ve Merkez Hakem Komitesi ile ilgili iddiaların ve maçlardaki şiddet olaylarının nedenlerinin 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 
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99. - 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) 

100. - 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 sonuçlan konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

101. - 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) 

102. - 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) 

103. - 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) 

104. - 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) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

108. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

109. - 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) 

110. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

111. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 

- 1 2 - 98 İNCİ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
112. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 

araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

113. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, patates yetiştiriciliğinin ve 
patates üreticilerinin sorunlarının araştınlarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

114. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
çevreye etkilerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/153) 

115. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

116. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlanyla ilgili iddiaların araştınlması amacıyla 
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

117. - Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının ekonomik, 
sosyal ve çevresel sorunlannın araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

118.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

119.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 
bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

120. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin 
sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

121. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşannın 
bazı görüş ve uygulamalan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

122. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/161) 

123. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 
ortaklığıyla ilgili iddialann araştınlarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

124. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki iddialann araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORUŞMELER 
125. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 

nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

126. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

127. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

128. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/166) 

129. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

130. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler 
alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

131. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

132. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

133. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğindeki sorunlann araştınlarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

134. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
karşılaşılan sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/170) 

135. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme 
Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

136. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

137.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

138. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi 
İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
139.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 

Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

140. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

141.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

142. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

143. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 
isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 

144. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 Milletvekilinin, Türk sporunun içinde 
bulunduğu olumsuzlukların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

145. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

146. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

147. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 Milletvekilinin kadınlara yönelik töre ve 
namus cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

148. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

149. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olaylan nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

150. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunlan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

151. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, İstanbul 
Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Milletvekili Lojmanlannda Mustafa 
Güngör'ün öldürülmesinin aydınlatılması ve sorumlulann belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/185) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
152. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 

153.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 Milletvekilinin töre cinayetlerinin 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

154. - Çankın Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştınlıp ülke ekonomisine kazandınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 

155.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 23 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 
neden olduğu sağlık sorunlannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

156.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 
bazı uygulamalannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

157.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin 
sorunlannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/191) 

158. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlannın araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

159.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 
yoksulluğun boyutlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 

1. - 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) (1) 

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

3. - 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) 

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

5. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

6. - 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) 

7. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

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

9. - Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun, Marmara, Düzce ve Pülümür depremlerinde 
yıkılan kamu binalarının sorumlulan hakkında yapılan işlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

10. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

11. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir alanından çıkarılan 
köylerin SİT alanı içinde olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

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

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

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin 
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

15. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

16. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında 
meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

17. - 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) 

18. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, hidrojen ve borun enerjide ve sanayide kullanımına 
yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/608) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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19. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 
20. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 
21. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 
22. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 
23. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'm, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş 

yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 
24. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya karayolu 

bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 
25. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 

genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 
26. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 
27. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 

ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 
28. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 

yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 
29. - İzmir Milletvekili Canan Antman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu

rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 
30. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 
31. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve 

Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 
32. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 
33. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere 

gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 
34. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 
35. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 
36. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 
37. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 

tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 

38. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

39. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fıyatlandırmasının 
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

40. - 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) 
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41. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fiyatlandırmanın 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) 

42. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

43. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlannın maaş ve ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 

44. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi 
için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

45. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

46. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

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

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

49. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

50. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

51. - 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) 

52. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip 
gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

53. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen Div-Han Demir Madeni 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 

54. - 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) 

55. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 
paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

56. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

57. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ABD'nin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne 
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

58. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

59. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

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

61. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 
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62. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla 

ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) 

63. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan büyük sanayi 
kuruluşlarının dış piyasalara açılmasının teşvik edilmesi çahşmalanna ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

64. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin yeniden 
yapılandırılması çahşmalanna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

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

66. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan imalat 
sanayiiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

67. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

68. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

69. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 

70. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

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

72. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

73. - 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) 

74. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız 
şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

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

76. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel 
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/672) 

77. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizm 
potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/673) 

78. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültür 
politikalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/674) 

79. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

80. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sosyal 
güvenlik politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 
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81. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 

yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

82. - 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) 

83. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık 
alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

84. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültürel mirası 
koruma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

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

86. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

87. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde 
yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

88. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) 

89. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) 

90. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) 

91. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının 
kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) 

92. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) 

93. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine 
son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

94. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alınan ambulansla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) 

98. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

99. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'in, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

100. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 
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101. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tüplügaz sektöründeki dağıtım paylan ile vergi 

oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

102. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

103. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

104. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından 
ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

105. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa'nın Salihli İlçesinde yanan orman 
alanlarının ağaçlandın İmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

106. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

107. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve 
yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/704) 

108. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

109. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okullann elektrik borçlanna ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

110. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

111. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/711) 

112. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) 

113. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

114. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

115. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlannı yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) 

116. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların 
görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

117. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için 
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

118. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlanndaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 

119. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlanndaki Türk gemilerinin 
eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/719) 

120. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 
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121. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 

verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

122. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Bağdat Büyükelçisinin Irak'a asker 
gönderilmesiyle ilgili raporuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/722) 

123. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

124. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamam'ın restorasyonuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

125. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın* Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

126. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni'nin 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

127. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

128. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

129. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

130. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

131. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

132. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

133. - 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) 

134. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

135. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

136. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

137. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

138. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

139. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

140. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Dolan karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) 

141. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 
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142. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

143. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

144. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

145. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

146. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'm, basında yer alan bir tarım projesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 

147. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adıyaman, Hakkâri ve Antalya'daki bazı tarihî 
eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

148. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 

149. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 
farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

150. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

151. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

152. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

153. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

154. - 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) 

155. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

156. - 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) 

157. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu ile ilgili yeni 
bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) 

158. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/763) 

159. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

160. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

161. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 
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162. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı 

önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

163. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

164. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

165. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, TMO Şanlıurfa-Bozova ve Ceylanpınar 
Ajans müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/770) 

166. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

167. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık 
personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

168. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinin elektrik alt yapısının yenileme 
programına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

169. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

170. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinin kültürel yapısına ve Kuş Cennetine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

171. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükkaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni 
Bor Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/776) 

172. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

173. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

174. - 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) 

175. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır 
kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/780) 

176. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

177. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

178. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, alternatif turizme yönelik çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

179. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

180. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

181. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

182. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

183. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 
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184. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 
185. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 

öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 
186. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 

istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 
187. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 

yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 
188. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 

suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 
189. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 

kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 
190. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 

yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 
191. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 
192. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 

Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 
193. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 

uyguladığı fiyata ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 
194. - Edirne Milletvekili Rasım Çakır'm, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması 

için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 
195. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 

pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 
196. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 

silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 
197. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 
198. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

kurullannın çahşmalanna ve Samsun'daki sit alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/805) 

199. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

200. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

201. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialanna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

202. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanlann kamuda 
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

203. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 
Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 

204. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 
bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 

205. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 
tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

206. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 
Bandırma'daki Tekel depolanna nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) 
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207. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 
208. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 

koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 
209. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 

arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 
210. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 

ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 
211. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 

asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 
212. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 

bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 
213. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, yarı dönemi başarıyla bitiren 

öğrencilerin üst sınıfa geçebilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/821) 

214. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

215. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

216. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

217. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

218. - 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) 

219. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 

220. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın TEKEL'in özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 

221. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

222. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 

223. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

224. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

225. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 

226. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 

227. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 
inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 

228. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 
gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

229. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 
doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 

230. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TEKEL'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 

231. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 

232. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'li depremzede temsilcilerinin 
gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 
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233. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan 

kitapların maliyetine ve bir firmanın finanse ettiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/844) 

234. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

235. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan 
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

236. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/847) 

237. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

238. - Ankara Milletvekili Oya Araslf nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

239. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'm, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

240. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

241. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

242. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Gökçeada'daki sağlık hizmetlerine ve bir 
hastanın vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

243. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ve 
Manisa için yeni bir tarımsal sulama projesi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

244. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV 
oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

245. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarlığındaki bazı atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

246. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde 
komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

247. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 
alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

248. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, turizmdeki tahsis ve teşvik 
politikalarına ve küçük turizm işletmelerinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/860) 

249. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

250. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

251. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi 
Müdürlüğü bünyesindeki terörle mücadele ekiplerinin lağvedildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) 

252. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kemal ve Hakan Uzan'ın yakalanamamasının 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

253. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 
işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/865) 

254. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının 
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

255. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) 
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256. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 

kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 
257. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 

şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 
258. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 
259. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 
260. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün 

tayininin gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 
261. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir-Balya'da bulunan maden 

bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/873) 

262. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

263. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
sağlanan imkânın tüm öğretim üyelerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için bir çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 

264. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

265. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim bakanlığı sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 

266. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki 
bir yayma ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

267. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında 
yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

268. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, tarım destekleme politikasına ve çiftçi kayıt 
sistemine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

269. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

270. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-İshaklar Köyü sağlık ocağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

271. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Devlet Hastanesinin beyin cerrahı 
ihtiyacına ve hasta naklinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

272. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü 
ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 

273. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp 
açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 

274. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

275. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 

276. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 

277. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 

278. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

279. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 
mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

280. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/892) 

281. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
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282. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 

kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
283. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
284. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
285. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yönetim 

kurulu üyesi ve denetçi olarak görev yapan ÖİB personeline ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/903) 

286. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

287. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

288. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

289. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

290. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

291. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

292. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 
yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

293. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 
sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 

294. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli 
planlama ve hazırlıklann yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/915) 

295. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın 
Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) 

296. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 

297. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerin araştırma kaynaklarından 
yapılan gelir tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 

298. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 
parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

299. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, trafik kazası istatistiklerine ve trafik 
sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

300. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/922) 

301. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) 

302. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi sürecine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) 

303. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, trafik ekiplerinin bulundurması gereken araç ve 
gereçler ile kaza yerine intikal süresine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) 

304. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927) 

305. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928) 

306. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/929) 
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307. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 
308. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 
309. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932) 
310.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 

kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 
311.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Davos'taki görüşmelere katılan bazı 

kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935) 
312.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde Adliye teşkilâtı 

açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 
313.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 

ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 
314. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 
315. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, haklannda açılmış dava bulunan Ziraat Bankası 

yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) 
316.- Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan'ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
317. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, ÖSS'ye girecek öğrencilerin 2. dönemde 

idarî izinli sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 
318.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği 

yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

319. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

320. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

321.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

322. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

323. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 

324. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 

325. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

326. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

327. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile 
organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) 

328. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vergi Barışı Kanununun sonuçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) 

329. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bazı 
yerleşim birimleri arasındaki yolun asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/953) 

330. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, KOBİ'lerin ve esnafın vergi yüküne ve kredi 
şartlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

331. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

332. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 
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333. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 
334. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 
335. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 

istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 
336. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 

basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 
337. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 

basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 
338. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik 

sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/968) 

339. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

340. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, özelleştirme sonucu işsiz kalanların 
istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/970) 

341. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

342. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının 
çözümüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 

343. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

344. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Yurt Dışı Teşkilâtına Sürekli Görevle 
Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

345. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

346. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/978) 

347. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

348. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından 
yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

349. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dış ve iç borçlara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/983) 

350. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait bir iş hanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) 

351. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde 
kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) 

352. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/986) 

353. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin 
desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) 

354. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/989) 

355. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/990) 

356. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/991) 

357. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 
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358. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/993) 
359. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/994) 
360. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/995) 
361. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/996) 
362. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 
363. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) 
364. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 
365. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlanna 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) 
366. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 

Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
367. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele 

geçirilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 
368. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 

yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 
369. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 
370. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından 

kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) 
371. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
372. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
373. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
374. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
375. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
376. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
377. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1014) 
378. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 
379. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1016) 
380. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
381.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 
382. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
383. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve 

Emekli Sandığı borçlanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) 
384. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 Yılı Bütçesinden illere ayrılan paylara ve 

İğdır İlindeki bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022) 
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385. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki illere Ziraat 

Bankasının verdiği hayvancılık kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) 
386. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 
387. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, eğitim fakültelerindeki akademik personel 

yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1025) 
388. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İli sınır bölgelerinde TRT-3 ve TRT-4 

kanallarının yaymlanabilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1026) 
389. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, geçici işçilere kadro verilip verilmeyeceğine 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) 
390. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlindeki elektrik tüketimine ve elektrik 

kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 
391.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Limanına yat tersanesi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1029) 
392. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Uzunköprü İlçesine kültür merkezi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1030) 
393. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Meriç İlçesine askerlik şubesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) 
394. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 
395. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'deki çiftçilere doğrudan gelir desteği ve 

mazot desteği ödemelerine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) 
396. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya yöresi pancar kotasına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 
397. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da tütün alımlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 
398. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
399. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, seçim harcamalannda şeffaflığın sağlanması için 

yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 
400. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizdeki işsizlik sorununa ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1038) 
401. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir şahısla ilgili iddialara ve bir atama iddiasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 
402. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 
403. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, aynı branş hekimler arasındaki ücret farklılığına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 
404. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 

önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 
405. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1044) 
406. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, tüketici kuruluşlanna yapılması gereken 

ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 
407. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) 
408. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalannda ve huzurevlerinde yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
409. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalanna ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
410. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kamu çalışanlannın ücretlerinin iyileştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 
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411.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
412. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
413. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, OHAL bölgesi dışına çıkartılan kamu 

personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 
414. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, özelleştirme mağduru işçilere ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 
415. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, özelleştirilen kurumlardaki işçilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 
416.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin ekonomik sorunlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 
417.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
418.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline ayrılan yatırım payına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 
419.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlindeki tarihî eserlerin bakım ve 

onarımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru 
önergesi (6/1059) 

420. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 

421. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 

422. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'da üniversite kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 

423. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 
projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 

424. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, köylere görevlendirilen sandık görevlilerinin oy 
kullanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

425. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlara 
ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 

426. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 

427. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ulukışla Cezaevinin kapatılmasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 

428. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine 
sözleşmeli personel alımında yaş sınırına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1068) 

429. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İli Çiftlik İlçesi sulama kuyularına ruhsat 
verilmeme nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

430. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

431. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ziraat Bankasının hayvancılık kredilerine ilişkin 
Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1071) 

432. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

433. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

434. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya gezisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1074) 

435. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Elmalı İlçesinde müze 
kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) 

436. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının 
kullanılmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 
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437. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kaş İlçesinde bir müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 
438. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kaş İlçesinde sualtı turizminin 

geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) 
439. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 

sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 
440. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 

alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 
441.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, YE-PA'dan işten çıkarılan işçilere 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 
442. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla 

çıkarılan kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 
443. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, yerel yönetimlere kaynak aktarımında gözetilen 

kriterlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 
444. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilme 

gerekçesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 
445. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
Şahin) sözlü soru önergesi (6/1086) 

446. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen adaylarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

447. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

448. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için belirlenen tütün kotasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1092) 

449. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da üniversite kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

450. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

451.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

452. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

453. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalılık yasasının uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

454. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

455. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

456. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 
kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

457. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 

458. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

459. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla İline doğalgaz getirilip getirilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1103) 

460. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmayan üreticilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) 

461.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'm, 2004 KPSS kitapçığında Almanca ve 
Fransızca bölümü mezunlarına yer verilmemesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/1105) 

462. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 
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463. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, sosyal güvenlik kuruluşlarına ve iç 

borçlanmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1107) 
464. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, iş kazalarına ve işyerlerindeki çalışma 

şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 
465. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-İbradı-Altınbeşik Mağarasının 

turizm potansiyeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 
466. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinin trafo 

sorununa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) 
467. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 
468. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik-Bozüyük'teki öğrenci yurdu inşaatına 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1112) 
469. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Göksu Deltasına yapılacak olan Taşucu 

Tersanesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1113) 
470. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 
471.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 
472. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 
473. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1117) 
474. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 

güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 
475. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 

doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 
476. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 
477. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, kaymakam atamalarına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 
478. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, basında yer alan bir habere ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 
479. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 

yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 
480. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye İş Kurumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) 
481.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 

emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 
482. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Tarsus İlçesinde doğal afetlerden zarar 

gören buğday ve bağ üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1126) 

483. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, SSK hastalannın özel hastanelerden yararlanma 
projesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1127) 

484. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, sağlığa zararlı ürünlerini Türkiye'ye girişini 
engelleyici mevzuata ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

485. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Ziraat Bankasının kullandırdığı tarımsal kredinin faiz 
oranına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 
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1. - Adlî 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. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

4. - Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa 
Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) 

5. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve 3 Milletvekilinin; 4483 Sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ile Bursa Milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır'ın; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 
Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/292, 2/244) (S. Sayısı: 466) 
(Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

6. - Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/740) (S. Sayısı: 427) (Dağıtma tarihi: 27.4.2004) 

7. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

8. - 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) 

9. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in, 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) 

10. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma 
tarihi: 1.5.2003) (*) 

11. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl 
"Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma 
tarihi: 20.5.2003) (*) 

12. - 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) (*) 

13. - 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) 

14. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

15. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 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) 

16. - 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) 

17. - 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) 

18. - 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) 

19. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 
16.4.2004) 

20. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

21. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma 
ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/739) (S. Sayısı: 442) (Dağıtma tarihi: 10.5.2004) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı: 444) (Dağıtma tarihi: 
10.5.2004) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/780) (S. Sayısı: 445) 
(Dağıtma tarihi: 10.5.2004) 

25. X - Doğu ve Orta Avrupa'da Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası Örgütünün 
Kurulması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/748) (S. Sayısı: 443) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

26. - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları 
(1/323) (S. Sayısı: 446) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 
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27. - Basın Kanunu Tasansı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları 

(1/781) (S. Sayısı: 456) (Dağıtma tarihi: 21.5.2004) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma tarihi: 31.5.2004) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı: 460) (Dağıtma tarihi: 31.5.2004) 

30. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi 
Kuruluşlannm Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/561) 
(S. Sayısı: 458) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

31. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurlan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/804) 
(S. Sayısı: 462) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

33. - Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/562) (S. Sayısı: 464) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

34. X - Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El 
Konulmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/779) (S. Sayısı: 465) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

35. - T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün Tasvibe Sunulan 2000 ve 2001 Yıllan 
Hesap ve İşlemlerine Ait, 3346 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesi Uyannca Hazırlanan, Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun Görüşü 
(3/108, 135) (S. Sayısı: 457) (Dağıtma tarihi: 2.6.2004) 

• 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) 

İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekili ile 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 26 Milletvekilinin; Yurtdışın
da Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak 
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri 
Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılmasına Diskin Önergeleri 
ve (10/8,48) Esas Numaralı Medis Araştırma Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarının araştırılarak sorunlarının çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ali Rıza Gülçiçek 

İstanbul 

Yüksel Çorbacıoğhı 

Artvin 

V. Haşini Oral 

Denizli 

Harım Akın 

Zonguldak 

Eşref Erdem 

Ankara 

V. Sinan Yerlikaya 

Tunceli 

Ersoy Bulut 

Mersin 

Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 

Berhan Şimşek 

İstanbul 

Ali Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 

Cevdet Selvi 

Eskişehir 

îdris Sami Tandoğdu 

Ordu 

Hasan Fehmi Güneş 

İstanbul 

Oğuz Oyan 

İzmir 

Algan Hacaloğlıı 

İstanbul 

Şevket Arz 

Trabzon 

Mesut Değer 

Diyarbakır 

Mehmet Sevigen 

İstanbul 

İzzet Çetin 

Kocaeli 

Hasan Güyüldar 

Tunceli 

Halil Tiryaki 

Kırıkkale 
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GEREKÇE 
Sanayileşme sonrasını yaşayan ve yüksek teknolojinin egemen olduğu sahalarda istihdam edecek 

eleman bulmakta güçlük çeken ülkeler, çözüm olarak yabancı işgücü alımına yönelmiştir. Bu kapsam
da, Türkiye'den yabancı ülkelere yönelik çalışma amaçlı göç hareketi 1960'lı yılların ilk yarısında baş
lamış ve çoğunluğu Batı Avrupa ülkelerinde olmak üzere yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının 
sayısı bugün 3.5 milyona ulaşmıştır. Bununla beraber, yabancı ülke vatandaşlıklarına geçenler ve on
ların çocukları ile yurtdışındaki Türk varlığı 5 milyonu bulmuştur. Ancak geçmiş hükümetler 
döneminde Avrupa Birliğine giriş sürecinde pazarlık konusu yapılabilen her bakımdan önemli ve 
büyük bu potansiyelin bugüne kadar geçen 40 yıllık süre zarfında bulundukları ülkelerde çalışma ve 
toplumsal yaşamda karşılaştıkları ve hukuki statülerine ilişkin birçok sorunları bulunmaktadır. 

Eğitim: Yurtdışında yaşayan Türk varlığında eğitim alma yaşında olan çocuk ve gençlerin 
sayısı göz ardı edilemeyecek düzeydedir. Sayısal veriler ise bu grubun özellikle ana dillerinde ve 
yüksek öğrenimde hâlâ yeterli oranda yer almadıklarını göstermektedir. Yabancı dilde öğrenme 
güçlüğü çeken Türk çocukları arasında pedagojik yardıma gereksinme gittikçe artmaktadır. 

Çifte vatandaşlık: Vatandaşlarımıza yaşadıkları ülkede eşit haklara kavuşmalarını sağlamak 
üzere "çifte vatandaşlık hakkı " verilmesi girişimini bazı ülkeler kabul etmemekte veya yabancılar 
hukukunu kısıtlayıcı bir anlayışla uygulamaktadır. Sonuçta vatandaşlarımız yaşadıkları ülkelerde 
birçok alanda ciddi güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. 

Seçme ve seçilme hakkı: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ülkemizde yapılan seçimlerde 
oy kullanma sorumluluğunu kolaylıkla yerine getirememekte sadece genel seçim döneminde sınır 
kapılarında bu hakkını belirli sayıda vatandaşımız kullanabilmektedir. Vatandaşlarımızın yaşadık
ları ülkede oy kullanabilme olanağı sağlanmalıdır. 

Emeklilik: Yurtdışında yaşayan vatandaşlanmızın emeklilik yaşlanndaki farklılıklar ve işsizlik sigor
tası gibi bulundukları ülkelerde sosyal güvenlik haklanna ilişkin mevzuat ile ülkemiz mevzuatının uyum
suzluğu özellikle vatandaşlarımızın yurda dönüşlerinde büyük sorunlar yaşamalanna neden olmaktadır. 

İşsizlik: Sanayileşmiş Avrupa ülkelerinde hızlı bir otomasyona geçiş süreci herhangi bir mes
leki niteliği olmayan "düz işçileri " işsiz bırakırken, pek çok ülkede ikamet iznine ilişkin mevzuatın 
yanı sıra istihdama girişte de kısıtlayıcı uygulamaların olması işsizliği artırmaktadır. İşsizlikten en 
çok etkilenenlerin başında ise Türk işçileri gelmektedir. 

Vize uygulaması: Yurtdışında yaşayan ve çifte vatandaşlık hakkını elde etmiş olan Türk vatan
daşları serbest dolaşım hakkı kapsamında vize almadan seyahat ederken, yalnız Türk vatandaşı olan
lar çeşitli amaçlarla farklı ülkelere seyahatlerinde vize almak için ağır koşullara maruz kalmaktadırlar. 

Yurda girişte yaşanan sorunlar: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız özellikle uzun tatil dönem
lerinde ülkemize seyahat ettikleri güzergahta yer alan ülke gümrüklerinde uygun olmayan yaklaşımlara ve 
uzun süreli bekleyişlere maruz kalmakta hatta soygun olaylan yaşamaktadırlar. Ülkemize girişlerinde 
gümrük personeli ve teknik açıdan ve ayrıca anlayış ve yaklaşım yönünden de sorunlar yaşamaktadırlar. 

Ekonomik gücün değerlendirilememesi: Yurtdışına göçün ilk yıllarında vatandaşlarımız bir 
gün ülkeye geri dönüş amacıyla yatırımlarını daha çok Türkiye'de yaparken, yabancı ülkelerin yeni 
işyerlerinin kurulması ve yabancı girişimcilere yönelik projeleri teşvik etmesi gibi 90'lı yıllarda 
oluşturdukları istihdam politikaları ve işsizlik sürecinin de bir ölçüde kendi işini kurma sonucunu 
doğurması Türk vatandaşlarını yurtdışında artık uzun süreli kalmaya yöneltmiştir. Çeşitli dönemler
de Türk hükümetlerinin yurtdışında yaşayan vatandaşlanmızın gelirlerini ülke ekonomisine kazan
dırma çalışmaları yeteri ölçüde gerçekleştirilememiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 335) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulunduklan ülkelerde ve ülkemizde karşılaştıkları 
problemlerin araştırılarak tespiti ve bu problemlerin çözümüne yönelik alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla, Anayasa'mn 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 194 üncü ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Fatsa 

Ordu 
Veli Kaya 

Kilis 

Ali Temiir 

Giresun 
Sinan Özkan 

Kastamonu 
Süleyman Turgut 

Manisa 
Fehmi Özttınç 

Hakkâri 
Reyhan halandı 

Afyon 
Zeyid Aslan 

Tokat 

Ahmet Rıza Acar 
Aydın 

Mehmet Kılıç 
Konya 

Faruk Çelik 

Bursa 

Mahmut Uğur Çetin 
Niğde 

Cahit Can 
Sinop 

Fuat Ölmeztoprak 

Malatya 
Resul Tosun 

Tokat 
Ayhan Zeynep Tekin 

Adana 

Erdoğan Özegen 
Niğde 

İsmail Ericekli 
Çankırı 

Selahattin Dağ 
Mardin 

Hacı Biner 
Van 

Soner Aksoy 
Kütahya 

Hakan Taşçı 
Manisa 

İsmail Bilen 
Manisa 

Mehmet Çerçi 
Manisa 

Mustafa Dündar 
Bursa 

Semiha Öyüş 
Aydın 

Musa Sıvacıoğlu 
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GEREKÇE 
Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeniden imar faaliyetleri ve hızlı bir kalkınma 

sürecine giren Batı Avrupa ülkeleri, işgücü ihtiyacını karşılamak üzere yabancı işçi çalıştırma 
yolunu seçmişlerdir. Ülkemizde de 1960'tan sonra tarım politikasının değişmesi ve artan nüfus, köy
den kente büyük bir işgücü göçünü başlatmıştır. Mevcut insan gücünün hepsine istihdam imkânı 
bulunamaması sonucu olarak, vatandaşlarımız da milletlerarası göç hareketine dahil olmuştur. İşsiz
lik faktörünün yanısıra yetersiz gelir, hızlı nüfus artışı, daha iyi imkânlarda yaşama ve tasarruf yap
ma eğilimi gibi nedenler de yurtdışı göçünü hızlandırmıştır. 

Anayasamızın 62 nci maddesi gereğince Devlet, yabancı ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın 
aile birliğini sağlamak, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin 
sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken 
tedbirleri almakla ödevlendirilmiştir. 

Resmi kayıtlara göre, takriben 3.5 milyon insanımız Almanya'dan Yeni Zelanda'ya, Avustral
ya'dan Kuzey Amerika'ya, Afrika'dan Suudi Arabistan'a gibi çeşitli ülkelerde yaşamlarına devam et
mektedirler. Bu toplu sayının ülkelere göre dağılımı sorunların ağırlıklı olarak nerelerde yoğunlaş
tığını belirlemektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yaşayan vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunlar, bulun
dukları ülkelerin hukuki ve sosyo-ekonomik durumları ile doğrudan ilgilidir. 

Başlangıçta birçok ülkede işçi statüsünde bulunan insanımız, bugün artık o ülkelerde toplum
ların vazgeçilmez kalıcı unsurları haline gelmiştir. Başta anadil eğitimi olmak üzere, din eğitimi, 
kültür transferi ve benzeri konularla ilgili mevcut çalışmalar gözden geçirilmeli ve gerekli olan 
iyileştirmeler sağlanmalıdır. Yaşlanan insanlarımız ve ihtiyaçları, yetişen nesiller ve topluma enteg
rasyonunda yaşanılan problemler, Türk gençliğinin suç oranlan ve hapishanelerdeki durumları, çif
te vergilendirme, çifte vatandaşlık gibi konular, üstünde araştırma yapmayı ve somut çözüm geliş
tirmeyi gerektiren konu başlıklarından sadece bazılarıdır. 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, yapmış oldukları yatırımlar ve havale etmiş oldukları 
meblağlarla Türkiye ekonomisine ciddi katkıda bulundukları bir gerçektir. Maalesef bu vatandaş
larımız, Türk siyasetinde yeterince söz sahibi olamamaktadırlar. Örneğin, 3 Kasım Genel Seçimlerin
de gümrük kapılarında ancak 115 bin 459 oy kullanılmıştır. Hızla bulunduklan ülkelerin vatandaş
lığına geçen insanlarımızın çifte vatandaşlık kapsamında siyasi katılımı ve temsilinin sağlanması için 
gereken çalışmalar bir an evvel başlatılmalıdır. Öte yandan, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak 
ve mevcut birikimlerini değerlendirmek üzere Türkiye'deki teşekküllere ortak olan vatandaşlanmız, 
çeşitli sebeplerden dolayı, bu kuruluşlardan bekledikleri faydayı bulamamışlardır. Bu durum yurt
dışındaki insanımızın Türkiye ile ilgili düşüncelerini menfi yönde etkilemektedir. 

Sadece Batı Avrupa'da yaşayan 2.5 milyon insanımız her sene yurda dönüşlerinde kara, hava 
veya deniz yolu ulaşımında inanılmaz zorluklarla karşılaşmakta, bu sorunlar Türkiye'den çıkışlann-
da da devam etmektedir. Başta Kapıkule olmak üzere ülkemiz sınır kapılarında uygulanmakta olan 
çeşitli bürokratik işlemler ve sınır kapılarındaki yetersizlikler, özellikle tatil dönemlerinde vatandaş
larımızın yurda dönüş ve çıkışlannda büyük bir sorun olarak karşılanna çıkmaktadır. 

Yurtdışında işçisi, işadamı, esnafı, öğrencisi ve aileleriyle büyük bir güç oluşturan vatandaş
larımızın anavatan Türkiye ile olan ilişkilerini sürdürmekte müstesna bir gayret gösterdikleri bilin
mektedir. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının, bulunduklan ülkelerdeki haklannın daha fazla 
korunması için çaba sarf edilerek, gerek o ülkelerde gerekse Türkiye'de karşılaştıkları sorunların or
tadan kaldınlması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 
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Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/8,48) 

Esas No. : A.01.l.GEÇ. 10/8,48-91 17.12.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

TBMM'nin 15.4.2003 tarih ve 767 sayılı kararıyla "Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın 
Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" Amacıyla Anayasanın 98. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmuştur. 
17.6.2003 tarihinde göreve başlayan (10/8,48) Esas Numaralı Komisyonun yaptığı araştırma 
sonucunda düzenlediği rapor, ekleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Komisyon Başkanı 

EKLER : 

EK -1 (Araştırma Komisyonu Raporu) 
EK-2 (Tekmil İşlem Dosyası) 
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I. ARAŞTIRMANIN KONUSU 

22. Dönem Ordu Milletvekili Eyüp FATSA ve 26 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Ali Rıza 
GÜLÇİÇEK ve 20 arkadaşı tarafından "Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunları, Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" Amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince verilen 10/8 ve 10/48 Esas Numaralı Meclis Araş
tırma Önergeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda birleştirilerek görüşülmüş ve 
15.04.2003 tarihli 66. Birleşiminde önergelerde belirtilen hususları araştırmak üzere bir Komisyon 
kurulması kararlaştırılmıştır. 

(10/8 ve 10/48) Esas Numaralı Araştırma Önergelerinin gerekçelerinde özetle: 

Sanayileşme sonrasında hızlı bir kalkınma sürecine giren Avrupa ülkelerindeki işgücü ih
tiyacının karşılanması amacı ile yabancı ülkelerden işçi alınması karan üzerine Türkiye'den bu ül
kelere göç hareketinin başladığı, 1960'lı yılların ilk yarısından itibaren çoğunluğu Batı Avrupa Ül
keleri olmak üzere yurtdışına göç eden vatandaşlarımızın sayısının 3,5 milyona ulaştığı aileleri ile 
birlikte bu sayının 5 milyonu bulduğu ancak, 40 yıllık süre zarfında T.C. sınırlan dışında Dünyanın 
pek çok ülkesine dağılmış olan vatandaşlarımızın gerek kendi ülkeleri ile gerekse bulundukları ül
kelerle pek çok hukuki, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlar yaşadığı, 

Anayasamızın 62 nci maddesinde "Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile 
birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, 
anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri 
alır" hükmünün yer aldığı, 

İşçisi, işadamı, esnafı, öğrencisi ve aileleri ile birlikte başta Avrupa olmak üzere yabancı ül
kelerde büyük bir güç oluşturan vatandaşlarımızın, Eğitim, Kültür, Din, Sosyal Güvenlik, Çifte 
Vatandaşlık, Siyasi ve Sosyal Haklar, Emeklilik, İşsizlik, Vize Uygulamaları, Askerlik, Ulaşım, 
Geri Dönüş, Yatırım ve Ekonomik güçlerinin değerlendirilmesi gibi konularda yurtiçinde ve yurt
dışında yaşadıkları sorunların tespiti ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin bir an önce ortaya 
konularak gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ifade edilmektedir. 

II. KOMİSYONUN KURULUŞU 

22. Dönem Ordu Milletvekili Eyüp FATSA ve 26 Arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Ali Rıza 
GÜLÇİÇEK ve 20 arkadaşının Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 
ve 105 inci maddeleri gereğince verdikleri önergeler konularının ortak olmaları nedeni ile birleş
tirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 15.04.2003 tarihli 66 ncı Birleşiminde görüşülmüş ve 
Genel Kurulun 767 sayılı kararı ile Önergelerde belirtilen hususları araştırmak üzere bir Komisyon 
kurulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurul kararında ayrıca. Komisyonun 12 kişiden oluşmasına, Komisyonun çalışma 
süresinin Başkanlık Divanı Seçiminden sonra başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde 
Komisyonun Ankara dışında da çalışması kararına yer verilmiştir. 

Bu kararı takiben. Genel Kurulun 17.06.2003 Tarihli 94 üncü birleşiminde Komisyon Üye 
seçimi yapılmıştır. Seçimin sonucunda; 
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Adalet ve Kalkınma Partisinden, 

Ahmet YAŞAR Aksaray Milletvekili 

Mehmet Zekai ÖZCAN Ankara Milletvekili 

Mustafa Said YAZICIOĞLU Ankara Milletvekili 

Faruk ANBARCIOĞLU Bursa Milletvekili 

Mustafa BAŞ İstanbul Milletvekili 

Gülseren TOPUZ İstanbul Milletvekili 

Avni DOĞAN Kahramanmaraş Milletvekili 

Muharrem CANDAN Konya Milletvekili 

Cumhuriyet Halk Partisinden, 

Ali Rıza GÜLÇİÇEK İstanbul Milletvekili 

Memduh HACIOĞLU İstanbul Milletvekili 

Onur ÖYMEN İstanbul Milletvekili 

Muharrem KILIÇ Malatya Milletvekili 

Komisyon Üyesi olarak seçilmişlerdir. 

Komisyon aynı tarihli ilk toplantısını en yaşlı üye sıfatıyla İstanbul Milletvekili Sayın Ali Rıza 
GÜLÇİÇEK başkanlığında yapmış, Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı bu toplantıya 8 üye katıl
mış, yapılan gizli oylamada Komisyon Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa BAŞ, 
Başkan Vekilliğine Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Said YAZICIOĞLU, Komisyon Söz
cülüğüne Konya Milletvekili Sayın Muharrem CANDAN, Katip Üyeliğine Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Avni DOĞAN seçilmiş ve bunlara ilişkin 17.06.2003 tarih 774 sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kararı da 20 Haziran 2003 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

III. KOMİSYONUN GÖREV, YETKİ VE SÜRESİ 

17.06.2003 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyon Anayasanın 98 inci Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde görev yapmıştır. 

Komisyon, 03.07.2003 tarihli toplantısında; 

Kurulmasına mesnet teşkil eden yurtdışındaki vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü ile ilgili 
çalışmaların eksiksiz yerine getirilmesi için Yurtiçinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra yurtdışında 
da vatandaşlarımızın yoğun olduğu ülkelerde ki dernek, vakıf, federasyon ve kuruluşlarla yerinde 
görüşmeler yapmak üzere T.B.M.M. Genel Kurulundan talepte bulunmayı kararlaştırmıştır. 

Komisyonumuzun bu talebi Başkanlık Divanının 31.07.2003 tarihli toplantısında görüşülerek 
kabul edilmiştir. Söz konusu kararda; "ilgili İçtüzük hükümlerinin yurtiçi araştırmayı kapsamasına 
rağmen, konunun gereği ve özelliği nedeniyle istemin karşılanmasına, ancak gidilecek ülkelerle, 
gidecek komisyon üyelerinin sayılan ve inceleme süresinin öncelikle T.B.M.M. Başkanlığınca tes
pit edilmesi kaydıyla Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir" denilmektedir. 

Başkanlık Divanı kararı, Genel Kurulun 14.10.2003 tarihli 6. Birleşiminde okunmuş ve 367 
sayılı kararla kabul edilmiştir. 
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Komisyon; yurtiçinde yaptığı çalışmaları tamamladıktan sonra T.B.M.M. Genel Kurulunun 
14.10.2003 tarihli 6. Bileşiminde kabul edilen 367 Sayılı Kararına istinaden; Vatandaşlarımızın 
yoğun olarak yaşadıkları ülkelerde inceleme ve temaslarda bulunmak üzere; 3 ayrı grup halinde 
çalışmalarını sürdürmeyi uygun görmüş ve 7.10.2003 tarihli toplantısında bunu kararlaştırmıştır. 

I. Grup 31.10.2003 - 7.11.2003 
Almanya (Berlin, Hamburg), Danimarka (Kopenhag), İsveç (Stockholm) 

Avni DOĞAN Kahramanmaraş Mv Grup Başkanı 
Muharrem CANDAN Konya Mv. Üye 
Memduh HACIOĞLU, İstanbul Mv. Üye 

II. Grup 31.10.2003 - 8.11.2003 
Almanya (Köln, Stutgart, Münih), Avusturya (Viyana, Salzburg), İsviçre (Zürih) 
Mustafa BAŞ İstanbul Mv. GrupBaşkanı 
Ahmet YAŞAR Aksaray Mv. Üye 
Ali Rıza GÜLÇİÇEK İstanbul Mv. Üye 

III. Grup 1.11.2003 - 8.11.2003 
İngiltere (Londra), Hollanda (Rotterdam), Belçika (Brüksel), Fransa (Lyon, Paris) 

Mustafa Said YAZICIOĞLU Ankara Mv. Grup Başkanı 
Faruk AMBARCIOĞLU Bursa Mv. Üye 
Mehmet Zekai ÖZCAN Ankara Mv. Üye 
Muharrem KILIÇ Malatya Mv. Üye 

Heyetin yukarıda yer alan çalışma programı Genel Kurulun 4 Kasım 2003 tarihli 13. Bileşimin
de okunarak kabul edilmiştir. Daha sonra. Komisyonun CHP'li üyeleri Memduh HOCA OĞLU, Ali 
Rıza GÜLÇİÇEK ve Muharrem KILIÇ yurtdışı çalışmalarına katılamayacaklarını bu nedenle prog
ramda yer alamayacaklarını bildirmişlerdir. 

Genel Kurul tarafından İçtüzük gereği kendisine verilen süre içerisinde çalışmalarını sonuçlan-
dıramayan Komisyonumuz çalışmalarını tamamlayabilmek için İçtüzüğün 105 inci maddesine 
dayanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan bir aylık ek süre talep edilmesini 
kararlaştırmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 13.11.2003 tarihli 18 inci Bir
leşiminde 786 sayılı karar ile Komisyonumuza 17.11.2003 tarihinden başlamak üzere bir aylık ek 
süre verilmiştir. 

Komisyonumuza, içtüzük gereği tanınan çalışma süresi sınırlı olduğundan vatandaşlarımızın 
yoğun olarak yaşadığı ABD, Suudi Arabistan, İsrail, Avustralya ve Balkan Ülkeleri ile Türk Cum
huriyetlerinde inceleme yapma imkânı bulunamamış, buralardaki vatandaşlarımızla ilgili özel bir 
çalışma raporumuzda yer almamıştır. 

Komisyonumuz, Kamu ve Özel Kuruluş yetkililerinden Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın 
sorunları ve buna ilişkin çözüm önerileri hakkında brifing almış gerekli bilgi ve belgeyi temin et
miş, yurtdışında incelemelerde bulunmuş, bunun için Meclis Genel Kurulundan 14.10.2003 tarih ve 
367 sayılı karar alınmış, araştırmanın sonuçlandırılmasına esas olacak raporunu Anayasal süresi 
içerisinde hazırlayarak TBMM Başkanlığına arz etmiştir. 
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IV KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Karan Gereğince, 

Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 17.06.2003 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyon; 
ilk toplantısında çalışma stratejisini belirlemiş ve bu amaçla; 

1- Komisyon görüşmelerinde tam tutanak tutulmasına, 

2- Komisyonumuzu bilgilendirmek üzere ilgili Kamu ve Özel Kuruluş yetkililerinden brifing 
alınmasına ve belge istenmesine, 

3- Komisyon raporunun yazılmasında teknik katkıda bulunmak üzere uzman istenmesine, 

4- Gerektiğinde yurtdışında da incelemelerde bulunulmasına, 

Karar vermiştir. 

A. Çalışma Takvimi İçerisinde Yurtiçinde Yapılan Komisyon Toplantıları: 

17.06.2003 Tarihli 1.Toplantıda 
Başkanlık divanı seçimi yapılmış ve çalışma programı belirlenmiştir. 

26.06.2003 Tarihli 2. Toplantıda 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

01.07.2003 Tarihli 3. Toplantıda 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

03.07.2003 Tarihli 4. Toplantıda 
Merkez Bankası 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Dışişleri Bakanlığı 

08.07.2003 Tarihli 5. Toplantıda 

Hazine Müsteşarlığı 

Gümrük Müsteşarlığı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Cidde Uluslararası Türk Okulu'ndan Fizik öğretmeni, Türkkan Gülyurdu 

10.07.2003 Tarihli 6. Toplantıda 
Türkiye Müteahhitler Birliği 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı 

Eximbank Genel Müdürlüğü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 335) 
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15.07.2003 Tarihli 7. Toplantıda 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 

Maliye Bakanlığı 

17.07.2003 Tarihli 8. Toplantıda 

TRT Genel Müdürlüğü 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 

Türkiye Müteahhitler Birliği 

22.07.2003 Tarihli 9. Toplantıda 

Orta Anadolu İhracatlar Birliği Genel Sekreterliği 

Tur Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı 

Bürokratlarından brifing alınmıştır. 

24.07.2003 Tarihli lO.Toplantıda 

Genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

29.07.2003 Tarihli 11. Toplantıda 

Millî Savunma Bakanlığı 

Bürokratlarından brifing alınmıştır. 

07.10.2003 Tarihli 12. Toplantıda 

Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sinan ÖZBEKHen bilgi alınmıştır. 

12.11.2003 Tarihli 13. Toplantıda 

Yurtdışında 3 grup halinde yapılan inceleme çalışması değerlendirilmiştir. 

3.12.2003 Tarihli 14. Toplantıda 

Taslak rapor değerlendirilmiştir. 

16.12.2003 Tarihli 15. Toplantıda 

Karar toplantısı yapılmıştır. 

B. Çalışma Takvimi İçerisinde Yurtdışında Yapılan Komisyon Toplantıları: 

Komisyon 31.10.2003-08.11.2003 tarihleri arasında çalışmalarını, vatandaşlarımızın yoğun 
olarak yaşadıkları dış ülkelerde gerçekleştirmiştir. Büyükelçiliklerimizce hazırlanan programlar 
çerçevesinde yürütülen çalışmalar son derece olumlu geçmiş ve vatandaşlarımız tarafından da 
yoğun bir ilgiyle takip edilmiştir. Heyet incelemeleri sırasında; 

• Dış temsilciliklerimizde görevli bürokratlardan kendi görev alanları dahilinde, bulundukları 
ülkelerle ilgili karşılaşılan sorunlar hakkında brifing alınmıştır. 

• Yurtdışındaki vatandaşlarımızın oluşturmuş oldukları birlik, dernek, vakıf ve federasyonlarının 
katılımı ile gerçekleştirilen toplantılar yapılmıştır. 

• İşadamlarımızla temaslarda bulunmuştur. 

• Türk asıllı senatör, milletvekilleri ve meclis üyeleri ile olumlu görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
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• Bazı ülkelerin milletvekilleri, belediye başkanları ve Avrupa Parlamentosu üyeleri ile olumlu 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

• Bazı ülkelerde Entegrasyon Bakanları ile olumlu görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

• Yerel yöneticiler ile olumlu görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

• Yasal imkânlar çerçevesinde hapishane ziyaretleri yapılmıştır. 

Çalışma süresi içerisinde Komisyonumuz toplam 15 Birleşim yapmış, konu hakkında Sivil 
Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Akademisyenler başta olmak üzere ilgili Kamu kuruluşlarından 
toplam 71 kişinin bilgisine başvurmuştur. Komisyon çalışmalarında tam tutanak tutulmuş, raporun 
yazılmasında yararlanmak üzere ilgili kuruluş ve kişilerden belge ve bilgiler temin edilmiş, bu an
lamda 83 adet evrak gelmiş buna karşılık 90 adet evrak Komisyonumuzca gönderilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Arif SOYTÜRK, Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim 
Genel Müdürlüğünden Kadir ÇETİN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurt
dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden A. Tunç NALBANTOĞLU, Başbakanlık Dış Ticaret 
Müsteşarlığf ndan İlhan APA ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığından Dr. Başak KILIÇ 
TAŞELİ Komisyon çalışmalarında ve rapor yazımında katkıda bulunmak üzere Komisyonumuz 
süresince görev yapmışlardır. 
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1. GİRİŞ 
Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeniden imar faaliyetleri ve hızlı bir kalkınma 

sürecine giren Batı Avrupa ülkeleri, işgücü ihtiyacını karşılamak üzere yabancı işçi çalıştırmak yolunu 
seçmişlerdir. Ülkemizde de 1960 yılından sonra tarım politikasının değişmesi ve artan nüfus, köyden 
kente büyük bir işgücü göçünü başlatmıştır. Ülkemizde mevcut insan gücünün hepsine istihdam 
imkânı bulunamaması sonucu, vatandaşlarımız da milletlerarası göç hareketine dahil olmuşlardır. 

30 Ekim 1961 tarihinde Almanya ile yapılan İşgücü Anlaşması çerçevesinde 1961 yılı sonun
dan itibaren bu ülkeye gönderilen vatandaşlarımızın bir çoğu, 1967 yılında bu ülkede yaşanan ilk 
büyük ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'ye geri dönmüşlerdir. 1961-1967 evresi olarak adlan
dırılabilecek bu dönemde yabancı ülkede işçilik olgusu, tamamen geçici ve kısa süreli bir nitelik 
içermektedir. Vatandaşlarımız bu dönemde ailelerini vanlanna almayı düşünmemiş, kısa zamanda 
en fazla tasarrufu yapıp yurda dönme arzusu taşımışlardır. 

1968 yılında ekonomik kriz sonuçlarıyla birlikte aşıldığında Almanya yeniden işgücü açığı prob
lemiyle karşılaşmış ve Türkiye'den işçi alımına tekrar başlamıştır. Daha önce yurda dönmüş olanların 
da bu ülkeye geri dönerek yeniden çalışmaları mümkün kılınmıştır. Bu dönemde de vatandaşlarımızın 
yine büyük ölçüde "geçici olma" özelliklerini korudukları görülmekle birlikte, münferit aile birleştir
me uygulamalarına da başlanmıştır. Bunun yanında Almanya'da 1965 yılında yeni bir Yabancılar 
Kanununun yürürlüğe girmesiyle "misafir işçilerin" misafirlikten öteye bu ülkede ikametleri de müm
kün kılınmıştır. Bu evre, geçicilik ve yerleşiklik tartışmalarının ilk kez gündeme geldiği, bu arada da 
işçi alımı yoluyla bu ülkedeki yabancı nüfusun sürekli artış gösterdiği bir dönemdir. Vatandaşlarımız 
Almanya'nın yanı sıra artık Avusturya, Fransa, Hollanda, İsviçre ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerine 
de gitmeye başlamışlardır. 1973 yılında ortaya çıkan petrol krizi, önce Almanya'nın, daha sonra da 
diğer yabancı işgücü ihtiyacı duyan Avrupa ülkelerinin Türkiye'den işçi alımını durdurmalarına neden 
olmuştur. Böylece 1968-1973 arasındaki ikinci evre de tamamlanmıştır. 

1973 yılında işçi alımı durdurulmuş olmakla birlikte, sanayileşmiş Avrupa ülkelerinde yapısal 
nedenlerle emek-yoğun işgücüne ihtiyaç duyulduğundan, ülkemizden aile birleştirmesi yoluyla iş
gücü alımı bu dönemde de devam etmiştir. 1974 yılı sonrası, yine başta Almanya kamuoyunda ol
mak üzere, yabancıların kalıcı veya geçici oldukları konusunda çok yönlü, ancak çoğu zaman 
yüzeysel kalmaktan öteye geçmeyen tartışmaların yoğunlaştığı bir dönem olmuştur. Almanya 1983 
yılında başta Türkler olmak üzere ülkesindeki yabancıları azaltmak maksadıyla yasal tedbirler alma 
yoluna gitmiştir. 1983 ve 1984 yıllarında yaklaşık 11 ay kadar yürürlükte kalan "Geri Dönüşü Teş
vik Yasası" ile emeklilik prim iadelerinin peşin ödenmesi ve geri dönüş primi verilmesi suretiyle 
120 bini sigortalı işçi olmak üzere 215 bin vatandaşımızın ülkeyi terk etmesi sağlanmıştır. Ancak. 
bu yolla yabancı sayısının azaltılmasının mümkün olmadığı fikri geçerlik kazanmıştır. Nitekim, Al
manya'da 1983 yılında 1,8 milyon civarında olan vatandaşlarımızın sayısı, 1984'ten sonra yine es
ki artış hızına ulaşmış ve 1983 öncesi rakamını kısa sürede geride bırakmıştır. Böylece 1974-1983 
arasındaki üçüncü evre de sonuçlanmış ve herkes tarafından farklı biçimlerde anlaşılan entegrasyon 
tartışmaları hız kazanmıştır. Henüz sonuçlanmamış olan ve yerleşikliğe geçiş evresi olarak nitelen
dirilebilecek 1984 sonrası dördüncü evre, halen tüm özellikleriyle yaşanmaya devam etmektedir. 
Dördüncü evrenin diğer bir özelliği ise, vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin vatandaşlığına 
geçmeye başlamalarıdır. Günümüzde 500 bini Almanya'da olmak üzere yaklaşık 1 milyon Türk 
vatandaşı bulundukları ülke vatandaşlığına geçmiştir. 

Eylül 2003 tarihi itibariyle yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın sayısı bulundukları ülke vatan
daşlığını almış olanlar hariç 3.519.804'dür. Söz konusu vatandaşlarımızın 3.027.067'si B.Avrupa ül
kelerinde, 19.800'ü Türk Cumhuriyetlerinde, 109.148 i Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde. 
363,789'u diğer ülkelerde yaşamaktadırlar. Halen yılda yaklaşık 100.000 vatandaşımızın çeşitli yol
lardan yurtdışına gittiği ve yine yılda 60.000 vatandaşımızın Türkiye'ye geri döndüğü bilinmektedir 
Tablo 1 Eylül 2003 itibariyle yurtdışındaki vatandaşlarımızla ilgili sayısal bilgileri vermektedir. 
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Tablo 1. Yurtdışındaki Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler 
Ülke Adı 1 

B.AVRUPA | 
Almanya I 
Fransa 1 
Hollanda* 
Avusturya 1 
Belçika 1 

| İsveç 
j İngiltere 1 
| Danimarka 
1 İtalya 
1 Finlandiya 
1 İspanya 
1 Lüksembourg 
1 İsviçre 
1 Norveç 
1 Liechtenstein 
TOPLAM 
TÜRK CUM. 

1 Azerbaycan 
1 Türkmenistan 
1 Özbekistan 
Kazakistan 
Kırgızistan 
Tacikistan 
TOPLAM 
O.DOĞU VE 
AFRİKA 
S.Arabistan 

1 Libya 
1 Kuveyt 
1 Ürdün 
Katar 
TOPLAM 
DİĞER 
ÜLKELER 

{Rusya Fed. 
I Beyaz Rusya 
1 Gürcistan 
1 Ukrayna 
1 Moldova 
1 İsrail 
1 Japonya 
ABD 

1 Kanada 
1 Avustralya 
I Güney Afrika 
1 TOPLAM 
| GENEL TOPLAM 

Vatandaş I 
Sayısı 

1.924.154 1 
341.728 
330.709 
130.703 
45.866 
31.894 
90.000 
31.978 

5.284 
1981 
1289 
287 

79.470 
10.915 

809 
3.027.067 

4.500 
5.000 

700 
6.000 
3.200 

400 
19.800 

100.000 
3.200 
3.000 
1.600 
1348 

109.148 

18.000 
154 

2.300 
! 550 
1 1000 

22.000 
2424 

220.000 
40.000 
56.261 

1.100 
363.789 

1 3.519.804 

İşçi Sayısı I 

705.542 
87.992 

103.000 
54.440 
13.412 
5.700 

35.000 
16.699 

2780 
659 

34.076 

339 
1.059.639 

1.850 
4.500 

630 
1.032 

543 
225 

8.780 

95.000 
2.800 
2.750 

255 
1.348 

102.153 

500 
296 
500 

6000 

20.100 

27.396 
1.197.968 

İşsiz Sayısı 

167.519 
24.441 

9.000 
9.801 
7.983 
1.200 
4.500 
3.263 

330 

3.962 
473 

49 
232.521 

20 

3.490 

3.490 
| 236.011 

Vatandaşlarımız 
Arasındaki 

İşsizlik Oranları 
% 

23.8 
15.0 
8.0 

15.3 
34.46 

17,1 
13,0 
16,7 

33,0 

11.4 
7,3 

7,80 

5,5 
7 

17.3 
20 

1 

Genel | 
İşsizlik 1 
% 

9,4 
9,0 
3,0 
8,3 
9,6 

5,2 1 
5,2 
9,0 
9,1 

2,6 
2,8 
3,6 

4,00 

9 
2,3 

11,4 
3,7 
6,8 

10,3 
5,3 
12 

7,9 
6,1 
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Halen yurtdışında yaklaşık 800.000 öğrencimiz temel eğitim ve liselerde okumakta, yaklaşık 
44.000 öğrencimiz ise yüksek öğrenim görmektedir. Yaklaşık 80.000 vatandaşımız ise işçilikten iş
veren konumuna gelmiştir. Bu vatandaşlarımız yanlarında yaklaşık 420.000 kişiye istihdam olanağı 
sağlamaktadırlar. Yıllık ciroları ise 35 milyar Euro'ya ulaşmıştır. 

Sonuç olarak, halen dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın sayısı 4,5 milyon 
civarında olup, bunlann birinci nesil dahil, çok büyük bir bölümünün yurda kesin dönmeme 
konusunda artık kararlarını vermiş oldukları, bu ülkelerdeki Türk nüfusunun bundan böyle artmaya 
devam edeceği ve yerleşik hale geleceği açıkça görülmektedir. 

Başlangıçta birçok ülkede işçi statüsünde bulunup bugün artık o ülkelerde kalıcı unsurlar 
haline gelen 4,5 milyon civarındaki insanımızın bulundukları ülkeler ve ülkemiz ekonomisine yap
tıkları katkılar ile sayılamayacak ölçüde çeşitli sosyal, kültürel ve politik yararların önemi izahtan 
varestedir. T.C. Merkez Bankası verilerine göre 1961 yılından bu güne kadar vatandaşlarımız 
tarafından resmî yollarla, yaklaşık 77 milyarı T.C. Merkez Bankasına ve 50 milyan ise özel ban
kalara olmak üzere toplam 127 milyar ABD dolarının havale edildiği bilinen bir gerçektir. Tablo 2 
1964-2003 yılları arasındaki işçi gelirlerini vermektedir. 

Tablo 2. İşçi Gelirleri 1964-2003 (Milyon ABD Dolan) 
Yıllar 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

işçi Gelirleri 
8.1 
69.8 
115.3 
93.0 
107.30 
140.6 
273.0 
471.4 
740.1 
1,183.2 
1,426.3 
1.312 
982 
982 
983 
1.694 
2.071 
2.490 
2.140 
1.518 
1.807 

Yıllar 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003* 
TOPLAM 

İşçi Gelirleri 
1.714 
1.634 
2.021 
1.776 
3.040 
3.246 
2.819 
3.008 
2.919 
2.627 
1.714 
3.542 
4.197 
5.356 
4.529 
4.560 
2.786 
1.936 
1.200 

176.843 

2003 Ocak -Temmuz dönemini kapsamaktadır. 

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın T.C. Merkez Bankası'ndan yaklaşık 16 milyar ABD doları 
tutarında döviz mevduat hesaplan bulunmaktadır. Bunlara ek olarak yurtdışında çalışmış ve emek
li aylığına hak kazanmış veya bunlann Türkiye'de yaşayan dul ve yetimlerine yurtdışından havale 
edilen aylıkların 5 yıllık tutarı 1 milyar EURO'ya ulaşmıştır. 
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Yurtdışında faaliyet gösteren iş adamlarımızın ülkemize yapmış olduğu yatırımlar giderek çar
pıcı boyutlara ulaşmıştır. Bunun yanı sıra AB ülkelerinde yerleşik işadamlarımız ile vatandaş
larımızın oluşturmuş olduğu dernek, birlik, vakıf, federasyon ve benzeri kuruluşlar ülkemizin 
AB'ne tam üye olma ana misyonu çerçevesinde önemli roller üstlenmişlerdir. Diğer taraftan yurt
dışında işçisi, işadamı, profesörü, doktoru ve öğrencisi ile büyük bir güç oluşturan vatandaş
larımızın ülkemizle ilişkilerini sürdürmekte müstesna bir gayret gösterdikleri bilinmektedir. 

Bu itibarla; yurtdışında çok sayıda vatandaşı bulunan Türkiye Cumhuriyeti, Türk işgücünün 
yabancı ülkelerde istihdamının başlamasıyla birlikte onların hak ve çıkarlarını korumak üzere 
gerekli tedbirleri alma yoluna gitmiştir. İşçilerimizin ve aile fertlerinin haklarının Türkiye'nin o ül
kelerle yaptığı ikili işgücü ve sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bu konulardaki yakın ilişkilerle 
güvence altına alınması için gayret sarfedilmiştir. Ayrıca, uluslararası sözleşme ve diğer hukuki ens
trümanlara da taraf olarak hakların korunması ve geliştirilmesi çabası gösterilmiştir Vatandaş
larımızın hak ve çıkarları devletimizin güvencesi altında olup, bunların yurtdışında ve yurda dön
dükten sonra korunması ve daha ileriye götürülmesi devletimizin asli görevlerindendir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası*nın 62. maddesi, yurtdışındaki vatandaşlarımızın bulundukları 
ülkelerde ve geri dönüşten sonra haklarının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili olarak devlete 
gerekli tedbirler alma görevi vermiştir. Devletin bünyesinde yurtdışındaki vatandaşlarımızın 
durumları ve karşılaştıkları sorunları ile ilgili olarak görev yapan çeşitli kurumlar mevcuttur. Bu 
kurumlar Anayasanın 62. maddesi doğrultusunda ve yasalarla kendilerine verilen görevler gereği, 
eğitimden kültüre, çalışma ve sosyal güvenlikten din hizmetlerine kadar her konuda gerekli çalış
maları yapmaktadırlar. 

2. YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZA HİZMET GÖTÜREN KURUM/ 
KURULUŞLARCA SUNULAN HİZMETLER, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ 

2.1 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
2.1.1 Sunulan Hizmetler 

4841 sayılı Çalışma Bakanlığı Kuruluş Kanununun 6. maddesine 08.05.1967 tarihinde 864 
savılı Kanunla eklenen bir maddeyle Bakanlığın yurtdışı teşkilatı kurulmuş, en son şeklini ise 
24.07.2003 tarih ve 25178 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4947 sayılı Kanun
la almıştır. Bu Kanunla Bakanlığın yurtdışı teşkilatına verilen görevler şunlardır: 

• Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının; yurtdışındaki çalışma hayatı ve sosyal güvenlik 
mevzuatından doğan hak ve menfaatlerim korumak ve geliştirmek, çalıştıkları ülkelerde ve yurda 
dönüşlerinde karşılaştıkları meselelerin çözülmesinde yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarla gerekli 
koordinasyonu sağlamak, 

• Yurtdışı istihdamını takip etmek, yurtdışında Türk işgücünün istihdamı yönünde araştırma ve 
çalışmalar yapmak, yaptırmak ve istisna akdi ile işgücü anlaşmalarını hazırlamak, bu anlaşmaların 
yurtdışındaki uygulamasını takip ederek bu konuda politikalar geliştirmek. 

• Bakanlık yurtdışı kadrolarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek, yurtdışı birimleri vasıtasıy
la sosyal güvenlik sözleşmelerinin uygulanmasını takip etmek, uygulamada koordinasyonu sağlamak, 

• Çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla yazışmaları 
yapmak ve bu kuruluşlara üye olmaktan doğan işleri yürütmek, 
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• Karma ekonomik komisyonlar için Bakanlık görüşlerini belirlemek, 

• Sosyal politika alanında yabancı literatürü ve mevzuatı izlemek ve raporlar hazırlayarak kul
lanıma sunmak, 

• Kişi ve hak sahiplerinin yabancı ülke mevzuatından doğan sosyal güvenlik haklarının korun
ması amacıyla, bağlı kuruluş ve bağlı kuruluşların ilgili kuruluşlarınca yapılacak yazışmaların, 
Bakanlık yurtdışı teşkilatı aracılığı ile yerine getirileceği ülkeleri tespit etmek, 

• Bakanlık, bağlı kuruluş ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarınca yapılacak işlemleri koordine 
etmek, bunların diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağ
lamak, protokol işlerini yürütmek, 

• Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında 
koordinasyonu sağlamak, 

• Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Bu görevlere istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hiz
metleri Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği hizmetler aşağıda verilmiştir: 

Merkez ve Yurtdışı Teşkilatının Doğrudan Hizmetleri: Vatandaşlarımızın yoğun olarak 
yaşadığı ülkelerin pek çoğunda Büyükelçiliklerimiz nezdinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Müşavirlikleri ve Başkonsolosluklarımızda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşelikleri olarak ör
gütlenmiş bulunan Bakanlık yurtdışı teşkilatı işgücü göçünün başlangıcından itibaren işçilerimize 
ve daha sonraki yıllarda aile fertlerinin bu ülkelerde ikamet etmeye başlamasıyla tüm vatandaş
larımıza içinde yaşadıkları toplumda karşılaştıkları çalışma hayatı, meslek eğitimi, sosyal güvenlik, 
sosyal yardımlar, ikamet hukuku ve entegrasyon olarak adlandırılan uyum konularında doğrudan 
yardımcı olmakta, onların sorunları ile ilgili olarak o mahaldeki resmî makamlarla yakın ilişkiler 
kurmakta ve bu maksatla gerekli işbirliğinin sağlanması için gayret sarf etmektedir. Son olarak, 
Rotterdam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğimizce Hollanda Hükümetinin 118 sayılı ILO söz
leşmesine aykırı davranması nedeniyle açılan davada, Hollanda Hükümetince vatandaşlarımıza 300 
milyon EURO ödenmesi sağlanmıştır. Ayrıca, Bakanlığın yurtdışı teşkilatı vasıtasıyla Almanya'da 
ek bir emekli aylığı olan işletme emekli aylıklarının (Betriebsrente) da ödenmesi sağlanmaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlik ve Ataşeliklerinin, her kesimden ve kuşaktan vatan
daşımıza samimi, etkin ve düzenli bir hizmet sunabilmesinin bu vatandaşlarımızın Devletimize olan 
bağlılıklarının muhafazası ve pekişmesi açısından önemi bilinen bir gerçektir. Maliyeti itibariyle 
yüksek olan yurtdışındaki Devlet hizmetleri, en ehil personelle ve çok iyi düşünülmüş, hazırlanmış 
ve uygulamaya konmuş olan hizmet konscptleri ile bir fayda ve kıymet ifade eder hale gelmektedir. 
İşte bu amaçla hizmeti, anlayışı ve muhtevasıyla yeniden tanımlamak, kısa ve orta vadede gerçek
leştirilecek hizmet gündemini belirlemek planlı, dinamik ve etkin bir faaliyeti başlatmak maksadıy
la son iki yıl içerisinde bazı adımlar atılmış ve Bakanlıkça tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler özetle 
aşağıda verilmiştir: 

Görev Yapılan Ülkelerle İlgili Münferit Siyaset Planlaması: Yeniden tanımlanan görevlerin 
ve mevcut gelişmelerin ışığında vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerle ilgili olarak Bakanlığın 
görev sahasına giren konularda etkin bir siyaset planlamasını mümkün kılmak amacıyla münferit 
siyaset belgeleri, önceliklerimizi ve izlenecek yöntemleri ihtiva eder şekilde hazırlanmıştır. 
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Eylem Planlarının Uygulamaya Sokulması: Yurtdışı birimlerince yürütülmekte olan hizmet
leri sistematize etmek, birimlere etkinlik kazandırmak ve geri besleme yöntemiyle ölçülebilir bir 
hizmet anlayışını yerleştirmek üzere, uygulayıcı personelin görüşünü de almak suretiyle 6 adet ey
lem planı Bakanlıkça hazırlanarak 2002 yılı başında yurtdışında uygulamaya konulmuştur. Bu ey
lem planları ve konulan şunlardır: 

• Güleryüz Eylem Planı: Vatandaşlarımıza, onların bulunduğu her zeminde güler yüzlü, 
samimi ve etkin hizmet sunmak, onlara devletimizin sıcak yaklaşımını hissettirmek ve böylece ül
kemizle olan mevcut bağlarını pekiştirme amacı taşımaktadır. 

• İleri Haklar Eylem Planı: Bu eylem planı ile bilhassa Avrupa ülkelerinde yaşayan ve çalışan 
vatandaşlarımızın taraf olduğumuz uluslararası hukuk belgelerinden doğan haklardan daha geniş 
biçimde istifade etmeleri, bu haklara ulaşmada ortaya çıkan engellerin yargı yolu kullanılması 
suretiyle bertaraf edilmesi ve bu amaçlarla vatandaşlarımıza yoğun enformasyon ve oryantasyon 
desteği sunulması amaçlanmıştır. 

• Altın Bilezik Eylem Planı: Avrupa ülkelerinde yetişen gençlerimize ve mesleki niteliği 
bulunmadığı için işsizlik tehlikesine maruz kalan tüm vatandaşlarımıza meslek kazanmalarına yar
dımcı olmak için aydınlatma ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde etkin destek temini bu eylem 
planının amacı olarak belirlenmiştir. 

• Birinci Kuşak Eylem Planı: Bulundukları ülkelerde yaşlanan ve bu ülkelerde ikamet etmeye 
devam eden vatandaşlarımızın spesifik bazı sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve devletin on
lara bilhassa yurtdışında ihtiyacını hissettikleri moral desteği vermek üzere hazırlanan bu eylem 
planı aynı zamanda diğer planlarla koordineli bir faaliyeti öngörmektedir. 

• Dostluk Eylem Planı: Yurtdışı teşkilatının vatandaşlarımıza etkin hizmet sunması, bulunduk
ları ülke makamları ile düzenli ve verimli işbirliği ile mümkün olmaktadır. Bu eylem planı ile yurtdışı 
birimlerinin vatandaşlarımızı ilgilendiren tüm resmî kurum ve kuruluşlarla uluslararası münasebetler 
kuralları çerçevesinde işbirliğine yönelik temaslar geliştirmeleri amaçlanmış bulunmaktadır. 

• Paydos Eylem Planı: Öncelikle çeşitli ülkelerde yetişen genç kuşak vatandaşlarımızın boş 
zamanlarının değerlendirilmesi ile topluma uyumlarına destek olmak, spor faaliyetlerinin bu uyuma 
katkısı olacağı noktasından hareketle onları bu faaliyetlere teşvik etmek ve başarılı olanlarının Türk 
sporuna kazandırılmasına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan bu eylem planı aynı zamanda yetiş
kinlerin de sağlık için spor ortamı içinde yaşadıkları toplumla daha uyumlu bir konuma gelmesini 
amaçlamış bulunmaktadır. 

Büro Hizmetleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlik ve Ataşeliklerine bizzat veya dilek
çeyle müracaat eden vatandaşlarımıza görev alanına giren konularda gerekli hizmet sunulmakta, on
lara personel durumunun diplomatik ve konsüler ilişkileri düzenleyen Viyana Sözleşmelerinin ve 
ikili münasebetlerin çizdiği sınırlar dahilinde gerekli her türlü destek sağlanmaktadır. 

Hizmetlerin Tanıtılması: Vatandaşlarımıza yurtdışı teşkilatı vasıtasıyla sunulan hizmetlerin 
yaygınlaştırılması, bu hizmetlerin devamlı surette tanıtılmasından ve mahiyetinin kamuoyuna geniş 
bir şekilde anlatılmasından geçmektedir. Bu maksatla, 2002 yılı başında Genel Müdürlükçe bas
tırılan tanıtıcı afişler yurtdışı birimlerine gönderilerek dağıtımı sağlanmıştır. Yine tanıtım ve aydın
latma amacıyla, yurtiçinde ve yurtdışında medyadan imkânların el verdiği ölçüde istifade edilmek
tedir. Yurtdışındaki hizmetlerin mahiyetini anlatmak suretiyle yurtdışı birimlerine vatandaşlarımızın 
daha fazla müracaat etmesini sağlamak üzere, TRT-INT kanalı ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu 
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ile merkezde ve yurtdışında sürekli bir işbirliği Genel Müdürlükçe sağlanmıştır. Keza, diğer basın 
ve yayın organlarıyla da tanıtma ve aydınlatma amaçlı yakın işbirliği imkânlarının teminine de yine 
Genel Müdürlükçe gayret sarf edilmektedir. 

Yurt-Danış: Türkiye'ye kesin olarak dönen veya geçici olarak gelen yurtdışında daimi ikameti 
olan vatandaşlarımıza kendilerini ilgilendiren ülkemiz mevzuatı hakkında bilgi verme, onların 
sorunlarının çözümüne katkıda bulunma ve bu maksatla yönlendirme amacıyla 2001 yılında Genel 
Müdürlükte bir büro oluşturulmuştur. "Yurt-Danış" adı verilen bu büronun hizmetleri bastırılan bir 
afiş vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışında tanıtılmış, medya aracılığıyla da anılan büronun varlığı hiz
mete hedef olan vatandaşlarımıza duyurulmaya çalışılmıştır. Yurt-Danış bürosu, bu türden hizmet
te bir ilk teşkil etmektedir. 

İlgili Ülkelerle Yürütülen İkili İlişkiler: 
Ortak Çalışma Grupları: Yurtdışında çalışan ve yaşayan vatandaşlarımızın hak ve menfaat

lerinin korunması ve geliştirilmesi maksadıyla vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerin muhatap 
kurum ve kuruluşlarıyla karşılıklı anlayış ve işbirliğine dayalı münasebetlerin kurulması fevkalade 
önem arz etmektedir. İşgücü göçünün başladığı ilk yıllardan bu yana işçilerimize ve daha sonraki 
yıllarda kendilerine katılan aile fertlerine Devletimizin gösterdiği ilgi ve onların sahipsiz olmadık
larının hissettin İme si manevi değerinin yanında sorunların somut çözümlerinin bulunması açısın
dan da önem arz etmektedir. Bu çerçevede yurtdışında vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerin yet
kili kurum ve kuruluşları ile çeşitli platformlarda bir araya gelinmesine özen gösterilmektedir. 

Bu maksatla 1984 yılında ilk kez Bakanlık ile Almanya Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanlığı 
arasında vatandaşlarımızın bu ülkeye intibakları için alınacak müşterek tedbirlerin görüşülüp karara 
bağlandığı bir "'Ortak Çalışma Grubu" (OÇG) oluşturulmuştur. Münavebeli olarak her yıl ülkeler
den bir diğerinde yapılan OÇG toplantıları yararlı sonuçlar vermiş, ancak 1992 yılında meydana 
gelen siyasi bir anlaşmazlık sonucunda 2000 yılının başına kadar toplantılar durdurulmuştur. O 
yılın Şubat ayında Berlin'de ve 2001 yılının Eylül ayında Ankara'da yapılan toplantılarla iki Bakan
lık arasındaki münasebetler yeniden normale dönmüştür. Gelinen bu sonuçta iki ülke Bakanlarının 
2000 ve 2001 yıllarında gerçekleştirdikleri karşılıklı ziyaretlerin de önemli ve olumlu bir rolü ol
duğu görülmüştür. 

OÇG ile işletilmeye başlanan iyi ilişkilere dayalı sistemin yaşadıkları ülkelerde vatandaş
larımızın daha güçlü bir konuma gelecekleri varsayımıyla ilave tedbirlerle geliştirilmesi ve yeni iş
birliği ortamlarının meydana çıkarılmasına gayret edilmiştir. Almanya ile olan ilişkilerin geçmiş 
dönemlerde diğer ülkelerle tesis edilmemiş olması ve bunun bir noksanlık olduğu düşüncesiyle 
Avusturya, Hollanda ve Belçika ile OÇG oluşturulmuş ve Belçika dışında ilk toplantılar gerçekleş
tirilmiştir. OÇG kurulması için Hollanda ve Belçika ile protokol imzalanması yoluna gidilmiş, bu 
ülkelerle münasebetleri sadece vatandaşlarımızla ilgili konulara münhasır kılmayarak, Avrupa Bir-
liği'ne adaylığımız sürecinde bu ülkelerle çalışma ve sosyal politikaların uygulanmasına ilişkin 
konuların ve işbirliklerinin ele alınacağı bir çerçeveye oturtulmuştur. 

Vatandaşlarımızın çıkarlarını ve sorunlarını ilgilendiren konularda yaşadıkları ülkelerin 
muhatap kurum ve kuruluşları ile her vesileyle sistemli ve gerektiğinde derhal temaslar kurulmak
ta, uluslararası kurallar çerçevesinde gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Tüm ilişkilerde Dışişleri 
Bakanlığı ile işbirliği sağlanmakta, her durumda gerekli koordinasyonun sağlanmasına özen gös
terilmektedir. 
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Göç Çalışma Grubu: Yurtdışında çeşitli ülkelerde yaşayan vatandaşların meseleleriyle çeşit
li platformlarda gerekli tüm araçları kullanmak suretiyle ilgilenmekte olan Genel Müdürlük, her yıl 
yaklaşık altmış bin vatandaşımızın aile birleştirilmesi yoluyla yeni göçmen olarak çeşitli ülkelere 
gittikleri ve burada muhtelif sorunlarla karşılaştıkları noktasından hareketle Ankara'da ilgili 
Büyükelçiliklerin yetkililerinin (elçilik müsteşarı, konsolos, müşavir vb.) ve çeşitli kamu kuruluş
larının temsilcileri (Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Kadının Sorunları ve Statüsü Genel Müdür
lüğü, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı) ile akademisyenlerin katılımıyla bir "Göç Çalışma 
Grubu" kurulmuştur. Göç Çalışma Grubu 2002 yılı içinde belli aralıklarla yaptığı altı toplantıda ilk 
kez yurtdışına gidecek ve gittiği ülkede sürekli ikamet edecek vatandaşlarımızı ülkemizden ayrıl
madan önce yurtdışında karşılaşabileceği sorunlar, imkânlar ve başvuracağı kurumlarla ilgili bil
gilerle donatmak amacıyla her ülke için ayrı bir enformasyon broşürü hazırlanmasını kararlaştırmış
tır. Örnek broşür hazırlanmış olup, bastırılması için kaynak temini gerekmektedir. Söz konusu 
broşürlerin pasaport verilen Emniyet Müdürlüklerinde ve ilgili ülkelerin büyükelçiliklerinin/ kon
solosluklarının vize bölümlerinde vatandaşlarımıza dağıtılması Genel Müdürlükçe planlanmıştır. 

Vatandaşlarımızın Çıkarlarının Korunması Maksadıyla Sürdürülen Çok Taraflı Ulus
lararası İlişkiler: Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde hak ve menfaatlerinin korunması ve 
geliştirilmesi amacıyla Türkiye öncelikle Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan uluslararası hukuki 
enstrümanlara taraf olmuştur. Göçmenlerin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesi, Avrupa 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Protokolleri ve Avrupa Sosyal Şartı gibi anlaşmalar vasıtasıyla bu 
hakların güvence altına alınmasına çalışılmıştır. 

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, ILO ve konuya ilişkin faaliyeti bulunan diğer tüm kurum ve 
kuruluşların münferiden veya müştereken tertip ettikleri çalışmalara aktif katılım sağlanmasına gay
ret edilmektedir. Ancak, aşağıda da değinildiği üzere, bu çalışmalarla ilgili olarak Bakanlıkta 
katılımda sürekliliği ve böylece aktiviteyi artırıcı düzenlemelere gidilmesinin uygun olacağı açıktır. 
Ülkemiz bugüne kadar 15 ülke ile ikili Sosyal Güvenlik Anlaşması akdetmiş ve Yüce Meclisimizin 
onayı ile yürürlüğe koymuştur. Öncelikle çok sayıda vatandaşımızın yaşadığı ve çalıştığı ülkeler 
başta olmak üzere bugüne kadar 25 ülke ile sözleşme imzalanmış olup, 10 sözleşmenin onay işlem
leri ise devam etmektedir. Tablo 3'de yürürlükte bulunan sözleşme ve anlaşmalar verilmektedir. 

Tablo 3. Yürürlükte Bulunan Sözleşme ve Anlaşmalar (09.06.2003) 
Ülke Adı 
ingiltere 
Almanya 
Hollanda 
Belçika 
Avusturya* 
isviçre 
Fransa 
Libya 
Danimarka 
isveç 
Norveç 
KKTC 
Makedonya 
Azerbaycan 
Romanya 

imza Tarihi 
09.09.1959 
30.04.1964 
05.04.1966 
04.07.1966 
12.10.1966 
01.05.1969 
20.01.1972 
13.09.1984 
22.01.1976 
30.06.1978 
20.07.1978 
09.03.1987 
06.07.1998 
17.07.1998 
06.07.1999 

Yürürlük Tarihi 
01.06.1961 
01.11.1965 
01.02.1968 
01.05.1968 
01.10.1969 
01.01.1972 
01.08.1973 
01.09.1985 
01.02.1978 
01.05.1981 
01.06.1981 
01.12.1988 
01.07.2000 
09.08.2001 
01.03.2003 

* Avusturya Sözleşmesi 30.09.1996 tarihinde feshedilmiştir. 28.10.1999'da imzalanan yeni anlaşma 01.12.2000 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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Tablo 4'de TBMM'de uygun bulunmuş ancak henüz yürürlüğe girmemiş sözleşme ve anlaş
malar verilmektedir. 

Tablo 4. TBMM'de Uygun Bulunmuş Ancak Henüz Yürürlüğe Girmemiş Sözleşme ve 
Anlaşmalar (09 Haziran 2003) 

Ülke Ach 
Kanada 
Arnavutluk 
Gürcistan 

îmza Tarihi 
19.06.1998 
14.07.1998 
11.12.1998 

Yürürlük tarihi 
-
-
-

Not: 1959 tarihli Türkiye-Ingiltere Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin yerine geçmek üzere 20.12.1999 tarihinde 
imzalanan yeni Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel 
Kurulu'nda 04.06.2003 tarihinde kabul edilmiştir. 

Tablo 5' de TBMM Genel Kurulunda henüz görüşülmemiş sözleşme ve anlaşmalar 

verilmiştir. 

Tablo 5. TBMM Genel Kurulunda Henüz Görüşülmemiş Sözleşme ve Anlaşmalar (09 
Haziran 2003) 

Ülke Adı 
Kebek 
Bosna-Hersek 

İmza Tarihi 
21.11.2000 
27.05.2003 

Yürürlük tarihi 
-
-

Tablo 6'da parafe edilmiş ancak henüz imzalanmamış sözleşme ve anlaşmalar 

verilmektir. 

Tablo 6. Parafe Edilmiş Ancak Henüz İmzalanmamış Sözleşme ve Anlaşmalar (09 
Haziran 2003) 

Ülke Adı 
Özbekistan 
israil 
Lüksembourg 
Hırvatistan 
Çek Cumhuriyeti 

imza Tarihi 
13.11.1998 
14.06.2000 
07.07.2000 
16.03.2001 
28.06.2001 

Yürürlük tarihi 
-
-
-
-
-

Bu sözleşmelerle sağlanan genel haklar şunlardır: 
• Sözleşmemiz bulunan ülkelerde halen 215.374 vatandaşımıza aylık ödenmektedir. (Bu aylık

lara, Almanya'nın çeşitli eyalet sigorta kurumlarından tek taraflı olarak bağlanan aylıklar dahil 
değildir.) 

• Buna karşılık ikili sözleşmelere göre, ülkemizden 77.000 kişiye aylık tahsis edilmiştir. 
• İkili sözleşmeye göre sadece Almanya'dan bağlanan 190.000 aylıktan 41.000 adedi Sosyal 

Sigortalar Kurumu aracılığı ile Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza havale edilmektedir. Havale 
edilen bu meblağ 2002 yılında 39.500.000 EURO tutmuştur. Türk Lirası karşılığı ise 55.5 trilyon 
olmuştur. Buna karşılık 2002 yılında SSK tarafından bağlanan 77.000 aylıktan yurtdışında tüm ül
kelere transfer edilen 843 aylığın tutarı yalnızca 657 milyar Türk Lirasıdır. 
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• 15 ülkeden yalnızca 8 ülke ile akdedilmiş elan ikili sözleşmelerde hastalık sigortası kapsama 
alınmıştır. 

İkili sözleşmelerin eki İdari Anlaşmalar kapsamında taraflar birbirlerine idari yardım yapmak
ta ve doğan masrafların bir kısmını karşılıklı olarak fatura edebilmektedir. Sağlık sigortası kap
samında yalnızca son 4 yılda (1999 2002 yılları) Sosyal Sigortalar Kurumu 6 ülkeye verdiği hizmet 
karşılığında 50 trilyon TL almış ve buna karşılık 13 trilyon TL ödemiştir. 

Bunların dışında yine SSK tarafından verilen aracılık hizmetleri ile 2002 yılında; Almanya'dan 
41.000 vatandaşımızın aylıklarının transfer edilerek kendilerine bankalar üzerinden ödenmesinde 
ve Bulgaristan'dan 28.000 kişinin aylıklarının ödenmesinde yardımcı olunmuştur. 

Yine sadece Almanya'dan 350.000'den fazla vatandaşımız sigorta primlerinin işçi payını al
mıştır. Bu uygulama Almanya tarafından tek taraflı olarak yapılmaktadır. Bunlardan 147.000 kişi 
primlerini ülkemize havale ettirmiştir. Havale işleminde Sosyal Sigortalar Kurumu aracılık etmiş
tir. 200.000 üzerinde vatandaşımız primlerini Almanya'daki hesaplarına getirtmişler ve bu paranın 
bir kısmı ile ülkemize dayanıklı tüketim mallan getirmişlerdir. 

İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre talep eden vatandaşlarımızın İsviçre'den işçi ve iş
veren paylarının tamamı dahil primleri Sosyal Sigortalar Kurumuna havale edilmekte ve sosyal 
güvenlikleri ülkemizde sağlanmaktadır. Dileyen vatandaşlarımız 3201 Sayılı Borçlanma Kanununa 
göre İsviçre'de geçen sürelerini borçlanmakta ve havale edilen primlerini tamamen veya kısmen 
iade olarak almaktadırlar. 

Uygulamanın başladığı 1983 yılından bu yana toplam 21.600 vatandaşımız primlerini transfer 
ettirmiş olup, bu sayede ülkemize toplam 461 milyon EURO havale edilmiştir. 

Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler: 
Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (ILO): Türkiye, 1932'den beri üyesi bulunduğu Millet

lerarası Çalışma Teşkilatı' nın (ILO) sekiz temel sözleşmesine taraf olmuştur. Bunların dışında 
bugüne kadar onayladığımız sözleşme sayısı 32'dir. Ülkemizin ILO faaliyetleri ile ilgili koordinas
yon görevi Genel Müdürlüğe tevdi edilmiştir. Cenevre'deki Birleşmiş Milletler ııezdinde Türkiye 
Daimi Temsilciliği' nde bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri görev yapmaktadır. Her Haziran 
ayında Cenevre'de tertip edilen ve Bakanlığın da Bakan ve Müsteşar seviyesinde temsil edildiği 
Milletlerarası Çalışma Konferansı' na hükümet, işçi ve işveren olarak geniş bir heyetle iştirak edil
mekte, ayrıca ILO'nun sair toplantılarına da hazırlıklı ve söz konusu üçlü sisteme uymak kaydıyla 
gerektiği gibi katılınmaktadır. Yine, ILO'nun Ankara'daki Temsilciliği ile yakın temas içinde olun
makta, Bakanlığın bu kuruluşla olan ilişkilerinin tüm koordinasyonu ve yazışmaları Genel Müdür
lükçe gerçekleştirilmektedir. 

Avrupa Konseyi (AK) : Avrupa Konseyi' nin çalışma ve sosyal güvenlik konularındaki tüm 
faaliyetleri de yine ilgili Bakanlık birimlerinin iştirakiyle Genel Müdürlükçe yürütülmektedir. Kon
sey bünyesindeki komite toplantılarına ve konferanslara mümkün olduğunca aktif katılım sağlan
ması için çaba gösterilmektedir. 

Avrupa Konseyi'nin Bakanlık açısından en önemli belgesi olan Avrupa Sosyal Şartı 'nın her 
düzeydeki faaliyetlerine, Şart'ı onayladığımız 1989 yılından bu yana ilgili kamu kuruluşlarımızla 
gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle katılım temin edilmektedir. 1961 yılında imza ve onaya 
açılmış bulunan Avrupa Sosyal Şartı'nın zaman içinde doğan ihtiyaçlara bağlı olarak tadili yoluna 
gidilmiş olup, 1996 yılında çıkarılan :'Revize Şart" ülkemiz açısından gerçekleştirilmesi zor 
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hükümleri nedeniyle henüz tarafımızdan imzalanmamıştır. Bununla birlikte, AB'ye adaylık sürecin
de mevzuatımızın Birlik müktesebatına uyumu çerçevesinde Revize Şartın en azından imzalanması 
için pek çok engelin ortadan kalkacağı düşünülmektedir. 

Avrupa Sosyal Şartı ile ilgili Genel Müdürlük faaliyetleri arasında bu yıl içinde gerçekleştirilen 
ve sonuçlan itibariyle faydalı olduğu anlaşılan en önemli çalışma, Avrupa Konseyi' ne verilmek 
üzere hazırlanan Ulusal Raporun, her maddesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar 
ve meslek kuruluşları ile toplantılar tertip etmek suretiyle kaleme alınması olmuştur. Bu da şimdiye 
kadar hazırlanan raporlara nazaran daha ciddi, düzenli ve "ulusal" niteliğine uygun bir raporun or
taya çıkmasını mümkün kılmıştır. 

Avrupa Konseyi ile münasebetlerimizde önümüzdeki dönemde öne çıkacağı anlaşılan bir diğer 
önemli konu da "Yedinci Avrupa Göçten Sorumlu Bakanlar Konferansında" (Helsinki, 16-17 Ey
lül 2002) kararlaştırılan "Avrupa Göç Gözlem Kurumu" oluşturulmasında aktif rol oynamamız 
gereğidir. Konseyin bu çerçevedeki çalışmalarına göç alan ve veren bir ülke olan Türkiye'nin faal 
bir rol üstlenmek suretiyle iştiraki son derece faydalı görülmektedir. 

Avrupa Birliği (AB) : Brüksel' de AB nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde bulunan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği, Bakanlığın görev alanına giren tüm konularda AB ile olan 
ilişkileri yürütmektedir. Bu birimin en önemli görevlerinden başlıcalannı, Avrupa Birliği Adalet 
Divanı' nın vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda aldığı kararlar ile yine birlik organlarının bu 
konulardaki tutum, karar ve uygulamalarını takip etmek gelmektedir. Ülkemizde Bakanlığın görev 
sahasına giren konularda uygulanan mevzuatın yenilenmesi çalışmalarında bu Müşavirliğin der
lediği bilgilerden geniş olarak istifade edilmiştir. 

Bakanlıkta mevzuatımızın Avrupa Birliği müktesebatına uyumu ve birlik ile olan bazı diğer 
ilişkiler Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte, gerek 
vatandaşlarımızın birlik üyesi ülkelerdeki hak ve menfaatlerinin izlenmesi ve korunması, gerekse 
Genel Müdürlük görev alanına giren konular nedeniyle AB ile olan ilişkilerin yürütülmesinde AB 
Koordinasyon Dairesi ile ortak çalışılmakta, Bakanlığın bu hizmetlerinde etkin bir koordinasyona 
ulaşılmaya çalışılmaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
halen 17'si Müşavirlik. 23"ü Ataşelik olmak üzere 17 ülkede 40 birimi ile yurtdışındaki vatandaş
larımıza hizmet vermektedir. 

2.1.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Sorun 1. Vatandaşlarımız Arasındaki Yüksek Orandaki İşsizlik ve Meslek Eğitimi İm

kânlarından Yeterince Faydalanamama Sorunu 

Yurtdışındaki işgücümüzün en önemli problemlerinden birisini, belki de en önemlisini işsizlik 
ve iş piyasasına girmekteki güçlükler oluşturmaktadır. Son verilere göre yurtdışında yaşayan vatan
daşlarımızın sayısı yaklaşık 4,5 milyon olup, bu vatandaşlarımızın en yoğun bölümü, yaklaşık 
1.925.000'i Almanya'da yaşamaktadır. 

Almanya'da son verilere göre 705.542 vatandaşınız işçi statüsünde olup, bunlardan 167.519'u 
işsizdir. 2002 Aralık ayı verilerine göre bu ülkede genel işsizlik oranı % 9,4 iken, vatandaşlarımız 
arasındaki işsizlik oranı % 23,8 dir. İşsiz vatandaşlarımızın % 90'ından fazlasını ise vasıfsız işçiler 
oluşturmaktadır. 
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Dünya çapında artan rekabet muvacehesinde makine imalat sanayiinden elektronik sanayiine, 
tekstil sanayiinden inşaat sektörüne kadar her alanda gitgide artan ölçüde mekanizasyon, otomas
yon ve rasyonalizasyona gidilmekte olduğu ve niteliksiz işçiye olan ihtiyaç hızla azalırken, bir mes
lek öğrenmiş, bundan da öteye belirli bir alanda uzmanlaşmış işçiye duyulan ihtiyacın gittikçe art
tığı görülmektedir. Almanya'da 2001 yılı sonu itibarıyla 84.782 gencimiz meslek eğitimi görmek
tedir. Meslek eğitimi gören Alman gençlerinin oranı yaklaşık % 70 iken, gençlerimiz arasında bu 
oran % 30'da kalmaktadır. Gençlerimizin Almanya'daki geniş mesleki eğitim olanaklarından 
yeterince yararlanamadıkları gözlemlenmektedir. 

Çözüm Önerisi: Gençlerimizin meslek eğitimi olanaklarından yeterince yararlanamadıkları 
bilinen bir gerçektir. Başkonsolosluklarımız bünyesindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeleri ile 
Millî Eğitim Ataşeleri koordineli olarak Alman resmî makamlarını (Çalışma Daireleri, Sanayi ve 
Ticaret Odaları vb.) ziyaret etmeli ve onlarla vatandaşlarımıza yönelik toplantılar düzenlemelidir
ler. Ayrıca görev bölgelerinde dernekler, işçi ve işveren kuruluşları, öğretmenler ve din görevlileri 
ile vatandaşlarımıza yönelik toplantılar yapılmalıdır. Vatandaşlarımızı bilinçlendirme ve konu hak
kında bilgilendirme hususunda toplum lideri olan vatandaşlarımızla ve sivil toplum örgütleriyle iş
birliği sağlanmalıdır. Ayrıca TRT-INT ve basın yoluyla bu toplantıların yoğun vatandaş kitlelerine 
ulaşması sağlanmalıdır. 

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2002 yılında yürürlüğe koyduğu "Altın 
Bilezik Eylem Planı" desteklenmelidir. 

Sorun 2. Batı Avrupa Ülkelerinde Son Yıllarda Artış Eğilimi Gösteren Yabancı Düşman
lığı ve Ayrımcılık Sorunu 

Batı Avrupa ülkelerinde toplumun bazı kesimlerinde yabancılara karşı mevcut olan ekonomi, 
tarih, politika, din, eğitim ve diğer nedenlerden kaynaklanan ön yargılar hakimdir. Bu olgudan 
yararlanan bazı partiler ırkçı ve ayrımcı politikaları körüklemektedir. Sanayileşmiş ve demokratik 
düzeni benimsemiş Avrupa ülkelerinde, bir ölçüde demokrasinin nimetlerinden de yararlanmak 
suretiyle temel insan haklarına ve özgürlüklerine karşı ve gün geçtikçe toplumlar için ciddi bir teh
dit unsuru olan ırkçılık, dolaylı ve dolaysız ayrımcılık ile bunlardan kaynaklanan şiddet eğilimi 
büyük ölçüde o ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış bulunmaktadır. 

Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları Almanya'da son yıllarda artış eğilimi 
gösteren ırkçı şiddet eylemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız olmuştur. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışındaki Büyükelçiliklerimiz, Başkonsolosluklarımız ve bünyelerindeki 
Müşavirlik ve Ataşelikler yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın en önemli sorunlarından biri 
haline gelmiş olan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı faaliyetlerini tespit ederek derhal Dışişleri Bakan
lığına bildirmelidirler. Olaylar ve yabancı düşmanlığı faaliyetleri anılan Bakanlıkça değerlen
dirilerek gerekli görülmesi halinde iki ülke arasındaki görüşmelerde dile getirilmelidir. 

Sorun 3. Aile Birleştirmesinde Yaş Sınırının Yükseltilmemesi Sorunu 
Bazı Avrupa ülkeleri aile birleştirmesi kapsamında Avrupa Sosyal Şartfnda ve Avrupa Birliği 

Hukukunda belirtilen 21 yaş şartına uymamaktadırlar. Örneğin Almanya Yabancılar Yasası'na göre 
öngörülen koşulları (8 yıldan beri Almanya'da ikamet etmekte olmak, oturma hakkı veya süresiz 
oturma izni sahibi olmak, rüşt yaşını doldurmuş olmak, yeterli büyüklükte konut sahibi olmak ve 
geçimini kendi kazanç veya şahsi maddi olanakları ile sağlamış olmak) yerine getiren yabancılara 
eş ve bakmakla yükümlü oldukları 16 yaşını doldurmamış çocuklarını vize almak kaydı ile Alman
ya'ya getirme hakkı tanınmaktadır. 
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Öte yandan, 04.07.1989 tarihinde ülkemizce onaylanan Almanya'nında taraf olduğu Avrupa 
Sosyal Şartı'nın 19. maddesinin 6. fıkrası, taraf devletlere ülkesinde yerleşmelerine izin verdikleri 
yabancı işçilerin aile birliğinin sağlanmasını olanakları ölçüsünde kolaylaştırma yükümlülüğünü 
getirmekte, Sosyal Şartın "Korunan Şahıslar Bakımından Kapsamı" başlıklı ekinde ise "aile" kav
ramının en azından eş ve 21 yaşını doldurmamış çocukları kapsadığı belirtilmektedir. 

Avrupa Birliği Hukukuna göre ise "aile birliği" kavramına, yabancı uyruklu işçinin eş ve bak
makla yükümlü olduğu 21 yaşını doldurmamış çocukları yanında, geçimlerini sağladığı usul ve 
füruğuda girmektedir. 

Ayrıca Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde de benzer sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Aile birleştirilmesinde yaşanılan sorunlar ilgili ülkelerle yapılan ikili görüş
melerde ve her platformda dile getirilmeli ve vatandaşlarımız için Avrupa Sosyal Şartı'nın ve Av
rupa Birliği Hukukunun öngördüğü yaş şartının uygulanması talep edilmelidir. 

Sorun 4. Avrupa Birliği Hukukundaki Gelişmelerden Vatandaşlarımızın Yeterince 
Yararlanamaması Sorunu 

Bilindiği üzere Türkiye ile Avrupa Birliği Ortaklık ilişkilerini düzenleyen temel anlaşmalar 12 
Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması ile 23 Kasım 1970 tarihli Katma Protokol'dür. 

Gerek Ankara Anlaşması gerek Katma Protokol, AB üyesi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızı 
ve aile fertlerini son derece yakından ilgilendiren; 

• Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasında işgücünün serbest dolaşımının kademeli olarak gerçek
leştirilmesini, 

• AB ile Türkiye arasındaki serbest dolaşımın sağlanmasına kadar üye ülkelerde yaşayan vatan
daşlarımızın istihdamlarının kolaylaştırılmasını, 

• AB üyesi ülkelerde çalışan vatandaşlarımıza ücret ve diğer çalışma şartları açısından vatan
daşlığa dayalı ayrımcı işlem yapılmamasını, 

• AB üyesi ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın ve aile fertlerinin sosyal güvenlik haklarının 
korunmasını, 

• Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasında genç işgücü mübadelesinin teşvik edilmesi gibi önem
li hükümler içermektedir. 

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ortaklık rejiminin uygulanması ve gelişmesini sağlamak 
üzere kurulmuş olan Ortaklık Konseyi, serbest dolaşımın birinci kademe uygulama esaslarını belir
lemek üzere 20.12.1976 tarih ve 2/76 sayılı, ikinci kademe uygulama esaslarını belirlemek üzere 
19.09.1980 tarih ve 1/80 sayılı kararlar ile AB üyesi ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinin vatan
daşlarımıza ve aile fertlerine uygulanması esaslarını belirlemek üzere de 19.09.1980 tarih ve 3/80 
sayılı kararı almıştır. 

Ortaklık Konseyinin almış olduğu bu kararlar AB üyesi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın 
bulundukları ülke vatandaşları ile eşit haklara sahip olmalarını öngörmesine rağmen, bazı üye ül
kelerce maalesef tam olarak uygulanmamakta, bu ülkeler yasalarında anılan hakları dikkate alacak 
değişiklikleri yapmakta genel olarak isteksiz davranmaktadırlar. 

Vatandaşlarımız bu haklarını ancak yargı yoluna başvurarak elde etmektedirler. 
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Çözüm Önerisi: Yurtdışındaki geleceğimiz açısından vatandaşlarımızın haklarının izlenmesi. 
Avrupa Birliği Adalet Divanının verdiği kararların ilgili ülkenin iç hukukuna yansıtılması vatandaş
larımız açısından büyük önem arzetmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının girişimleri 
sonucu Almanya ve en son Avusturya'nın vatandaşlarımızın Ortaklık Konseyi kararlarından doğan 
haklarını kendi yabancılar yasalarının içerisine almaları sağlanmıştır. Konunun önemi her platform
da ve yabancı resmî makamlarla yapılan ikili görüşmelerde dile getirilmeli ve önemi vurgulan-
malıdır.Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 2002 yılında uygulamaya konulan "İleri 
Haklar Eylem Planı" desteklenmelidir. 

Sorun 5. İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinde Karşılaşılan Sorunlar 
Vatandaşlarımızın ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlarının büyük 

bölümü Bakanlığın çeşitli düzeylerdeki girişimleri ile çözülmektedir. Bu kapsamda, yurtdışında 
çalışan vatandaşlarımızın ülkemizde yaşayan çocuklanna çocuk parası ödenmesinde bazı ülkelerin 
olumsuz tavrından kaynaklanan ciddi bir sorunla karşılaşılmaktadır. Bir kısım ülkeler Türkiye'de 
yaşayan çocuklar için hiçbir ödemede bulunmazken, Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkeler geçin
me endeksini gerekçe göstererek ülkemizdeki çocuklar için kendi ülkelerine göre daha düşük 
baremden ödeme yapmaktadır. 

Almanya, ülkesinde açılmış bir davaya istinaden ve tek taraflı olarak vatandaşlarımıza sigorta 
primlerini ve bu primlerin yalnızca yarısı olan işçi payını iade etmektedir. Bu şekilde her türlü sos
yal güvenlik hakkı ortadan kalkmaktadır. Vatandaşlarımız iade edilen meblağın cazibesine kapıl
makta ve primlerini almaktadır. Bu şekilde bugüne kadar alınan primler nedeniyle yaşlılık, dul ve 
yetim aylıklarında kayıp miktarı yıllık yaklaşık 2 milyar ABD Doları tutmaktadır. Oysa Alman
ya'nın vatandaşlarımıza yaptığı bir defalık ödemenin toplamı yalnızca 3 milyar ABD Doları 
civarındadır. 

Çözüm Önerisi: Özellikle eski tarihli sözleşmelerin tadili ile ilgili olarak Bakanlıklararası 
görüşmeler bir an önce başlatılmalıdır. 

Sorun 6. 3201 Sayılı Yasaya Göre Borçlanma Yapan Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Ay
lık Tahsis Edilebilmesi İçin Hâlâ Kesin Dönüş Şartının Aranması Sorunu 

Yurtdışında yaşayan ve ülkemize döndüğünde sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalacağı 
düşünülen vatandaşlarımız öncelikli olmak üzere yurtdışında çalışan tüm vatandaşlarımızın istifade 
edebilecekleri iki adet Borçlanma Kanunu Yüce Meclisimiz tarafından bugüne kadar kabul edilerek 
yürürlüğe konmuştur. 

Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının, yurtdışında geçen sigortaya tâbi sürelerini borç
lanarak Türk sosyal güvenlik mevzuatına göre değerlendirmelerine 7.6.1978 tarih ve 2147 sayılı 
Kanun ile imkân sağlanmıştır. 2147 Sayılı Kanunda borçlanma Türk Lirası üzerinden öngörülmüş, 
ancak o yıllarda ülkemizdeki üç rakamlı yüksek enflasyon oranlan ve bu Kanun hakkında Yargıtay 
tarafından verilmiş kararlar dikkate alınarak 22.05.1985 tarihinde yürürlükten kaldırılarak yerine 
3201 sayılı Kanun yürürlüğe konmuştur. 

Daimi ikametgâhını ülkemize nakleden vatandaşlarımız "Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaş
larının Yurtdışında Geçen Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi 
Hakkında 3201 Sayılı Kanun"a göre yurtdışında geçen süresini borçlanarak değerlendirmekte ve 
bugünkü mevzuat ve uygulamaya göre dilekçe verdikleri ayı izleyen aydan başlamak üzere hemen 
aylık almaya başlamaktadırlar. 
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"Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Çalışma Sürelerinin Sosyal 
Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunlar"dan bugüne kadar 147.000 vatan
daşımız istifade etmiştir. Bu Kanunlarla vatandaşlarımıza yalnızca yaşlılık aylığı değil, ölümleri 
halinde eşlerine dul, çocuklarına yetim aylığı bağlanmaktadır. Hatta evlenmemiş, evlenip boşanmış 
veya eşi vefat etmiş kız çocuklanna tekrar evlenmedikleri takdirde ömür boyu yetim aylığı bağlan
maktadır. Bu aylıklara ek olarak kendilerine ve aile bireylerine sağlık sigortası sağlanmaktadır. 

Hazine Müsteşarlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan bir hesap
lamaya göre söz konusu Kanun sigortalanan kişi başına 60.000 ABD Dolarlık bir paket oluşturmak
tadır. Ancak, bugünkü uygulamaya göre bu paket asgari 7.200 Dolar azami 18.000 Dolar arasında 
vatandaşlarımızca satın alınmaktadır. 

Bakanlık 3201 Sayılı Kanunu, sağladığı menfaatler ve doğurduğu olumsuz sonuçlar itibariyle 
vatandaşlarımız, sigorta kurumları ve genel politika açısından incelemiştir. 

Vatandaşlarımız açısından: 

• Çalışılan ülkede işsiz kalınması halinde; emekli olan kişiler çalışma yaşamından çekilmiştir 
gerekçesiyle işsizlik parası alamamakta, işe yerleştirme hizmetlerinden istifade edememekte ve 
Türkiye'deki çocuklanna bazı ülkelerden (Almanya mevzuatının öngördüğü şekilde) ödenen çocuk 
paraları kesilmektedir. 

• Sosyal yardımlar (kira, yakacak, giyim, öğrenim, v.b.) geliri var gerekçesiyle kısıtlanabilmek-
te veya iptal edilebilmektedir. 

• İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine göre çalışılan ülkeden bağlanan aylık miktarlarında 
azalma olabilmektedir. 

• Aylıkları asgari geçim standardı veya asgari aylık altında kalanlara Hollanda, Fransa gibi ül
kelerden yapılan yardımlar kısmen veya tamamen durdurulabilmektedir. 

• 2147 ve 3201 Sayılı Kanunlara göre bağlanacak aylıkların ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 
imzaladığımız ülkelere bildirilmemesi sorun yaratmaktadır. Hollanda ve Avusturya bu yöndeki 
taleplerini toplantı tutanaklarına aldırmışlardır. Almanya bu yöndeki talebini toplantılarda dile 
getirmektedir. Hatta Hollanda geliştirdiği soru formlan ile bu konudaki bilgileri vatandaşlanmızdan 
talep etmeye başlamıştır. Avustralya'daki vatandaşlarımızda bu durumdan etkilenebileceklerdir. 

Sigorta Kurumları Açısından: 
• 60.000 ABD Doları tutarındaki bir paket azami 18.000 ABD Doları ile alınmaktadır. 

• Yaşlılık aylığı koşulunu yerine getiren kişiler borçlanmakta ve hemen aylığa bağlanmaktadır. 
Ana paranın ortalama 44 ayda aylık olarak iade edildiği bu sistem sigortacılık prensiplerine ve her 
türlü aktüeryal dengeye aykırıdır. 

• Sağlık sigortası taşınamayacak bir yük oluşturmaktadır. 

• Bu uygulama Türkiye'deki sigortalılar karşısında eşitsizlik yaratmaktadır. 

• Bağlanan aylıklar yalnızca sigortalılara değil vefat halinde eş ve çocuklara (kız çocuklara bel
li koşullarda ömür boyu) ödenecek, buna ek olarak sağlık sigortası sağlanacaktır. 

• 506 Sayılı Kanunun 63 (B) maddesine göre; yurtdışındaki vatandaşlar lehine eşitsizlik ve Tür
kiye'deki uygulamanın yargı kanalıyla iptali rizikosu doğmaktadır. 
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Genel Politika Açısından: 

• Her türlü borçlanma kurumların aktüeryal dengesini olumsuz etkilemektedir. 

• Çok uzun sure ödenecek aylıklar ve karşılanacak sağlık yardımları kurumları güç durumda 
bırakacaktır. 

• Avrupa Birliği ile ilişkilerimizdeki gelişmeler dikkate alındığında, AB vatandaşlarının borç
lanma talepleriyle karşılaşılabilir ve Kurumlar böyle bir yükü kaldıramayabilirler. 

• Vatandaşlarımız arasında yurtdışındakiler lehine eşitsizlik yaratılmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Anayasa Mahkemesi 8.5.1985 tarih, 3201 sayılı "Yurtdışında Bulunan Türk 
Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi 
Hakkındaki Kanun'"un 3. maddesinin 1, fıkrasında yer alan "Yurda kesin dönüş yapanlar, kesin 
dönüş..." sözcüklerinin Anayasa'ya avkırı olduğuna dair gerekçeli kararı 25.4.2003 tarihli 25089 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda 3201 sayılı Kanunun 3 maddesi yeniden düzen
lenmiş ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 59. maddesi olarak yürürlüğe girmiş
tir. Bu düzenlemenin daha önce borçlanma hakkını kaybetmiş olanlara bir hak getirmemesi. 6. mad
desinin A fıkrasında ver alan ve aylık tahsisi için yurda kesin dönüş yapılmasının şart koşulması ile 
ilgili var olan sorunun devam etmesine neden olmaktadır, 

Kurumun aktüeryal dengesi de göz önünde bulundurarak mevcut sorunlara çözüm getirilmesi 
amacıyla konunun Bakanlık tarafından yeniden değerlendirilmesi uygun görülmektedir. 

Sorun 7. Yurtdışı Kadrolarının Yetersizliği Sorunu 
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 84 8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Çalış

ma ve Sosval Güvenlik Bakanlığı kararıyla Yurtdışı Teşkilatı için 114 adet kadro ihdas edilmiş ve bu 
kadrolardan 61 adedinin muhtelif tarihlerde iptal edilmesi sonucu 53 kullanılabilir kadro kalmıştır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarını düzenleyen ve 189 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 4 ve 6'ıncı maddelerine göre 13.04.1999 tarihinde çıkarılan 9912770 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla anılan Bakanlığın yurtdışı birimlerinin bulunduğu misyonlar ve bu 
birimlerde görev yapacak personel sayısı 53 kadrodan 43 olarak belirlenmiştir. 0 \ sa, yurtdışındaki 
vatandaşlarımızın özellikle çalışanların sayısı artmakta, coğrafi alanı genişlemekte, nitelikleri. 
çalışma şartlan ve sorunları çok çeşitlenmektedir. 

Bu nedenlerle, büyük kısmı Avrupa Birliği üyesi ülkelerde olmak üzere, dünyanın çeşitli yer
lerinde ek uzman eleman istihdamı bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yurtdışındaki vatandaşlarımıza 
verilen hizmetin verimi ve niteliği açısından anılan Bakanlığın mevcut 53 kadrosunun tam olarak 
kullandırılması gerekmekte olup. gereği Maliye ve Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilmelidir. 

2.2 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
2.2.1 Sunulan Hizmetler 
Dişişleıi Bakanlığı tarafından yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin başın

da konsolosluk hizmetleri gelmektedir. Bunu. yurtdışında vatandaşlarımız tarafından kurulan der
neklere ilişkin destek, teşvik ve yardımlar ile diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülen hizmet
ler takıp etmektedir. 
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2.2.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Sorun 1. Vize Uygulamasının Kaldırılmaması Sorunu 

Almanya 1980 yılında vatandaşlarımıza vize uygulamaya başlamıştır. Vize uygulaması Alman
ya'da "'oturma izni" olmayan vatandaşlarımızın bu ülkeye girişlerini zorlaştırdığı gibi, aile bir
liğinin sağlanmasını da engellemektedir. Almanya'nın Türkiye'deki temsilciliklerine yapılan vize 
başvuruları ise personel azlığı nedeniyle ancak 6-8 haftada karşılanmaktadır. Öte yandan. Yaban
cılar Yasası Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan ve 15.01.1997 tarihinden itibaren yürürlükte olan 
bir değişiklikle halen Almanya'da yaşamakta oian sayıları 600.000 dolayındaki 16 yaşından küçük 
Türk vatandaşlarına oturma izni alma zorunluluğu getirilmesi, aynı değişiklikle Almanya'daki 
vatandaşlarımızın halen Türkiye'de yaşları 16 yaşından küçük çocuklarının ziyaret veya ebeveyn
lerinin yanında sürekli ikamet amacıyla Almanya'ya gitmek istemeleri halinde vize alma zorunda 
bırakılmaları yeni birtakım zorlukları da birlikte getirmiştir. Vatandaşlarımız arasında "Bebek 
Vizesi" diye adlandırılan söz konusu yeni değişiklik insani değerleri zedeleyici ve ayrımcı bir uy
gulama olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, bu düzenlemede Türkiye'nin Avrupa Birliği 
Hukukundan doğan özel konumu ve vatandaşlarımızın hakları göz ardı edilmiş bulunmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Sınırların kalktığı bir Avrupa'da kendini Avrupa Birliğine odaklamış olan 
Türkiye'nin vatandaşlarına vize uygulamasının kalkması gerekmektedir. Bu nedenle konu her plat
formda ve ikili görüşmelerde dile getirilmelidir. 

Sorun 2. Vatandaşlarımıza Yabancı Ülkelerde Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmemesi 
Sorunu 

Yabancıların, bulundukları ülkelerde gerek genel, gerekse yerel seçimlere katılmalarının, hem 
içinde yaşadıkları topluma uyumlarını kolaylaştıracağı, hem de kendilerini doğrudan ilgilendiren 
kararlarda söz sahibi olmalarını sağlayacağı bir gerçektir. Bununla birlikte. AB ülkelerinde yaşayan 
ve artık yerleşik bir toplum konumuna gelmiş olan yabancılara sadece İsveç, Hollanda ve Danimar
ka'da yerel seçimler için seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 21 Aralık 1992 tarihinde Almanya 
Parlamentosunda onaylanan Maastricht Antlaşmasının öngördüğü üzere, birlik ülkeleri vatandaş
larına Almanya'da mahalli seçimlerde seçme ve seçilme hakkı sağlanması için Almanya Anayasa 
değişikliği gerçekleştirilmiştir. Almanya'da sadece 6 ay yaşayan birlik ülkeleri vatandaşları 1995 
yılından beri mahalli seçimlere katılabilirken bu ülkede uzun yıllardır yaşayan hatta orada doğmuş 
ve seçme-seçilme yaşına gelmiş Türk vatandaşlarının yerel seçimlere katılma hakları bulunmamak
tadır. Türkiye 1963 yılından bu yana Avrupa Birliğinde ortak üye statüsünde bulunmakta ve Birliğe 
tam üyelik için çaba harcamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce çıkarılan son uyum yasaları 
bunun en büyük göstergesidir. Bu nedenle, Almanya'da yaşayan ve artık bu ülkede yerleşik konuma 
gelmiş Türk vatandaşlarının yerel seçimlere katılmalarının sağlanması için birlik üyesi ülke vatan
daşları için yapıldığı gibi Avrupa Konseyi Kararı doğrultusunda gerekli Anayasa değişikliğinin 
yapılması vatandaşlarımızın en büyük arzularından birisidir. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde seçme ve seçilme 
haklarını kullanmalarını sağlamak üzere, Türkiye'de mukim yabancılara mütekabiliyet şartına bağ
lı olarak öncelikle yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmelidir. Ayrıca. Avrupa hukukunun 
bu konuda sağladığı yeni imkânlar değerlendirilmelidir. Yetkili kuruluşlar Dışişleri ve Adalet 
Bakanlıklarıdır. 
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Sorun 3. Vatandaşlarımızın Türkiye'deki Seçimlerde Oy Kullanamamaları Sorunu 

Yapılan Anayasa değişikliği ile yurtdışındaki vatandaşlarımıza Türkiye'deki seçimlere katılma 
hakkı tanınmıştır. Ancak bu hak hayata geçirilememektedir. Diğer yabancı ülkeler, ülkelerinde 
yapılan seçimlerde Almanya'daki Başkonsoloslukları bünyesindeki sandıklarda oy kullanabilirken, 
Türk vatandaşlarının Türk Başkonsolosluklarında kurulacak sandıklarda oy kullanabilmelerine 
"Toplum Düzenini Bozarsınız"' gerekçesi ile Almanya tarafından izin verilmemektedir. 

Çözüm Önerisi: Almanya'da mevcut bu sorunun temelinde Almanya'nın kamu güvenliğinden 
ziyade iki ülke arasında çifte vatandaşlığa ilişkin farklı hukuki yapı neden olmaktadır. Bu konunun 
ancak Alman tarafıyla bir uzlaşıya varılarak çözülebileceğine inanılması nedeniyle, Alman makam
larıyla bir görüşme zemini oluşturmaya yönelik bir çalışma Dışişleri Bakanlığınca başlatılmıştır. 

Sorun 4. Başkonsolosluk Hizmetleriyle İlgili Sorunlar 
1960'lı yıllarda geçici işçi olarak Avrupa ülkelerine giden vatandaşlarımıza hizmet vermek 

üzere başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde kurulan Başkonsolosluklarımız
da, zaman içerisinde vatandaşlarımızın bu ülkelerde kalıcı olduklarının anlaşılmasıyla birlikte belir
li alanlarda, özellikle düzen ve işleyişleri ile ilgili çeşitli değişikliklere gidilmiştir. Bunların başın
da, özellikle vatandaşlık ve nüfus işleri, pasaport, askerlik, noter işlemleri gibi temel hizmetlerde 
bürokratik işleyişin, teknolojik imkânlar da kullanılmak suretiyle hızlandırılmış olması gelmektedir. 

Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın en çok şikayet ettikleri hususların başında 
Başkonsolosluk binaları gelmektedir. Avrupa genelinde, daha ziyade vatandaşlarımızın yaşadıkları 
bölgelerin yoğunluğu dikkate alınarak kurulan Başkonsolosluklarımızın büyük bölümünün mekan 
ihtiyacı had safhadadır. Ancak, bütçe imkânlarının yetersizliği arzu edilen değişikliklerin yapıl
masını engellemektedir. Diğer taraftan özellikle izin dönemine rastlayan yaz aylarında iş yoğunluğu 
büyük ölçüde artan Başkonsolosluklarımızda personel sıkıntısı çekilmekte, bu da imkânlar elverdiği 
ölçüde merkezden takviye yoluyla belirli ölçüde giderilmeye çalışılmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Başkonsolosluk hizmetlerinde yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi için çeşit
li çalışmalar yapılmaktadır. Devletimizin hemen hemen tüm birimlerinin ihtisas alanına giren 
konular olması nedeniyle, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız bakımından konsolosluk işlemleri 
olarak adlandırılan, esasen tüm vatandaşlık hizmetlerini birebir kapsayan bu alanda, daha iyi hizmet 
sunulabilmesi için ilgili bütün Bakanlıkların koordineli bir çalışma içine girmeleri gerekmektedir. 

Bugün, dünyada yaşanmakta olan globalleşme süreci, Türkiye'nin AB üyeliğine hazırlık çalış
maları ve teknolojik gelişmeler kapsamında Nisan 2003 tarihinde yeni bir konsolosluk konsepti uy
gulamaya başlanmıştır. Bu konsept çerçevesinde, yurtdışında gerek geçici, gerek sürekli bulunan 
vatandaşlarımıza yönelik başkonsolosluk himayesinin genişletilmesi ve etkin uygulanması 
konusunda esaslar belirlenmiş, özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Batı Avrupa ül
kelerindeki Başkonsolosluklarımızda yabancılara yönelik tanıtım ve reklam çalışmaları, yurtdışın
daki Türk toplumunun geleceğine ilişkin ve AB'ne tam üyelik yolundaki çalışmalar ile ilgili ek 
görevler tevdi edilmiştir. 

E-Devlet yaklaşımı çerçevesinde uygulamaya konulan önemli projelerden biri de. Başkon
solosluk işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik olarak hazırlanan Başkonsolosluk 
Otomasyon Programıdır. Bu program Dışişleri Merkezi ile online olarak çalışan temsilciliklerimiz
de verilen Başkonsolosluk hizmetlerinde, işlem kabiliyetini artıracaktır. Programın ileride, İçişleri 
Bakanlığının çeşitli birimleri başta olmak üzere diğer devlet kuruluşlarıyla doğrudan bağlantısı sağ-
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lanabildiği takdirde, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın nüfus, askerlik, pasaport ve noter işlem
leri daha da kolaylaşacak ve gereksiz zaman kayıpları ortadan kalkacaktır. Bu bağlamda. Başkon
solosluk programının yaygmlaştınlabilmesmi teminen bütçe kaynağının artırılmasının gerekli ol
duğu düşünülmektedir. 

Sorun 5. Derncklerarası Koordinasyon Eksikliği Sorunu 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız arasında birlik, bütünlük ve dayanışmayı sağlamak ve 
çıkarlarını örgütlü bir şekilde koruyabilmelerine imkân vermek amacıyla dernekleşmeleri teşvik 
edilmekledir. Ancak bunun sağlıklı bir şekilde yönlendirilmiş olduğunu söylemek güçtür. Sonuçta. 
her türlü siyasi görüşü, etnik, inanç, çıkar gruplarını temsil eden aşırı sayıda dernek türemiştir. Buna 
özellikle dernek yöneticileri ve ileri gelenlerinin kişisel ve duygusal çatışmaları eklenince, pek çok 
dernek ortak çıkarlar doğrultusunda faaliyette bulunmak yerine, birbirlerini yıpratma yoluna gitmiş
lerdir. Bu olumsuz eğilimin durdurulması ve dağınıklığın giderilebilmesi için 198ü"li yıllardan 
itibaren, belli projeler çerçevesinde derneklerin ciddi sivil toplum kuruluşlarına dönüşmelerini sağ
lamak için çatı örgütleri altında toplanmaları teşvik edilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede 1986 yılın
dan itibaren Avrupa'da, kapsamlı bir çatı örgütü niteliğinde olan, "Avrupa'da Türk Dernekleri 
Koordinasyon. Kurulları" oluşturulmuştur. ABD ve Kanada'da Türk Dernekleri Federasyonu ve 
Asamblesi, Avustralya'da ise Türk Dernekleri Konseyleri teşkil edilmiştir. 

Öte yandan, din amacıyla faaliyet gösteren derneklerin bir bölümü 1985 yılında kurulan "Diyanet 
İşleri Türk İslam Birliği" (DİTİB) ne üye olmuşlardır. Bu yapılırken çatı örgütlerinin birleştirici özel
liklerinin olmasına. Cumhuriyeti kuran değerlere ve ülke bütünlüğüne saygılı hiçbir dernek ve kuruluşu 
dışlamama\'a özen gösterilmiştir. Yürütülen tüm bu çalışmalara rağmen, yurtdışında yaşayan vatandaş
larımızın kurduğu derneklerin gerçekten bir çatı altında toplandıklarını, bulundukları ülkelerde Tür
kiye'nin çıkarları bir yana. kendi çıkarlarını dahi koruyabilecek etkin sivil toplum kuruluşlarına, baskı 
araçlarına dönüştüklerini söylemek mümkün değildir. Bu alandaki en temel sorun, geçmiş dönemlerde 
Türkiye'deki siyasi akımlara kapılarak çok fazla politize olmuş olan dernekleşmenin olumsuz izler 
bırakan deneyimlerinin, genç kuşakları ve yurtdışında yaşayan Türklerin aydın kesimini bu faaliyetler
den uzaklaştırmış olmasıdır. Bir diğer önemli husus ise. geniş vatandaş kitlelerinin, günlük hayatına 
bugüne kadar olumlu bir etkisini hissedemediği demeklere ilgi göstermemesidir. Bu husus doğal olarak 
beraberinde derneklerin mali kaynak bulamama sıkıntısını da getirmektedir. 

Dernek yönetimlerinde bir türlü yenileşmeye, gençleşmeye gıdilememesi üzerinde durulması 
gereken bir başka önemli noktayı oluşturmaktadır. Dernek yönetimlerindeki kişilerin büyük 
bölümünü, artık sayıları giderek azalan birinci kuşak vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Bu kişilerin 
büyük bölümünün, muhtemelen eğitim, kültür, inanç ve çevre koşullarına bağlı, zaman içerisinde 
oluşmuş ve kemikleşmiş yöneticilik anlayışları, demokratik sistem içerisinde çağdaş bir sivil top
lum örgütünü, günün gereksinimlerine yanıt verebilecek şekilde idare edecek çapta olmaktan uzak
tır. Bugüne kadar Türkiye'den yönlendirilen yurtdışındaki Türk derneklerinin hemen hemen 
tamamının yönetimi. Mikanda izah edilen anlayışa sahip birinci kuşak vatandaşlarımıza veya belki 
ikinci kuşak, ama eski çizgiyi takip eden kişilere bırakılmış ve bu gidişat da, belki ani bir değişim
den çekinilmesi nedeniyle özellikle teşvik edilmiştir. Bu durum, derneklerin temel yapısını oluş
turan demokratik niteliğine zarar vermiş, yaşadıkları topluma entegre olmuş daha genç, aydın 
kesimin bu derneklerin içine bir türlü çekilememesine neden olmuştur. Bugün Almanya'da yaşayan 
ikinci, üçüncü kuşak Türk asıllı veya hala vatandaşımız olan gençlerin ağırlıklı bölümü, Türk der
neklerine değil, bulundukları ülkelerdeki diğer sivil toplum örgütlerine ilgi duymaktadırlar. 
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Çözüm Önerisi: Derneklerin bugünkü durumuyla son derece dağınık olan yapılarının önüne 
geçilmesi, en azından başlangıç safhasında güçlü bir maddi destek imkânı sağlanarak 
çözülebilecektir. Özellikle çatı derneklerinin toparlayıcı bir nitelik alabilmeleri, topluma açılabil-
meleri ve kaybolan inandırıcılıklarını yeniden kazanabilmeleri için, derneklerin bulundukları ül
kelerde doğan veya çok küçük yaşlardan beri bu ülkelerde eğitim görmüş, dilini konuşan, geçerli 
bir meslek sahibi, her iki toplum içerisinde de saygın bir konuma gelebilmiş, derneklerin demok
ratik bir yapıda çalışmasının gerekliliğine gerçekten inanan kişilerin öne çıkmalarıyla mümkün 
olabilecektir. Böyle bir değişime, başlangıç noktasında maddi ve manevi olarak destek vermek, an
cak bu aşamadan sonra da müdahalelerden kaçınmak gerekmektedir. 

Nitekim, yukarıda arz edildiği biçimde Avrupa'da lobicilik faaliyetlerinde de bulunabilecek 
türde bir yapılanmaya sahip oluşumların başında, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun önde 
gelen kişi, dernek ve kuruluşları kendi inisiyatifleriyle AB Kopenhag Zirve toplantısında Tür
kiye'ye müzakere tarihi verilmesi için lobi çalışmasında bulunmak amacıyla başlattıkları "Avrupalı 
Türkler Platformu1' girişimi gelmektedir. 

İlk toplantısını 19 Ekim 2002 tarihinde Frankfurt'ta yapan Avrupalı Türkler Platformu'nun çok 
yeni bir oluşum olmakla birlikte, Almanya'daki Türk toplumunun sahip olduğu siyasi gücün de verdiği 
ivmeyle, başta AB üyeliği konusu olmak üzere ülkemizin çıkarları doğrultusunda faaliyetler gerçekleş
tirebilecek gerçek bir lobi başlangıcı haline dönüşme potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmektedir. 

Derneklerin bulundukları ülke makamlarının güvenini kazanacak faaliyetler içerisine gir
meleri. siyasi partiler ve buralardaki Türk kökenli politikacılarla işbirliği halinde olmaları, o ül
kelerdeki diğer güçlü yabancı sivil toplum örgütleri ile iletişim ve gerektiğinde ortaklık içine gir
melerinin teşvik edilmesi güçlenmelerine imkân verecektir. Bu konularda Avrupa ülkelerindeki 
Başkonsolosluklarımızdan kapsamlı bir araştırma yapmalarının istenmesi akla gelen yöntemlerden 
bir tanesidir. 

2.3 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
2.3.1 Sunulan Hizmetler 
• Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığını kaybeden eski vatandaşlarımızın müracaatları halin

de 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 8 inci maddesi uyarınca yeniden vatandaşlığımıza alın
ma işlemleri yürütülmektedir. 

• Türk vatandaşlığını muhafaza ederek yabancı ülke vatandaşlığına geçme izni isteyen kişilere, 
aranan şartları taşımaları halinde geçme izni verilmektedir. 

• Hükümetimizden izin almadan yabancı devlet vatandaşlığını kazanan ve aynı zamanda Türk 
vatandaşlığını da korumak isteyen kişilerin, aranan şartları taşımaları halinde kazandıkları ülke 
vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığını da korumalarına izin verilmektedir. 

• 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çık
ma izni işlemleri yapılmakta ve anılan Kanunun 29 uncu maddesine göre ''4112 Sayılı Kanunla Sak
lı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge" verilmektedir. 

• Türkiye'de nüfus idarelerince gerçekleştirilen nüfus iş ve işlemleri Türk Medeni Kanununun 
37 ve 38 inci maddelerine göre yurtdışında Başkonsolosluklarımızca yürütülmektedir. 

• Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, Türkiye'ye giriş-çıkışlarındaki pasaport işlemleri 
Yürütülmektedir. 
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• Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızdan Karayolları Trafik Kanununu ihlalleri sonucunda 
cezalı duruma düşenlerden Trafik Ceza Makbuzu bulunmayanların cezaları tahsil edilmektedir. 

• Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın Türkiye'de bulundukları esnada ihtiyaçları halinde 
pasaport işlemleri yerine getirilmektedir. 

• Ülkemiz ile yabancı ülkeler arasında yolcu taşımacılığı yapılan deniz hudut kapılarımızda 
yolcuların kimlik bilgileri kontrol edilmektedir. 

2.3.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Sorun 1. Çifte Vatandaşlık ve Pembe Kart Sorunu 
Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları Avusturya, Almanya. Hollanda ...vb. gibi ülkeler 

çifte vatandaşlığı kabul etmemektedir. Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız bulundukları ülkenin 
vatandaşlığını kazanmak için Türk vatandaşlığından zorunlu olarak çıkmak durumundadırlar. 

Çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkelerde yaşayan ve çıkma izni alıp yeniden vatandaş
lığımıza alınan vatandaşlarımız o ülke makamlarınca çifte uyruklu oldukları tespit edildiğinde 
bulundukları ülkelerde idari ve yasal engellemelerle karşılaşmaktadırlar. 

Çifte vatandaşlığı tanımadıkları için Almanya dahil bazı Avrupa ülkelerinde Bakanlar 
Kurulu'nun izniyle Türk vatandaşlığından ayrılan Türklere verilen "Pembe Kart", Türkiye'de bir
çok şikayetlere yol açmakta, ülkemiz genelinde yerleşmiş ve kökleşmiş bir uygulama olmaması 
nedeniyle sorunlar yaratmaktadırlar. Bu uygulama, vatandaşlıktan ayrılan yurttaşlarımızın Türkiye' de 
bir yabancı gibi işlem görmesini önlemek, kazanılmış vatandaşlık haklarını korumak, Türk vatan
daşlığını yitirmenin yaratabileceği sakınca ve endişeleri giderebilmek amacıyla 1997 yılında yürür
lüğe sokulmuştur. 1995 yılında çıkarılan 4112 sayılı Yasa, bu güvencenin çerçevesini oluşturmak
tadır. Söz konusu yasa, Türk vatandaşlığından izinli ayrılan kişilere, siyasi haklar dışında Türk 
vatandaşlığından kaynaklanan tüm kaynakların saklı tutulduğunu ve güvence altında olduğunu 
kanıtlayan bir belge verilmesini öngörmektedir. Bu belge, "Pembe Kart" olarak adlandırılmaktadır. 
Kartın yasadaki tarifi, "4112 sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge" dir. 

Bu belgeyle, doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da, sonradan Bakanlar Kurulu'ndan 
çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler ve bunların kanuni 
mirasçılarının. Türkiye'de; ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras ve taşınır-taşın-
maz mal alma gibi konularda Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam et
meleri hükme bağlanmıştır. Burada ana sorun, işlemlerin görüldüğü resmi dairelerde, özellikle 
eğitim kurumları, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, Gümrük kapıları ve Merkez Bankası gibi kurum
larda yayınlanan genelgelere rağmen, pembe kart uygulamasının tanınmaması ve pembe kart sahip
lerinin karşılaştıkları zorluk ve sıkıntılarının giderilememiş olmasıdır. Pembe kart sahiplerinin 
siyasi haklardan, bahusus seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakılması da bu uygulamanın bir 
başka üzücü boyutudur. Genel anlamda bulundukları ülkelerin uyruğuna geçen Türk yurttaşları bu 
uygulamayı bugüne kadar içlerine sindirmemişler, kendilerini anavatanlarında ikinci sınıf vatandaş 
muamelesi görme duygusuna kaptırmaktadırlar. 

Çözüm Önerisi: Türk vatandaşlığından çıkma izni alan kişilerin tamamının "4112 sayılı 
Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Bclge"den yararlanabilmesi için "Avustur
ya ve Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımız, vatandaşlıktan çıkma izni işlemleri devam ederken çık
ma izni neticelenmeden bulundukları ülkenin vatandaşlığını kazandıklarından, 4112 sayılı Kanunla 
Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgeden yararlanamamaktadırlar. 
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2000 yılında Alman vatandaşlık mevzuatında yapılan değişiklikle Almanya'da doğan çocuk
lara doğumla Türk vatandaşlığı verilmekte, 18-23 yaşlan arasında Alman vatandaşlığını veya Türk 
vatandaşlığını seçmek zorunda bırakılmaktadır. Bu durumdaki vatandaşlarımız Alman vatandaş
lığını seçtiğinden mevcut yasaya göre 4112 sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına 
İlişkin Belge"den yararlanamayacaklardır. Bu nedenle 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 
uncu maddesinin değiştirilmesine yönelik yasa tasarısı hazırlanarak Türk vatandaşlığından çıkma 
izni alan, Türk vatandaşlığını doğumla kazanmış olan kişilerin 4112 sayılı Kanunla saklı tutulan 
haklardan yararlanmasına imkân tanınmıştır. Pembe Kart uygulamasının getirdiği sakıncaları 
giderecek yeni yasal düzenlemelere gidilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Sorun 2. Başka Ülke Vatandaşlığına Geçen Kişilerin Ölümleri Halinde Karşılaşılan 
Sorunlar 

Vatandaşlığımızdan çıkan kişiler, vatandaşlıktan çıkma belgesini teslim aldıkları tarih itibarı ile 
yabancı muamelesine tâbi olduklarından nüfus aile kütüklerine ölümleri işlenmemektedir. Bu 
kişilerin mirasçıları tarafından açılan miras davalarında ölüm kütüklere işlenmediğinden mirasa iliş
kin davalar az da olsa bazı mahkemelerce reddedilmektedir. Bu durum vatandaşlarımızın mağ
duriyetine yol açmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Vatandaşlığımızdan çıkan ve başka ülke vatandaşlığına geçen kişilerin ölümü 
halinde vatandaşı olduğu ülke makamlarınca verilen ölüm belgelerinin mahkemelerce veraset 
davalarında kabul edilmesi ve nüfus idarelerinden ölüm tarihinin belirtildiği nüfus kayıt örneği is
tenmemesi yolunda. Adalet Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasının uygun olacağı 
değerlendirilmektedir. 

Sorun 3. Tanıma ve Tenfiz İşlemlerinin Uzun Sürmesi Sorunu 
Yurtdışında boşanan vatandaşlarımızın yabancı ülke makamlarından aldıkları boşanma ilam

larının Türkiye'de tanınması veya tenfizinin zaman alması vatandaşlarımızın şikayetlerine neden 
olmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Tanıma ve tenîlz müessesesi 2675 sayılı Kanunun 38-42 nci maddeleri ile düzen
lenmiş olup. bu konularda karşılaşılan sorunların ikili anlaşmalarla çözülebileceği düşünülmektedir. 

Sorun 4. Nüfus İş ve İşlemlerinde Karşılaşılan Sorunlar 
Nüfus iş ve işlemleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 37 ve 38 inci maddeleri uyarınca 

yurtdışında Başkonsolosluklarımızca yürütülmektedir. Ancak yurtdışındaki temsilciliklerimizde 
nüfus personeli bulunmadığından bazı tutanak ve formların yanlış düzenlenmesi sırasında hatalar 
yapılmaktadır. Bu tür bir uygulama vatandaşlarımızın mağduriyetlerine ve zaman içinde yabancı ül
ke makamlarına farklı farklı bilgiler verilmesine neden olmakta ve bu husus devletimizin itibarı ile 
verilen belgelerin sıhhati açısından önem arz etmektedir. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışındaki temsilciliklerimizde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İş
leri Genel Müdürlüğü personelinin görevlendirilmesi ve bu amaçla İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunda gerekli değişikliğin yapılması, nüfus iş ve işlemlerinin sağlıklı bir 
şekilde yürütülmesi için önem taşımaktadır. 

Sorun 5. Evlilik Dışı Yaşayanların Birlikteliklerinden Doğan Sorunlar 
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 321 inci maddesi "baba ile çocuk arasında tanıma ve 

babalık hükmü ile soybağı kurulsa bile çocuğun ananın soyadını almasf'nı öngördüğünden bu 
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çocuklara babalarının soyadı verilememekte ve babalarının hanesine yazılamamaktadırlar. Oysa 
yaklaşık 76 yıl yürürlükte kalan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümleri uyarınca tanınan veya 
babalığına hükmedilen çocuklar babalarının soyadını almakta ve babalan hanesine tescil edilmekte 
idiler. 1/1/2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun hükümleri nedeniyle vatandaşlar ev
lilik dışında dünyaya gelen çocuklarını nüfus kütüğüne yazdırmak istememektedirler. Bu durum 
kayıtsız çocukların sayısını artırmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Evlilik dışı yaşayan kişilerin birlikteliklerinin evlilik akdine dönüştürülmesi 
ve dünyaya gelen çocukların soy bağlarının belirlenmesi, ayrıca ölmüş oldukları halde aile kütük
lerinde sağ olarak görülen kişilerin kayıtlarının gerçeğe uygun hale getirilmesini sağlamak amacıy
la "Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında Doğan Çocukların 
Baba ile Soy Bağı Kurulmasına ve Ölüm Olayı Aile Kütüklerine İşlenmemiş Kişilerin Ölümünün Tes
ciline İlişkin" kanun tasarısı İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlıkların görüşlerine sunulmuştur. 

Sorun 6. Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın Hamili Bulundukları Pasaport Sürelerinin 
Kısa Olması Sorunu 

Çözüm Önerisi: Umuma mahsus pasaportlar 5682 sayılı Pasaport Kanununun 15 inci mad
desinin dördüncü fıkrası gereğince, Kanunda yazılı istisnalar saklı kalmak kaydı ile; en az 3 ay, en 
fazla 5 yıl geçerli olmak üzere düzenlenmektedir. 

Pasaport geçerlilik süresinin 5 yılla sınırlı olmasının yurtdışındaki Başkonsolosluklarımızın iş
lemlerini artırdığı ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülke makamlarından al
dıkları çalışma ve/veya ikamet izinlerinin kısa süre ile verilmesine neden olduğu anlaşıldığından, 
26.08.2003 tarih ve 28046-153864 sayılı yazı ile Başbakanlığa gönderilen "Pasaport Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı1* taslağında; umuma mahsus pasaportların 0-18 yaş 
grubunda olanlar için azami 5 yıl (olabilecek eşkal değişiklikleri dikkate alınarak), 18 yaşından 
büyükler için azami 10 yıl geçerli olmak üzere düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Sorun 7. Vatandaşlarımızın Türkiye'ye Giriş-Çıkış İşlemleri Sırasında Hudut Kapıların
da Yolcu Yoğunluğu Sebebiyle Beklemeleri 

Çözüm Önerisi: Birçok AB üyesi ülkede uygulandığı şekilde, vatandaşlarımızın Türkiye'ye 
giriş-çıkış işlemlerinin daha hızlı yapılması ve pasaport kontrolleri sırasında bekleme süresinin en 
aza indirilmesi amacıyla; Ankara, Antalya. Muğla, İstanbul ve İzmir Hava Hudut Kapıları ile Edir
ne-Kapıkule Kara Hudut Kapısındaki mevcut pasaport kontrol bankolarından yeteri kadarının Türk 
vatandaşları için ayrılarak, vatandaşlarımızın görevliler tarafından güler yüzle bu bankolara yönlen
dirilmesi ve işlemlerinin yabancılardan ayrı olarak bu bankolardan yapılması Emniyet Genel 
Müdürlüğünün 11.02.2002 tarih ve 039894 sayılı yazısı ile ilgili Valiliklere bildirildiği Bakanlıkça 
ifade edilmiştir. 

Diğer taraftan, özellikle turizm sezonunda deniz hudut kapılarımızda yolcu giriş kontuarlarının 
önünde uzun kuyrukların oluşmasını önlemek amacıyla; ülkemiz ile yabancı ülkeler arasında yolcu 
taşımacılığı yapılan deniz hudut kapılarımıza gemiler gelmeden önce, gemilerdeki yolcuların kim
lik bilgilerinin gemilerin geleceği hudut kapılarına fakslanması ve hudut kapılanınızda görevli polis 
makamları tarafından bu manifestolarda bildirilen isimlerin bilgisayarlardan tahdit kaydı bulunup-
bulunmadığına dair kontrollerinin yapılması, gemi limana ulaştığında da yolcuların bilgisayar kontrolü 
yapılmadan sadece pasaport kontrolü yapılarak, pasaportlarına damga tatbik edilmek suretiyle giriş 
işlemlerinin süratle yapılması projesi Bakanlıkça hayata geçirilmiştir. 
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Ayrıca, pasaportların Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO-Internatıonal Civil Aviation 
Organization) standartlarına uygun olarak hudut kapılarında optik okuyucuda okunabilir şekilde 
yeniden tasarımının sağlanabilmesi, böylece vatandaşlarımızın Türkiye'ye giriş-çıkışlannda bek
leme süresinin en aza indirilmesi ve bunun için pasaportların temdidi ve çocukların refakate kay
dedilmesi işlemleri ile müşterek pasaportları düzenleyen Pasaport Kanunu hükümlerinin yürürlük
ten kaldırılmasını öngören "'Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı tas
lağı 26.08.2003 tarih ve 28046-153864 sayılı Bakanlık yazısı ile Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Sorun 8. Türk Sürücü Belgelerinin Tanınmaması Sorunu 
Belçika'da yaşayan sürücü belgesi sahibi Türk vatandaşlarının sürücü belgeleri bir alt sınıfla 

değiştirilmekte, Hollanda ve Çek makamları ise Türk sürücü belgelerini kabul etmemekte, orada 
yaşayan vatandaşlarımızı tekrar sürücü kurslarına yollayıp sürücü belgesi aldırmaktadırlar. Almanya 
ise bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın sürücü belgelerini 1 yıl içinde değiştirmelerini istemektedir. 

Çözüm Önerisi: Sorunun ilgili ülkelerle görüşülerek ikili anlaşmalar çerçevesinde 
çözülebileceği düşünülmektedir. Ayrıca. AB ülkelerindeki "'Sürücü Belgesi" standartlarının Tür
kiye'de uygulamaya konulması gerekmektedir. 

2.4 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
2.4.1 Sunulan Hizmetler 
Yurtdışı Hizmet Birimleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı; yurtdışındaki vatandaşlarımızın kül

tür ve turizm ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması, kültür ve sanat etkinlikleriyle yaşanılan toplumla 
daha yakın etkileşimde bulunularak iyi ilişkiler kurulması, Türk kültürünün yurtdışında tanıtılması 
ve Türk imajının olumlu yönde geliştirilmesi ile yurdumuzun kültürel tarihi ve turistik yönlerden 
tanıtım faaliyet ve hizmetlerini 31 ülkede 34 Kültür ve Tanıtma Müşavir ve Ataşelikleriyle yürüt
mektedir. 

Yurtdışı Kültür ve Sanat Etkinlikleri: Kültür ve Turizm Bakanlığınca, gerek yurtdışındaki 
vatandaşlarımıza gerekse ilgili ülke toplumlarına yönelik her çeşit kültür ve sanat etkinlikleri 
(sinema günleri, film festivalleri, gösteri ve şenlikler vb.) yıllık olarak planlanmakta ve bir yıl ön
ceden bütçesi yönünden Maliye Bakanlığına bilgi verilmektedir. Aynı zamanda bu etkinlikler için 
Dışişleri Bakanlığından izin alınmaktadır. Buna karşılık bu tür etkinlikler Kültür ve Turizm Bakan
lığınca kontrol altında tutulamamaktadır.Yurtiçi ve yurtdışında pek çok özel kurum ve kuruluş (der
nek. vakıf vb.) kendi girişimleriyle bu tür etkinlikleri sürdürebilmektedir. 

Uluslararası Kitap Fuarlarına Katılım: Yurtdışındaki vatandaşlarımızın aydınlanmaları, bil
gilenmeleri ve gerektiğinde yabancıları da aydınlatabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu bakım
dan, uluslararası kitap fuarlarına katılım gerek ülkemizin kültürel ürünlerinin, tarihi ve turistik 
yörelerinin tanıtılması gerekse diğer ülkelerin ülkemiz hakkındaki düşüncelerinin bilinmesi çok 
gerekli ve yararlı etkinliklerdendir. Dünyanın önde gelen kitap fuarlarına katılıp, ülkemizin her yön
den tanıtılması yönündeki çalışmalar Bakanlıkça üzerinde önemle durulan konulardan birisidir. 

Çeşitli Dillerdeki Yayınlar: Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulmasındaki en önemli amaç
lardan birisi ve asli görevinin başta geleni; toplumumuzun kültürünü yurtdışında tanıtmak ve yurt
dışındaki vatandaşlarımızın kültürel kimliklerini korumalarına destek olmaktır. Bakanlığın bu 
hedefine ulaşırken benimsediği en önemli araçlardan birisi ise yabancı dillerde tanıtıcı ve eğitici 
yayınlar hazırlamak ve hazırlatmaktır. Ancak yabancı dilde Bakanlıkça bastırılan yayın sayısı ol
dukça sınırlıdır. Söz konusu ihtiyacın giderilmesi büyük önem taşımaktadır. 
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Araştırmalara Destek Olmak: Yurtdışındaki Türk toplum yaşamı, tarih ve kültürümüzü her 
yönüyle tanıtan ya da bu tür etkinliklere katkıda bulunan çalışmalar, yurtdışında yaşayan vatandaş
larımızın her yönüyle incelenmeleri ve sorunlarının tespit edilerek çözüm önerileri getirilmesinde 
büyük önem taşımaktadır. Özellikle bu konuda akademik nitelikteki çalışmalar Yükseköğretim 
Kurulunun görev ve yetki alanına girmektedir. Bu bakımdan yapılan araştırmalara Bakanlıkça 
gerekli destek verilmesi yolunda çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türk Kültür Merkezleri ve Faaliyetleri: Yurtdışında kültür merkezleri kurulması ve yönetil
mesi Dışişleri Bakanlığının sorumluluğundadır. Ancak, bu merkezlerin yurtdışındaki vatandaş
larımıza ve ülke vatandaşlarına da sunduğu hizmet ve faaliyetleri Millî Eğitim ve Kültür ve Turizm 
Bakanlıklarının görev alanına girmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın ve o ülke vatandaşlarının 
kültür merkezlerinin sunduğu hizmetlerden yeterli düzeyde yararlanabilmeleri için bu üç Bakan
lığın yeterli ve etkin bir şekilde işbirliği yapmaları sağlanmalıdır. 

Dış Tanıtım Hizmet ve Organizasyonları: Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkemizin kültür ve 
turizm değerlerinin çok yönlü tanıtımıyla ilgili hizmet ve organizasyonları yürütmek görevini üst
lenmiş bulunmaktadır. Bu hizmet ve görevlerin yürütülmesi 31 ülkede 34 Kültür ve Tanıtma 
Müşavir ve Ataşelikleri aracığıyla yürütülmektedir. Yurtdışında kültür ve turizm büroları açılması 
bu konuda pazar durumdaki ülkelerin incelenerek değerlendirilmesi sonucunda Bakanlar Kurulu 
Kararı ile gerçekleştirilmektedir. Yurtdışı büroları, kapasiteleri büyük olan ve hiç büro bulunmayan 
ülkelerde öncelikle değerlendirmeye alınarak açılmaktadır.Yurtdışı kültür ve turizm ofislerinde, 
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın istihdam edilmesi Bakanlığın öncelikli konulan arasında yer 
almaktadır. Ülkemizin kültür ve turizm değerlerini tanıtmak gibi bir misyon üstlenen Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tanıtım konusundaki etkinliklerini kendisine tahsis edilen reklam bütçesini en 
ekonomik en verimli bir şekilde kullanmak suretiyle gerçekleştirmektedir. 

Tur Operatörleri ve Bunların Teşviki: Batı Avrupa ve özellikle Almanya'da faaliyet gösteren 
Türkiye ağırlıklı çalışan Tur Operatörleri 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Bir
liği Kanunu çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgelendirilerek talepte bulunmaları 
halinde yürürlükteki teşvik mevzuatı doğrultusunda bu teşvik tedbirlerinden yararlandırılmakladır. 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca; ayrıca, Batı Avrupa ve Almanya'da Türkiye'ye tur düzenleyen Tur 
Operatörlerine reklam ve baskı giderleri (kitap, katalog, basım vb.jve katkı olmak üzere çeşitli teş
vikler uygulanmaktadır. 

Denetim Hizmetleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. 
maddesi (A) bendi hükmü gereğince, eğlence sektörü, seyahat hizmetleri, konaklama, yeme-içme 
tesislerini belgelendirmek ve denetlenerek teşvik edilmesiyle görevli kılınmıştır. Hava taşımacılığı. 
turizm sektörüne önemli hizmetler vermektedir. Ancak, Kültür ve Turizm Bakanlığının hava ulaşım 
ve taşımacılığı sektörünü teşvik ve denetim imkânı bulunmamaktadır. Bu konuda Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma yapmaktadır. 

Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın Tatillerini Ülkemizde Geçirmelerine Yönelik Hizmet ve 
Faaliyetler: Yurtdışındaki vatandaşlarımızın, tatillerini ülkemizin tarihi, turistik, kültürel ve doğal 
güzelliklerini yansıtan yörelerinde aile ve çocuklarıyla birlikte geçirmeleri yönünde çalışmalar sür
dürülmektedir. Ayrıca, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Turizm İşletme Belgeleri tesislerde 
seyahat ve ekonomik koşullarda tatil yapabilme imkânı sektörle yapılan işbirliği ile gerçekleştiril
mektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 335) 



- 4 4 -

Turizm Sektörü Personel Durum ve Hizmetleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkemizdeki 
Turizm Eğitim Merkezlerinde; ön büro, servis, kat hizmetleri ve mutfak branşlarında temel eğitim 
kursları düzenlemek suretiyle turizm sektöründe sektörün gelişmesi de dikkate alınarak lisan bilir 
kaliteli personel ihtiyacı için çalışmalarını hizmet içi eğitim ve performans ödüllendirme çalış
malarıyla sürdürmektedir. Düzenlenen bu hizmet içi eğitim çalışmaları verilecek hizmetin 
kalitesinin artmasına da yardımcı olmaktadır. 

2.4.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Sorun 1. Yurtdışı Hizmet Birimlerinin Yetersizliği Sorunu 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı yurtdışı hizmet birimleri, mali güçlük ve yetersizlik, bu 

birimlerin gereken yerlerde açılamaması ayrıca faaliyetteki birimlerin de kadro ve elaman yönün
den yetersiz oluşu hizmetin yeterli düzeyde yürütülememesine neden olmaktadır. Hizmetlerin 
verileceği birimlerin yer ve mekan yönünden Büyükelçilik, Ataşelik ve Başkonsolosluklar bün
yesinde yer alması çalışmaların yürütülmesinde güçlükler yaratmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı hizmet birimlerinin kuruluş, kadro, 
ödenek ve yer ihtiyaçları, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde karşılanmalıdır. Bu konuda 
yeni politikalar saptanmalı, hızla yeniden yapılanarak çalışmalara etkinlik kazandırılmalı ve bu 
çalışmalar denetlenmelidir. 

Sorun 2. Yurtdışı Kültür ve Sanat Etkinliklerinin Yetersizliği Sorunu 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerek yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza gerekse yaşadık

ları ülke toplumuna yönelik her çeşit kültür, sanat ve turizm etkinlikleri yıllık olarak planlandığın
dan ve yapılan etkinlikler için Dışişleri Bakanlığından izin alındığından Bakanlıkça bu etkinliklerin 
kontrol altında tutulamamasına neden olmaktadır. Ayrıca bu tür etkinlikler programsızlık, davet 
eden ve edilen kurum ve kuruluşlar arasındaki amaç farklılıkları ve koordinasyon eksiklik ve aksak
lıkları nedeniyle amaçları dışına taşmakta bu da vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkilemektedir. 

Çözüm Önerisi: Kültür ve Turizm Bakanlığınca, gerek yurtdışındaki vatandaşlarımıza gerek
se vatandaşlarımızın yaşadığı ülke toplumlarına yönelik her türlü kültür, sanat ve turizm etkinlikleri 
önceden planlanmalı, özellikle programların kapsam, nitelik ve amaç farklılıkları göz önünde 
bulundurularak bu konuda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği sağlanmalıdır. Bu 
konuda bir iş programı oluşturulmalı, yapılan programlar benimsenerek tanıtılması yolunda çalış
malar yapılmalıdır. 

Sorun 3. Yurtdışı Kitap Fuarlarına Katılımının Yetersiz Oluşu Sorunu 
Yurtdışındaki vatandaşlarımızın aydınlatılması ve bilgilendirilmesi bakımından da büyük 

önem taşıyan uluslararası kitap fuarlarına katılım, gerek ülkemizin kültürel değerlerinin tanıtılması 
gerekse diğer ülkelerin ülkemiz hakkındaki düşüncelerinin neler olduğunun anlaşılması açısından 
çok yararlı etkinlikler olmasına rağmen bu konudaki çalışmalar yetersiz kalmakta bu fuarlara katıl
mak isteyenler vize sorunu yaşamaktadır. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın aydınlatılıp bilgilendirilmeleri 
bakımından büyük önem taşıyan uluslararası kitap fuarlarına katılım için gereken tüm önlemler 
alınmalı bu tür fuarlara katılım mutlaka sağlanmalıdır. Bu konuda Bakanlıkça yeniden yapılanmaya 
gidilmelidir. Konuyla ilgili etkin faaliyet göstermeyi amaçlayan "'Yerinde Kütüphaneler Projesi"" 
hayata geçirilmelidir. Bu konuda hizmet vermeye katkıda bulunacak Türk Kültür Merkezleri ve 
Türk dernek ve kuruluşlarının yer ihtiyaçları giderilmeli, faaliyete geçmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca, 
katılımcıların vize sorunları mutlaka çözümlenmelidir. 
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Sorun 4. Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın Aydınlatılması Amacıyla Hazırlanan Çeşitli 
Dillerdeki Yayınların Yetersizliği Sorunu 

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın kültürel kimliklerini korumalarına destek olmak, toplumunun 
kültürünü yurtdışında tanıtmak amacı ile yabancı dillerde basılan yayınlar (kitap, dergi vb.) çok az 
sayıdadır. Bu konuda genel bütçeden Bakanlığa ayrılan ödenek de oldukça kısıtlıdır. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışındaki vatandaşlarımızın kültürel kimliklerini korumalarına destek ol
mak, toplumumuzun kültürünü yurtdışında tanıtmak amacıyla yabancı dilde basılan kitap, dergi vb. 
yayınlar çok sayıda bastırılarak belli bir plan program dahilinde yurtdışında dağıtımı yapılmalıdır. 
Bu yayınların bastırılıp çoğaltılması için gereken kaynağın sağlanmasında tanıtma fonu ve ulus
lararası organizasyonlardan yeterince yararlanılmalıdır. Bu konuda gerekli maddi kaynağın bulun
ması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yoluna gidilmelidir. 

Sorun 5. Türk Kültürü ve Toplum Yaşamını Konu Alan Araştırmalara Yeterince Destek 
Verilmemesi Sorunu 

Yurtdışındaki Türk toplum yaşamı, tarih ve kültürümüzün her yönüyle tanıtımının yapıldığı 
çalışmalar ile bu çalışmalara katkıda bulunan etkinliklere özellikle de akademik nitelikteki çalış
maların Yükseköğretim Kurulunun görev ve yetki alanına girmesi nedeniyle Bakanlıkça gerekli ve 
yeterli etkin destek verilememektedir. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışındaki Türk toplum yaşamı, tarih ve kültürümüzün her yönüyle tanıtıl
ması amacı ile yapılan tüm araştırma çalışmaları ile bu çalışmalara katkı sağlayan etkinliklere 
gereken önem ve özen gösterilmeli, bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Fonu İdaresi 
ve yurtdışı temsilciliklerimizle gereken işbirliği sağlanarak çalışmalara gereken destek verilmeli ve 
özendirilmelidir. Konuyla ilgili akademik nitelikteki araştırma ve çalışmalar Yükseköğretim 
Kurulunun görevleri arasında yer aldığından YÖK'ün yürüttüğü bu görev Bakanlıkça desteklenmeli 
ayrıca yurtdışındaki vatandaşlarımızla ilgili bu araştırmalar için ayrı bir araştırma birimi kurul
malıdır. 

Sorun 6. Yurtdışında Bulunan Türk Kültür Merkezlerinin Hizmet ve Faaliyetlerinin 
Yetersizliği Sorunu 

Yurtdışındaki vatandaşlarımıza ve ilgili ülke vatandaşlarına yönelik hizmet ve faaliyetlerde 
bulunan Türk Kültür Merkezleri, kuruluş ve işleyişiyle ilgili yapısal çok başlılık ve karmaşa 
nedeniyle yeterli ve istenilen düzeyde hizmet üretememektedir. Özellikle Türkler dışındaki o ülke 
vatandaşlarına dönük hizmet ve etkinlikler çok sınırlı ve yetersiz kalmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışındaki vatandaşlarımız ile o ülke vatandaşlarına yönelik hizmet ve 
faaliyetlerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığının sorumluluğunda kurulmuş bulunan Türk kültür 
merkezlerinin oldukça az olan sayıları, ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği sağlanarak çoğal
tılmalıdır. Bu merkezlerin kadro, ödenek, personel yönünden eksiklikleri giderilmelidir. Bu merkez
lerin sadece Türklere değil o ülke vatandaşlarına da ülkemizdeki kültür merkezleri (İngiliz, Fransız, 
Alman Kültür Merkezleri) türünden hizmetler vermesi (Türkçe öğretilmesi, sanat, kültür ve turizm 
değerlerimizi ve kültürümüzü tanıtan etkinlikler vb.) sağlanmalı, bu çalışmalar Bakanlıkça destek
lenmelidir. Ayrıca, yeniden yapılanma suretiyle bu merkezlerin kuruluş ve işleyişiyle ilgili çok baş
lılık ve karmaşıklığın giderilmesi sağlanmalıdır. 
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Sorun 7. Ülkemizin Yurtdışında Tanıtımı ile İlgili Organizasyonların Yeterli ve Etkin 
Düzeyde Olmaması Sorunu 

Ülkemizin kültür ve turizm değerlerinin çok yönlü tanıtımı ile ilgili hizmet ve organizasyon
ları yürütme görevini üstlenen Kültür ve Turizm Bakanlığının, yurtdışı teşkilat ve organizasyonu. 
ödenek ve personel yönünden oldukça yetersiz durumdadır. Bu durum, özellikle büyük turizm 
pazarlarından yeterince yararlanamamamıza neden olmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Kültür ve Turizm Bakanlığının dış tanıtım hizmet ve organizasyonlarının 
yürütüldüğü müşavirlik ve ataşelik kadroları lisan bilir, deneyimli elamanlardan oluşturulmalı, ek
siklikler ortadan kaldırılarak kadro, ödenek, personel takviyesine gidilmelidir. Böylece, büyük 
turizm pazarları olan ülkelerden ülkemize alacağımız pay artmış olacaktır. Ayrıca, tanıtım 
bürolannda yurtdışındaki genç kuşak vatandaşlarımızdan sözleşmeli personel olarak yararlanma 
yolundaki devam eden uygulamaya ağırlık verilmelidir. 

Sorun 8. Yurtdışındaki Tur Operatörleri ve Bunların Teşviklerinin Yetersizliği Sorunu 
Batı Avrupa ile özellikle Almanya'da faaliyet gösteren ve ülkemize çok sayıda turist gelmesini 

sağlayan Türk tur operatörleri yabancı şirket ve Türkiye'deki seyahat acentelerinin yararlandıkları 
teşvik tedbirlerinden yeterince yararlanamamaktadır. 

Çözüm Önerisi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmadığı için gereken teşvik imkân
larından yararlanamayan Batı Avrupa ve özellikle Almanya'daki Türk tur operatörleri ülkemize çok 
sayıda turist getirmeleri göz önünde bulundurularak yeterli ve etkin bir biçimde desteklenmeli, baskı 
giderleri, katalog ve reklam giderleri yönünden teşvik tedbirlerinden yararlandırılmalıdırlar. Gerekli 
kredi ve teminatin yurtdışındaki Türk bankalarınca sağlanması yolunda politikalar geliştirilmeli, ay
rıca yapılacak bir düzenleme ile "Tur Operatörü'" tanımının hukuken yasallaşması sağlanmalıdır. 

Sorun 9. Denetim Hizmetlerinin Yetersizliği Sorunu 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu gereğince eğlence sektörü, seyahat hizmetleri, konaklama, 

lokanta vb. tesislerinin belgelendirilerek teşvik edilmesiyle görevli kılınan Kültür ve Turizm Bakan
lığı özellikle hava taşımacılığı ve ulaşımı sektöründe teşvik ve denetim konusunda yetkili ol
madığından bu konuda verdiği hizmetler de yetersiz kalmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Kültür ve Turizm Bakanlığı, özellikle hava ulaşımı ve taşımacılığı sektörün
de de teşvik ve denetim konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla müşterek işbirliği içinde olmalıdır. 
Bu suretle verilecek hizmetlere etkinlik kazandırılmalıdır. 

Sorun 10. Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın Tatillerini Türkiye'de Geçirmelerine Yönelik 
Hizmet ve Faaliyetlerin Yeterli Olmaması Sorunu 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yurtdışındaki vatandaşlarımızın tatillerini ülkemizin tarihi, turis
tik, kültürel ve doğal güzelliklerini yansıtan yörelerinde geçirmeleri yönünde yapılan çalışmalar yeter
siz kalmaktadır. Özellikle, vatandaşların yaşadıkları ülkelerdeki ekonomik durgunluk, işsizlik vb. olum
suz etkenler nedeniyle vatandaşlarımızın tatillerini Türkiye'de geçirmek eğilimleri gittikçe azalmak
tadır. Ayrıca bu durum genç kuşakların anavatan ile bağlarının azalması eğilimini de yaratmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Kültür ve Turizm Bakanlığının, yurtdışındaki vatandaşlarımızın, tatillerini ül
kemizin tarihi, kültürel, turistik ve doğal güzelliklerini yansıtan yörelerde geçirmeleri yönünde yap
tığı çalışmalara etkinlik kazandırılmalıdır. Bu konuda gereken tedbir, teşvik ve özendirici çalış
malara ağırlık verilmelidir. Vatandaşlarımızın tatillerini ülkemizde geçirmelerinin sağlanması 
amacıyla ülkemizdeki tatil, gençlik ve izcilik kamplarından yararlanma yoluna gidilmelidir. 
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Sorun 11. Turizm Sektöründe Çalışan Personelin Hizmetlerinin Yetersizliği Sorunu 

Turizm sektörünün gelişmesi yönünden, turistik tesis işletmecisi, turist rehberi vb. eleman 
yetiştirmek amacıyla Bakanlıkça açılan kurs, seminer vb. eğitim faaliyetlerinin sayısının yetersiz 
oluşu lisan bilir kaliteli personel ihtiyacının karşılanması konusunda sorun yaratmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Turizm sektörünün gelişmesi yönünden, turistik tesis isletmecisi, turist reh
beri vb. elemanları yetiştirmek amacı ile Bakanlıkça açılan ve sayısı oldukça yetersiz olan hizmet 
içi eğitim kurs ve seminerlerinin yaygınlaştırılması ve etkin kılınması mevcut bütçe kaynakları dik
kate alınarak sağlanmalı, Avrupa Birliği ile işbirliği halinde turistik tesislerindeki personelinin 
eğitilmesi amacıyla yürütülen "Eğitimcilerin Eğitimi Projesinin" uygulama çalışmalarına ağırlık 
verilmelidir. Ülkemiz aleyhinde, dış basında çıkan, yanıltıcı ve bölücü yayınlar ve bunların neden 
olduğu imaj sorunlarının önüne geçilmelidir. 

2.5 MALİYE BAKANLIĞI 
2.5.1 Sunulan Hizmetler 
178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name hükümlerine göre Bakanlığa bağlı olarak yurtdışında bazı ülkelerde Maliye Müşavirlikleri ve 
Ataşelikleri oluşturulmuştur. Maliye Bakanlığı yurtdışı teşkilatının görev ve yetkileri Bakanlar 
Kurulunun 09.10.1984 gün ve 84/8610 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatının Kurulması, Bunların Niteliği, Görevleri ve Görev Alanları ile 
Bağlı Bulundukları Misyonlar Hakkında Kararın 13 üncü maddesi ile belirlenmiş bulunmaktadır. 

Maliye Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, nezdinde görevli bulundukları diplomatik temsilcilik veya 
konsolosluğun görev alanı içinde, milletlerarası kuruluşların kabul ettiği gümrük tarifeleri, gümrük 
kıymeti, gümrük rejimi ve formaliteleri ile bunların değişikliklerini takip ederek, millî mevzuata ve 
uygulamaya intikal ettirilmesinin sağlanması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, gelir ve gider 
kanunlarının uygulanması ile ilgili görevleri yerine getirmek, bulunulan ülke ile olan vergi ilişkilerini 
yürütmek, ikili veya çok taraflı anlaşmalar ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak. Bakanlık görev 
alanı ile ilgili olarak resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla temas ve görüşmeler yaparak topladığı bil
gileri değerlendirmek, sonuçlarını bağlı olduğu dış temsilcilikle Bakanlığa intikal ettirmek suretiyle 
ilgilileri aydınlatmak, Türk vatandaşlarının her türlü gelir ve gider kanunları ile millî emlak, gümrük 
ve sair mali konularla ilgili tereddüt ve problemlerinin hallinde yazılı ve sözlü olarak yardımcı ol
mak ve meselelerinin müşterek çözüm yolları hakkında Bakanlığa teklifte bulunmak. Bakanlık, mis
yon ve konsolosluk şeflerince verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

Ayrıca Maliye Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde de; müşavirlik 
ve ataşeliklerin yurtdışındaki vatandaşlarımızın her türlü vergi, gümrük, gelir ve gider kanunlarının 
uygulanması ve millî emlak konusundaki sorunlarını, bulunulan ülkede çözmek ve yol göstermek 
üzere gereken tüm işlemleri yapmak ve bu amaçla gerekiyorsa Bakanlığın merkez veya taşra teş
kilatı ile ilgili birimleri ile doğrudan bilgi alışverişi yaparak çözüm bulmak görevleri bulunmaktadır. 

Bu görevlerin yanı sıra bulunulan ülkede ülkemiz diğer kurumlarının yurtdışı teşkilatına görüş 
bildirmek ve yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak 
üzere yurtdışına gönderilen personelin gönderiliş amaçlarını gerçekleştirmeleri için gerekli in
celeme ve her türlü yardımı yapmak, eğitim kurumlan ile temasa geçerek gerekli bilgi, belge ve 
dokümanları temin etmek gibi görevleri vardır. 
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Maliye Bakanlığı'nca (Gelirler Genel Müdürlüğü) yapılan çalışmalar;. 

Gelirler Genel Müdürlüğünce vatandaşlarımızın Türkiye'de elde ettikleri faiz gelirlerinin Al
manya'da vergilendirilebileceği, elde ettikleri gelirleri Alman iç vergi mevzuatı çerçevesinde beyan 
etmeyen, yasal hakkı olmadığı halde işsizlik yardımı ve sosyal yardım alan kişilerin ödemedikleri 
vergiler veya haksız aldıkları yardımlar için Alman idarelerinin takibat yapmasının doğal olduğu ve 
bu işlemlerin durdurulması veya sona erdirilmesi konusunda yapılması gereken bir husus bulun
madığı düşünülmektedir. 

Yaşadıkları ülkelerin hukuk kurallarına her ne sebeple olursa olsun uygun hareket etmemiş 
vatandaşlarımızın, gerek geçmiş dönemlerdeki eylem ve işlemleri, gerekse de gelecekteki yüküm
lülükleri konusunda daha fazla bilgilendirilmesinin yararlı olacağı düşünülerek. Dışişleri Bakan
lığınca Almanya'da yaşayan bir Türk vergi danışmanı ile anlaşılarak bu konuda bir kılavuz hazır
latılmış ve Almanya'da dağıtımı Gelirler Genel Müdürlüğünce yapılmıştır. 

Gelirler Genel Müdürlüğünce yapılan görüşmeler sonucunda; inceleme ve soruşturmaların 
Türk vatandaşları ile sınırlı olmadığı, sorunun vergi boyutu ile sınırlı olmadığı, konunun işsizlik 
parası ve sosyal yardım boyutunun vergi boyutundan daha önemli olduğu, çünkü beyan dışı 
bırakılan faiz gelirlerinin bir kısmı vergiden istisna olduğu gibi, istisna tutarını geçen faiz tutarı 
üzerinden hesaplanan vergi tutarından Türkiye'de stopaj yoluyla alınan vergi mahsup edilmekte ol
duğu, bu ise Almanya'da ödenmesi gereken vergi tutarını oldukça düşürdüğü, oysa sosyal yardım 
alan vatandaşlar, haksız alınan yardımı ceza ve faiziyle ödemek zorunda olduğu gibi, ayrıca hapis 
cezasının söz konusu olduğu tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan, vatandaşlarımızın Türkiye kaynaklı elde ettikleri faiz gelirlerinin Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme Anlaşması çerçevesinde ne şekilde vergilendirileceği konusunda Maliye 
Bakanlığının bilgilendirme yazıları Gelirler Genel Müdürlüğünce T.C. Merkez Bankasına bildiril
miş, ayrıca aynı mahiyetteki yazılar yurtdışındaki temsilciliklere ve Almanya'da önceki yıllarda 
yayımlanmakta olan Türk Haber Ankara isimli gazeteye de gönderilmiştir. Ayrıca, Bakanlık temsil
cilerinin katılımı ile yapılan TV ve radyo programlarında da konuya ilişkin bilgilendirmeler yapıl
mıştır. 

2.5.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın vergi uygulamaları ve gümrük işlemleri olmak üzere 

karşılaştıkları sorunları Maliye Bakanlığı yurtdışı teşkilatında bulunan Maliye Müşavirlikleri ve 
Ataşelikleri kanalıyla ya mahallinde ya da Bakanlığa intikal ettirilmek suretiyle çözüme kavuşturul
maya çalışılmaktadır. Vatandaş başvuruları genellikle yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, kamu 
personeli, öğrenci veya çifte uyruklu vatandaşlar tarafından yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın yoğun 
bir şekilde gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin doldurulmasına yönelik başvurulan olmaktadır. 

Bilindiği üzere Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları tasarruflarının önemli bir kısmını T.C. 
Merkez Bankası nezdinde açtırdıkları; Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarında ve Süper Döviz 
Hesaplarında değerlendirmektedirler. Bu hesaplar 1, 2 ve 3 yıl vadeli hesaplar olup, vade bitiminde 
elde edilen faiz gelirleri 1.1.1990 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan Türkiye Cumhuriyeti ile 
Almanya arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme An
laşmasına uygun olarak hem Türkiye'de hem de Almanya'da vergiye tâbi tutulabilmektedir. 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında bazı gelirlerin vergilendirilmesi mukim olunan 
devlete, bazı gelirlerin vergilendirilmesi kaynak devlete bırakılmakta, bazı gelirlerin vergilendiril-
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mesi ise iki devlet arasında paylaşılmakta olup "faiz" genel olarak iki Devlet arasında paylaştırılan 
bir gelir türüdür. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 11. maddesine göre de faiz gelirleri her iki ül
kede vergilendirilmektedir. 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 4. maddesine göre, Almanya'da yaşayan Türk 
vatandaşları Almanya'nın mukimi olarak kabul edilmekte ve ister Almanya kaynaklı isterse de Tür
kiye kaynaklı olsun toplam gelirleri üzerinden Almanya'da vergiye tâbi tutulmaları gerekmektedir. 
Ancak, Türkiye kaynaklı gelirleri üzerinden ödedikleri bir verginin bulunması durumunda bu ver
giler, Almanya'da toplam kazançlar üzerinden ödenecek vergilerden indirim konusu yapılabilmek
tedir. 

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının T.C. Merkez Bankası nezdinde açtırdıkları mevduat 
hesapları dolayısıyla elde ettikleri faiz gelirleri, Anlaşmanın faizlerin vergilemesine ilişkin 11. mad
desinin 1. fıkrası uyarınca Almanya'da vergilendirilebilmektedir. Vergilemede Almanya iç mev
zuatı uygulanmakta olup, bu bakımdan Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile Alman veya 
diğer ülke vatandaşları arasında bir fark bulunmamaktadır. 

Öte yandan, Anlaşmanın 2. fıkrası uyarınca Türkiye'de elde edilen faiz gelirlerinin % 15'ini 
geçmeyecek bir oranda Türk iç mevzuatına göre de vergiye tâbi tutulması, bu şekilde ödenen ver
ginin ise, Anlaşmanın 23. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendine göre, Almanya'da bu kazançlar 
üzerinden ödenecek vergilerden mahsup edilmesi gerekmektedir. 

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye'de elde ettikleri mevduat faizlerini Alman
ya'da beyan etmemeleri nedeniyle, Almanya'da Maliye Bakanlığınca incelemeler başlatılmış, mev
duat hesaplarının açılmasına aracılık eden Dresdner Bank'da, T.C. Merkez Bankasının Frankfurt ve 
Berlin bürolarında ve bazı vatandaşlarımızın evlerinde aramalar yapılmış, birçok vatandaşımızın 
adresine ise gelirlerini beyan etmeleri konusunda yazılar yazılmıştır. Konunun yaygın olarak basın
da da yer alması vatandaşlarımız arasında endişe yaratmıştır. 

Ancak, Almanya vergi idaresinin yaptığı incelemelerin olağan vergi incelemeleri olabileceği 
gibi, 1994 yılında Almanya Anayasası Kurumu tarafından alınan bir karar nedeniyle yapılmaya baş
lanmış olabileceği, incelemelerin Türk vatandaşlarıyla sınırlı olmayıp, örneğin Yugoslavya ve 
Yunanistan vatandaşları hakkında da benzer incelemeler bulunduğu, basına yansımamakla birlikte, 
Dresdner Bank dışında bazı bankalarda da aramalar yapıldığı yönünde bilgiler Gelirler Genel 
Müdürlüğünce elde edilmiştir. 

Konu Bakanlığa öncelikle vergi sorunu olarak yansımakla birlikte, vergi boyutu yanında 
konunun işsizlik parası, işsizlik yardımı, sosyal yardım parası ve öğrenci burslarına ilişkin boyutu 
da bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar sonunda, sorunun vergi boyutunun, özellikle sosyal yardım 
boyutu yanında ikinci planda kaldığı anlaşılmıştır. 

Çözüm Önerisi: Almanya Maliye Bakanlığınca, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarınca 
elde edilen faiz gelirlerinin vergilemesi ile ilgili olarak başlatılan incelemeler devam etmektedir. Al
manya'da tekrar vergi ödemek zorunda olan vatandaş sayısı dikkate alındığında konunun vergi 
boyutundan ziyade sosyal yardım boyutu daha fazla sorun yaratmaktadır. Buna rağmen, Alman
ya'da yerleşik vatandaşlarımızın Türkiye'de elde ettikleri faiz gelirlerinin Almanya'da vergilen
dirilmesi Almanya ile yapılmış bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması çerçevesinde 
mümkün olup, bu konuda iki ülke arasında herhangi bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır. 
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Maliye eski Bakanının 26-30 Nisan 2002 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 
konuyu Almanya Maliye Bakanı ile de ele almıştır. Bu görüşmeler sonunda Almanya Maliye 
Bakanlığı tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılması üzerinde bir mutabakata varılmıştır. Söz 
konusu açıklamada, vatandaşlarımızın beyan yükümlülüklerini çoğu halde bilgi eksikliğinden yap
madıkları; vatandaşlarımızın Alman Vergi Usûl Hukukunun öngördüğü kendini ihbar mekaniz
masından yararlanarak kendilerini beyan dışı bırakma suçunun cezai sonuçlarından kurtarabilecek
leri; diğer taraftan, vatandaşlarımızın faiz gelirlerini zamanından sonra beyan etmeleri halinde bile 
bu konudaki bütün istisna ve muafiyetlerden yararlanabilecekleri belirtilmiştir. Yine yapılan görüş
melerde orada yaşayan vatandaşlarımıza vergi ile ilgili konularda Türkçe kılavuz hazırlanması ve 
bildirimlerin Türkçe olarak da yapılması konusunda Almanya Maliye Bakanlığı tarafından gerekli 
çalışmaların yapılacağı bildirilmiştir. 

Söz konusu sorunun Türk Vergi Mevzuatında bir değişiklik yapılarak çözülmesi mümkün ol
mamakta olup Almanya'da konuya ilişkin olarak bir Af Kanunu çıkarılmasının gündemde olduğu 
öğrenilmiştir. 

Berlin Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği'nden Bakanlığa iletilen bilgilerden söz konusu af 
yasasının 31.12.1992-01.01.2002 tarihine kadar olan dönemde elde edilen vergilendirilmemiş gelirleri 
kapsayacağı öğrenilmiştir. 2004 yılında yürürlüğe gireceği bildirilen bu Kanuna istinaden; 2004 yılın
da yapılacak beyanlarda matrahın % 25'i, 01.01.2005-31.03.2005 tarihleri arasında yapılacak beyan
larda ise matrahın % 35'inin beyanı takip eden 10 gün içinde ödenmesinin isteneceği öğrenilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığına 7.3.2003 tarihinde gönderilen Bakanlık yazısında vatandaşlarımızın 
mağduriyetlerinin söz konusu vergi affı çerçevesinde giderilmesini temin için Alman makamları 
nezdinde gerekli temaslarda bulunulmasının ve çıkacak vergi affı konusunda vatandaşlarımızın bil
gilendirilmesinin uygun olacağı belirtilerek bu konularla ilgili her türlü desteği sağlamaya hazır 
olunduğu ayrıca belirtilmiştir. 

2.6 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
2.6.1 Sunulan Hizmetler 
Türk Millî Eğitimin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 
1. (Değişik: 16/6/1983-2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan 

Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini 
benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; 
insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları dav
ranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir 
kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan hak
larına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve 
verimli kişiler olarak yetiştirmek; 

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş gör
me alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve 
toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır. 

Hangi ülkede yaşarsa yaşasın Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı her fert Dev
letimiz için çok önemli ve değerlidir. Bu durum, dünya üzerinde nerede bir Türk varsa Türkiye 
Cumhuriyetinin tüm imkânlarıyla orada olmasını gerekli kılmaktadır. Yurtdışında yaşayan vatan
daşlarımızın kültürel kimliklerini koruyarak, eğitimden en üst düzeyde yararlanmalannı sağlamak 
ülkemizin öncelikleri arasındadır. 
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Millî Eğitim Bakanlığınca; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın hem yaşadıkları ülkelerde 
hem de yurda dönüşlerinde uyum içerisinde olmalarına ve ülkemizle var olan bağlarının güçlen
dirilmesine yönelik hizmetler Anayasamızın 62 nci maddesinin güvencesi altında, 3797 sayılı Millî 
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun, Yükseköğretim Genel Müdür
lüğünün görevlerini düzenleyen 19 uncu maddesinin (d), (h) ve (ı) bentleri; Yurtdışı Eğitim ve Öğ
retim Genel Müdürlüğünün görevlerini düzenleyen 21 nci maddenin (a) bendi ve 1416 sayılı Ec
nebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümleri dahilinde sürdürülmektedir. 

Eğitim Müşavirlik ve Ataşelikleri: Millî Eğitim Bakanlığı; yürürlükteki yasalar ve mevzuat 
gereği, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitimine yönelik olarak önemli ve öncelikli görev
ler ifa etmektedir. Verilen bu görevlerin yurtdışındaki vatandaşlarımızın yararına yürütülmesi 
amacıyla yurtdışı teşkilatında Bakanlıkça Eğitim Müşavir ve Ataşeleri atanmaktadır. 

Eğitim Müşavir ve Ataşeleri, görev yaptıkları ülkelerde, bulundukları ülkenin, eğitim sistemini 
incelemek ve bu eğitim sistemi içinde yer alan öğrencilerimizin sağlıklı ve iyi bir eğitim görebil
melerini sağlayıcı çalışmaları yapmakla yükümlüdürler. 

Eğitim Müşavir ve Ataşeleri, genellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları ülkeler 
esas alınarak atanmaktadır. Halen Millî Eğitim Bakanlığı yurtdışı teşkilatında 16 Eğitim Müşaviri, 
20 Eğitim Ataşesi ve 4 Ataşe Yardımcısından oluşan 40 personel görev yapmaktadır. Tablo 7, 
MEB'nın yurtdışı teşkilatındaki Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi ve Eğitim Ataşe Yardımcısı 
dağılımını vermektedir. 

Tablo 7. MEB'nın Yurtdışı Teşkilatındaki Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi ve Eğitim 
Ataşe Yardımcısı Dağılımı 

Sıra No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

132 

Ülke 

ABD 

ALMANYA 

FRANSA 

AVUSTURYA 
AVUSTURALYA 
BELÇİKA 
DANİMARKA 
GÜRCİSTAN 
HOLLANDA 
İNGİLTERE 
İSVİÇRE 
İSVEÇ 
MISIR 

Şehir 
Washington 
Washington 
New York 
New York 
Los Angeles 
Mainz 
Münih 
NtirnberK 
Stuttgart 
Berlin 
Berlin 
Düsseldorf 
Frankfurt 
KöTn 
Essen 
Hannover 
Hamburg 
Karlsruhe 
Paris 
Paris 
Lyon 
Strasbourg 
Viyana 
Sidney 
Brüksel 
Kopenhag 
Tiflis 
Lahey 
Londra 
Bern 
Stockholm 
Kahire 

Unvanı 1 
Eğitim Ataşesi 1 
Eğitim Ataşe Yrd. 
Eğitim Ataşesi 
Eğitim Ataşe Yrd. 
Eğitim Ataşesi 
Eğitim Ataşesi 1 
Eğitim Ataşesi 
Eğitim Ataşesi 1 
Eğitim Ataşesi 
Eğitim Müşaviri 
Eğitim Ataşesi 1 
Eğitim Ataşesi 1 
Eğitim Ataşesi 
Eğitim Ataşesi 
Eğitim Ataşesi 
Eğitim Ataşesi 1 
Eğitim Ataşesi | 
Eğitim Ataşesi 1 
Eğitim Ataşesi 
Eğitim Ataşe Yrd. 1 
Eğitim Ataşesi 
Eğitim Ataşesi 1 
Eğitim Müşaviri 1 
Eğitim Ataşesi 
Eğitim Müşaviri 
Eğitim Müşaviri 
Eğitim Müşaviri 
Eğitim Müşaviri I 
Eğitim Ataşe Yrd. 
Eğitim Müşaviri 
Eğitim Müşaviri 
Eğitim Müşaviri 
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33 
34 
35 
36 
!37 
İ38 
39 
40 

RUSYA 
KKTC 
AZERBEYCAN 
KAZAKİSTAN 
KIRGIZİSTAN 
TÜRKMENİSTAN 
ÖZBEKİSTAN 
TACİKİSTAN 

Moskova 
Lefkoşe 
Baku 
Almatı 
Bişkek 
Aşgabat 
Taşkent 
Duşanbe 

Eğitim Müşaviri ı 
Eğitim Müşaviri 
Eğitim Müşaviri ı 
Eğitim Müşaviri ; 
Eğitim Müşaviri 
Eğitim Müşaviri 
Eğitim Müşaviri 
Eğitim Müşaviri 

Öğretmenler: Millî Eğitim Bakanlığınca yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarına 
Türkçe ve Türk Kültürünü öğretmek, vatanıyla, milletiyle bağlantısını sürdürmek, yaşadıkları ül
kenin entegrasyonuna, uyumuna geçerken millî özelliklerine ve geleneklerine de bağlı kalmasına 
yardımcı olmak ve çocuklara Türkçe ve Türkçe kültür dersleri vermek üzere mesleğinde üstün 
başarı gösteren öğretmenler arasından Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından, yazılı 
ve Temsil Yeteneği Mülakatı sonrası seçilen öğretmenler görevlendirilmektedir. 

1999 yılından bu yana yurtdışına gönderilen öğretmenlerde görev yapacakları ülkenin dilini 
Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında en az (C) düzeyinde bilmeleri veya İngilizce, Almanca; 
Fransızca vb. bölüm mezunu olmaları şartı aranmaktadır. Bu şartları haiz mesleklerinde başarılı 
olan öğretmenler görev yerlerine gönderilmeden önce çalışacakları ülke koşullarına uyum sağlamak 
amacıyla Bakanlıkça Ankara'da Hizmetiçi Eğitim Seminerine alınmaktadır. Halen yurtdışında; top
lam 947 öğretmen görev yapmaktadır. Tablo 8 MEB'nca yurtdışında görevlendirilen öğretmenlerin 
ülkelere göre dağılımını vermektedir. 

Tablo 8. Yurtdışında Görevlendirilen Öğretmenlerin Ülkelere Göre Dağılımı 

Ülke 

1 <. 

> 

1 < 

2 

Şehir 

BAVYERA 
MÜNİH 
NURNBERG 

AŞAĞI SAKSONYA 
HANNOVER 
BADEN-
VVÜRTTEMBERG 
KARLSRUHE 
STUTTGART 

Göreve 

1998 

15 

2 

13 
! 16 

1999 

40 

32 

8 

22 
28 

2000 

7 

2 

18 
27 

2001 

1 

24 
25 

3aşlama Yıllan 

2002 

11 

4 

22 
20 

2003 

2 

1 

Şehir 
Top. 

73 

35 

16 

101 
116 

Ülke 
Top. 1 

442 
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BERLİN 
BERLİN 

HAMBURG 
HAMBURG 
KUZEY REN-
VESTFALYA 
ESSEN 

RHEİNLAND-
PFALZ 
MAİNZ 

| AVUSTURYA 

1 İSVİÇRE 

1 FRANSA 

PARİS 

STRASBOURG 

LYON 
1 BELÇİKA 

1 İNGİLTERE 

1 GÜRCİSTAN 
IİRAN 

1 LİBYA 

1 SUUDİ 
1 ARABİSTAN 

CİDDE 

MEDİNE 

RİYAD 

1 KUZEY KIBRIS TÜRK 
1 CUMHURİYETİ 
İBATI TRAKYA 

| GENEL TOPLAM 

4 

6 

1 

1 

1 
8 

7 

6 

11 
13 

4 

5 

2 

1 

116 

17 

16 

2 

8 

18 

16 

15 
27 

3 

1 

1 

3 

8 

9 

13 

18 

306 

4 

11 

1 

5 

7 

12 

17 

17 
31 

1 

2 

4 

11 

7 

5 

13 

202 

8 

11 

1 

2 

11 

21 

5 

12 

2 

9 

6 

3 

5 

23 

169 

1 

6 

1 

3 

3 

1 

6 

12 

6 

2 

2 

10 

2 

12 

10 

16 

150 

1 

4 

34 

50 

4 

13 

ı | 
37 1 

59 

50 

67 1 
176 1 

71 1 

12 1 

3 1 

3 1 
22 1 

40 

24 

36 
i ıo° 1 

i 64 1 

16 1 

947 
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Danimarka, Hollanda, isveç ve Avusturya gibi ülkelerde anadil derslerinin verilmesi yerel 
yönetimlerin sorumluluğunda olduğundan ülkemizden öğretmen kabul etmemektedirler. 

Açık ilköğretim ve Açık Lise Uygulaması: Ülkemizde temel eğitim çağın gereklerine uygun 
olarak 8 yıla çıkarılmıştır. İnsanımızın eğitim-öğretime olan ilgisi göz önüne alınarak yurt içinde ol
duğu gibi yurtdışındaki öğrenim çağı dışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak Açık İlköğretim ve 
Açık Lise programlarıyla uzaktan eğitim yöntemi uygulamaya konulmuş olup, halen sürdürülmek
tedir. Böylece, ilköğretim okulu diploması ile lise diploması almak isteyen vatandaşlarımızın Açık 
İlköğretim Okulu ve Açık Lise uygulamasına yurtdışında da katılmaları sağlanmıştır. Bu uy
gulamalardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki Eğitim Müşavir ve 
Ataşeliklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Yurtdışından Kesin Dönüş Yapanların Çocuklarının Eğitimi: Yurtdışından yurda kesin 
dönüş yapan vatandaşlarımızın çocuklarının uyum içerisinde iyi bir eğitim-öğretim görmeleri Millî 
Eğitim Bakanlığının öncelikleri arasında olduğundan bu amaçla çeşitli illerimizdeki Anadolu 
Liselerinde kontenjanlar ayrılmaktadır. Çocuklarını bu şekilde Türkiye'de okutmak isteyen yurt
dışındaki vatandaşlarımızın okul yönetimleri ile iletişim kurarak ayrılan kontenjanlardan yararlan
mak üzere okul müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Çocuklarının Türkiye'de Paralı Yatılı Eğitimi: 
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de paralı yatılı olarak okutmak istedikleri çocukları 
için yatılı İlköğretim Bölge Okulları, Lise, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, 
Çok Programlı Liseler, Otelcilik ve Turizm Liseleri, İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde 
kontenjanlar ayrılmaktadır. 

Bu kontenjanlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın bağlı bulundukları Başkonsolos
luklardan, yurtdışında çalıştıklarına dair, alacakları bir belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları 
gerekmektedir. 

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Çocuklarının Türkiye'de Meslek Eğitimi. Tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de meslek eğitimi önemli bir işleve sahiptir. İyi eğitim almış mes
lek mensuplarının ülkelerinin kalkınmalarına önemli katkıları olduğu gerçeğinden hareketle çeşitli 
illerimizdeki Anadolu Teknik, Anadolu Kız Meslek, ve Anadolu Erkek Meslek Liselerinin bazı 
bölümlerinde derslerin öğretimi Almanca olarak yapılmaktadır. Bu okullarda öğrenim görmek is
teyen vatandaşlarımızın Ortaöğretim Kurumlan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girmeleri 
ve kazanmaları gerekmektedir. Yurtdışında görülen mesleki eğitim, meslek kursları ve yapılan 
pratik çalışmalar ülkemizde çıraklık eğitim sistemine geçişte; göz önünde bulundurulmaktadır. 

Yurtdışında çıraklık eğitimi görerek alınmış olan diplomaların denklik işlemleri illerimizdeki 
Mesleki Eğitim Merkezlerinde yapılmaktadır. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre çıraklık 
eğitimi uygulamaları sonucunda; Kalfalık, Ustalık, İşyeri Açma veya Usta Öğreticilik Belgeleri 
verilmektedir. 

Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Türkiye'de Yükseköğretim: Yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızın yükseköğretimden gerek Türkiye'de gerekse yaşadıkları ülkelerde en üst düzey
de yararlanmaları temel ilkedir. Bu çerçeve içerisinde, ülkemizde yükseköğretim görmek isteyen 
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocukları için ÖSYM Başkanlığınca Yükseköğretime Giriş 
Sınavı (YGS) adı altında bir sınav yapılmaktadır. Yükseköğretime Giriş Sınavına (YGS) anne ve 
babası işi veya görevi nedeniyle yurtdışında bulunduğu sırada, ortaöğrenimlerini bu ülkelerin lise 
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veya dengi meslek okullarında yapan öğrenciler başvurabilmektedir. Bu sınav 2003 yılı için 29 
Haziran tarihinde Ankara ve Almanya-Köln'de yapılmıştır. Sınavda adaylara, Genel Başarı, Yaban
cı Dil ve Türkçe Testi uygulanmıştır. Bu durumdaki öğrenciler için üniversitelerimizin özellikle sos
yal alanlarındaki bölümlerinde 954 kontenjan ayrılmıştır. 

Diploma Denklik İşlemleri: Yurtdışındaki vatandaşlarımızı, özellikle öğrencilerimizi ilgilen
diren en önemli hususların başında bitirdikleri eğitim kurumlarından aldıkları diplomalarının ül
kemizde denkliklerinin yapılmast gelmektedir. Yurtdışında eğitim-öğretim gören vatandaşlarımızın 
almış oldukları ilk ve ortaöğretim diplomalarının denklik işlemleri, yurtdışında Eğitim Müşavir ve 
Ataşelikleri, yurt içinde ise illerin Millî Eğitim Müdürlükleri ve Ankara'da MEB Talim Terbiye 
Kurulu Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Yurtdışından alınan yükseköğretim diplomalarının 
denklik işlemleri ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 (p) maddesi gereğince Yükseköğ
retim Kurulu Başkanlığı'nca yapılmaktadır. 

Yurtdışında Yükseköğretim Gören Vatandaşlarımıza Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmet
leri: Yurtdışında yükseköğretim gören vatandaşlarımız özel ve resmi-burslu statüde öğrenimlerini 
sürdürmektedirler. Özel öğrenci; yurtdışındaki öğrenimleri süresince her türlü giderleri kendilerin
ce karşılanan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapan öğrencidir. Resmi-burslu öğrenciler; 
üniversitelerimizin öğretim elemanı ve kamu kurum ve kuruluşlarının uzman personel ihtiyacını 
karşılamak için lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini yurtdışında yapan ve devlet tarafından 
burslu olarak öğrenim gören öğrencilerdir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında 
Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri 
Hakkında Yönetmelik gereği özel ve resmi-burslu öğrencilerin öğrenciliklerini tanıma işlemlerini 
yapmaktadır. Öğrencilik tanıma ise yurtdışında öğrenim yapacak vatandaşlarımızın, öğrenimleri 
süresince oturma izni alabilmeleri, askerlik tecil ve tehir işlemlerini yaptırabilmeleri ve harçsız öğ
renci pasaportu almaları için yurtiçinde Millî Eğitim Bakanlığında ve yurtdışı temsilciliklerinde 
(Müşavirlik, Başkonsolosluk, Ataşelik vb.) yapılan iş ve işlemlerdir. 

Millî Eğitim Bakanlığınca, Amerika, Almanya, Avrupa Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Yakın, 
Uzak, Orta Doğu, Balkan Ülkeleri, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğunda olmak üzere 67 ül
kede öğrenciliği tanınan ve dosyası açılarak öğrenimlerine devam eden toplam özel öğrenci sayısı 
18.737 dir. Aynı şekilde resmi-burslu statüde yurtdışında yükseköğrenim gören öğrenci sayısı 700 
dür. Tablo 9 yurtdışında yükseköğretim gören özel öğrencilerin ülkelere göre dağılımını vermektedir. 

Tablo 9. Yurtdışında Yükseköğretim Gören özel Öğrencilerin Ülkelere Göre Dağılımı 
Ülke 
Amerika 
Almanya 
Avrupa Ülkeleri 
Türk Cumhuriyetleri 
Yakın, Uzak, Orta Doğu Balkan Ülkeleri, 
Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu 
TOPLAM 

Sayı 
4.628 
3.504 
4.774 
1.007 
1.824 

18.737 

Tablo 10 yurtdışında yükseköğretim gören resmi-burslu öğrencilerin ülkelere göre dağılımını, 
Tablo 11 ise yurtdışındaki öğrenci ve öğretmenlerle ilgili istatistiksel bilgileri vermektedir. 
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Tablo 10. Yurtdışında Yükseköğretim Gören Resmi-burslu Öğrencilerin Ülkelere Göre Dağılımı 

(Ülke 

1 Almanya 

ABD 

Fransa 

İngiltere 

İsviçre 

Toplam 

Genel 
Toplam 

Cinsiyet 

E 
K 
E 
K 
E 
K 
E 
K 
E 
K 
E 
K 

Dil Öğrenimi 
Fen Sos 

2 
1 

2 
1 

Top 

2 
1 

3 
1 

3 

Lisans 
Fen 

35 

2 

37 

Sos 

2 

2 

Top 

37 

2 

39 

39 

Master 
Fen 

35 
5 

35 
5 

Sos 
7 
1 
20 
18 
1 
1 
6 
5 

34 
25 

Top 
7 
1 
55 
23 
1 
1 
6 
5 

69 
30 

99 

Doktora 
Fen 
3 
1 
195 
43 
17 
8 
21 
4 

236 
56 

Sos 
7 

106 
74 
5 
1 
15 
8 
1 

134 
83 

Top 
10 
1 
301 
117 
22 
9 
36 
12 
1 

370 
139 

509 



Tablo U . Yurtdışındaki Öğ 

S.Nc 

1 

2 

3 
4 
5 
e 
7 
8 
9 
10 

12 
13 
14 
15 

T6 u= 

Ülke: 

Almanya 

ABD 

Arjantin 
Avustralya 
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Türk Cumhuriyeti ile Akraba Topluluklarındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Eğitim-Öğ-
retim Hizmetleri: 

a. Yükseköğretim Kurumları: Millî Eğitim Bakanlığınca Türk Cumhuriyetleri ile Akraba 
Topluluklarında yükseköğretim gören vatandaşlarımız için Kazakistan' da Uluslararası Hoca Ah
met Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan'da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ol
mak üzere iki ortak üniversite açılmış olup, öğretimlerine devam etmektedir. 

b. tik ve Ortaöğretim Kurumları: Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Toplulukları ile ül
kemiz arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirmek, bu ülke ve toplulukların eğitim-öğretim-
lerine yardımcı olmak, Türkçe'nin ve Türk kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak ve bu ül
kelerin ihtiyacı olan ara elemanlarını yetiştirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığının işbirliğinde 
öğretim kurumlan açılmıştır. Halen; Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekis
tan, Tacikistan ve Moldova'da 2560 öğrencinin öğrenim gördüğü 9 ilk ve orta öğretim kurumu ve 
5 Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi ile 2 Yaygın Mesleki Eğitim Merkezinde ve diğer 
kurumlarda Bakanlıkça görevlendirilen 187 yönetici ve öğretmen görev yapmaktadır. Anadolu 
Lisesi statüsündeki liselerde Türkçe, İngilizce, Rusça ve ülkenin kendi dilinde ders verilmektedir. 
Bu okulların, tüm eğitim araç-gereçleri, öğretmen, ders kitapları ve her türlü giderleri Millî Eğitim 
Bakanlığınca karşılanmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Tahsili Bakanlığı Arasında Eğitim 
Konusunda İşbirliği Mutabakat Zaptı gereği; Baku Türk Anadolu Lisesi, Baku Türkiye Türkçesi 
Eğitim-Öğretim Merkezi; 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında 
2000 yılında imzalanan "Ortak Bildiri" gereği; Baku Türk İlköğretim Okulu açılmıştır. 

Halen bu okullarda ilköğretim okulunda 158, Anadolu Lisesi 254 ve Türkiye Türkçesi Eğitim-
Öğretim Merkezinde 30 olmak üzere (T.C. vatandaşı ve Azerbaycan vatandaşı) toplam 442 öğren
ciye, 31 T.C. vatandaşı öğretmen ve yönetici eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında yapılan Eğitim 
ve Bilim Alanlarında İşbirliği Protokolü gereği; Almata Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi 
açılmıştır. 19 T.C. vatandaşı öğretmen ve yönetici, Türkçe öğrenmek amacıyla bu merkezdeki 101 
öğrenci ile üniversite öğrencilerine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti'nin Halka Bilim Öğretme Bakanlığı Arasında İşbir
liği Hakkında protokolü gereği; Kırgız-Türk İlköğretim Okulu, Cumhuriyet Yetenekli Çocuklar Kırgız-
Türk Anadolu Lisesi, Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi, Bişkek Türkiye Türkçesi Eğitim-Öğ
retim Merkezi açılmıştır. Bu okullardan, İlköğretim Okulunda 110, Anadolu Lisesinde 181, Anadolu 
Kız Meslek Lisesinde 133 ve Türkiye Türkçesi Eğitim-Öğretim Merkezinde 270 olmak üzere toplam 
698 öğrenciye T.C. vatandaşı 50 öğretmen ve yönetici eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Özbekistan Halk Talimi Vezirliği Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı 
gereği; Taşkent Türk İlköğretim Okulu açılmıştır. Halen bu okulda T.C. vatandaşı 98 öğrenciye T.C. 
vatandaşı 10 öğretmen ve yönetici eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 

Türkiye ve Türkmenistan Millî Eğitim Bakanlıkları Arasında Yapılan Mutabakat Zaptı gereği; 
Aşkabat Türk İlköğretim Okulu, Aşkabat Türk Anadolu Lisesi ve Aşkabat Türkiye Türkçesi 
Eğitim-Öğretim merkezi açılmıştır. Bu okullardan Aşkabat İlköğretim Okulunda 600, Aşkabat Türk 
Anadolu Lisesinde 280, ve Türkiye Türkçesi Eğitim-Öğretim Merkezinde 265 olmak üzere, toplam 
1145 öğrenciye 52 T.C. vatandaşı öğretmen ve yönetici eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 
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Millî Eğitim Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı arasında yapılan 
Daimi Komisyon Toplantı Tutanağı gereği; Kongaz Süleyman Demirel Türk Moldova Lisesi açıl
mıştır. Bu lisede 76 Moldova vatandaşı öğrenciye 12 T.C. vatandaşı öğretmen ve yönetici eğitim-
öğretim hizmeti vermektedir. 

Tacikistan'da açılan Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezinde Tacikistan vatandaşı 97 öğ
renciye T.C. vatandaşı 4 öğretmen ve yönetici eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 

Aynca, Türkmenistan, Azerbaycan ve Romanya'da açılan, bütün giderleri Türkiye Diyanet Vak
fınca karşılanan İlahiyat Liselerinde de T.C. vatandaşı 9 öğretmen eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 

Yürütülen Projeler: Millî Eğitim Bakanlığı her koşulda ve her düzeyde insanımızın eğitim
den olabildiğince yararlanmasını ilke olarak uygulamaya aktarmak amacındadır. Bu nedenle Bakan
lıkça ikili değişim programlan ve anlaşmalar çerçevesinde ortaklaşa projeler yürütülmesine önem 
verilmektedir. 

a. Otomatik Kumanda Bölümü Projesi: Bu proje, Millî Eğitim Bakanlığı ile Almanya Baden 
VVürttemberg Eyaleti Hükümeti arasında, ülkemizdeki teknolojik gelişmeler doğrultusunda endüstri 
kurum ve kuruluşlarının otomatik kumanda alanındaki teknisyen ihtiyacını karşılamak amacıyla 
varılan karşılıklı mutabakatlar sonrası 15 yıldır yürütülen bir projedir. Proje uygulamasına 1987 -
1988 öğretim yılında başlanmış ve projeye halen İstanbul Haydarpaşa, Adana Merkez, Bursa Hür
riyet, Eskişehir Yunus Emre, İstanbul Zeytinburnu ve Kocaeli Merkez Anadolu Teknik Liselerinde 
devam edilmektedir. 2001-2002 öğretim yılında bu proje kapsamında 728 öğrenci öğrenim görmek
te ve 24 öğretmen görev yapmaktadır. 

b. Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Bölümü Projesi: Bu proje, Millî Eğitim Bakanlığı 
ile Almanya Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanlığı ve Ortadoğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
tarafından desteklenen (ORS-Atölye Binasının Yapımı) bir projedir. Projenin amacı yurtdışından 
kesin dönüş yapan vatandaşlarımızın çocuklarının Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) alanında 
Endüstri Meslek Lisesi düzeyinde eğitim-öğretim görmelerini sağlamaktır. Proje Ankara Polatlı En
düstri Meslek Lisesinde uygulanmakta ve proje kapsamında 2001-2002 öğretim yılında 152 öğren
ci öğrenim görmekte ve 6 öğretmen görev yapmaktadır. 

c. Turizm İşletmeciliğinde Uygulamalı Meslek Eğitimi Projesi: Bu proje, Millî Eğitim 
Bakanlığı, Alman Yetişkinler Meslek Eğitimi Kurumu (DEB) ile Federal Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığınca desteklenen bir projedir. Almanya'da ve Türkiye'de yaşayan gençlerimize otel
cilik, yiyecek hazırlama ve pişirme alanında 3 yıl süreli meslek eğitimi vermeyi amaçlayan bu 
projenin uygulama çalışmaları özel sektörden anlaşmalı kurumlar bünyesinde yapılmaktadır. 

d. İki Dilli Meslek Eğitimi Projesi: Millî Eğitim, Dışişleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile Almanya Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanlığı tarafından desteklenen bu projenin 
amacı, Türk gençlerinin Almanca ve Türkçe dillerinde iki yıl süreli olarak işletme içi mesleki eğitim 
görmeleri ve 5 hafta süre de eğitildikleri meslek dalında kendi ülkelerinde staj yapmalarım sağ
lamaktır. Staj programı, iş yerlerinin belirlenmesi ve iş yerleri ile koordinasyonun sağlanması 
görevi Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülmektedir. 

e. Yaşlı Bakıcılarının Eğitimi Projesi: Bu proje, ülkemizde yaşlı bakımına yönelik ara insan 
gücüne olan ihtiyacı karşılamak ve yurtdışından kesin dönüş yapanların çocuklarının ülkemiz şart
larına uyumlarını sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Eğitim Sağlık Vakfı (MESEV), 
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Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türk-Alman Sağ
lık Vakfı tarafından desteklenen ve ortaklaşa yürütülen bir projedir. Ankara 100. Yıl Anadolu Mes
lek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi bünyesinde uygulanan projeye 2001-2002 öğretim yılında 28 öğ
renci devam etmiştir. 

2.6.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Sorun 1. Yaşanılan Ülkenin Toplumsal ve Sosyo-Ekonomik Yapı Farklılıklarından Kay

naklanan Uyum ve Kültür Sorunu 
Yurtdışında dünyanın değişik ülkelerinde yaklaşık 4,5 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. 

Bunların büyük bir çoğunluğu Avrupa ülkelerinde yaşamaktadır. Avrupa ülkeleri, çalışmak amacıy
la ülkelerine gelen vatandaşlarımızın başlangıçta geçici bir süre kalacakları ve dönecekleri var
sayımına göre hareket etmişlerdir. Yurtdışındaki vatandaşlarımız yaşamakta oldukları ülkelerde 
geçici olmayıp kalıcı olduklarından kültürel kimliklerini korumalan açısından bulunduklan ülkeler
de dil, eğitim, kültür, din, gelenek ve görenek farklılıkları nedeniyle uyum ve kültür sorunu 
yaşamaktadır. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışındaki vatandaşlarımız ve çocuklarının yaşadıklan kültürel şok 
nedeniyle bulunduklan ülkelerde, kültürel kimliklerini korumalan bakımından uyum sağlamada 
çektikleri güçlükler ile dil, eğitim, kültür, din, gelenek-görenek ve sosyo-ekonomik yapı farklılık
larından doğan kültür ve uyum sorunlarının çözümünde; öncelikle vatandaşlarımızla olan iliş
kilerimizin nasıl sürdürüleceği, onlara yaklaşımlanmızın nasıl ve neler olacağı ve bu konuda uy
gulanacak politikalar için belirgin bir amaç ve felsefe ortaya konulmalıdır. 

Vatandaşlarımız için uyum ve kültür sorunu çektikleri konularda (dil, din, eğitim, gelenek-
görenek, sosyo-ekonomik yapı ve günlük yaşam vb.) kendilerine temel birtakım bilgiler sunulmak 
suretiyle o ülkelerde daha rahat nasıl yaşayabilecekleri konusunda bilgi verilmeli ve yaşadıklan top
lumla uyum içerisinde olmalannı sağlayıcı eğitim programları düzenlenmelidir. 

Sorun 2. Yaşanılan Ülkenin Dilinin Yeterli Derecede Bilinmemesi Sorunu 
Yurtdışındaki vatandaşlarımızın en önemli sorunlarından biri de yaşadıkları ülkenin dilini 

yeterli derecede bilmemeleridir. Bu konu gerektiği kadar önemsenmemekte ve üzerinde yeterince 
durulmamaktadır. 

Vatandaşlarımızın yaşadıklan ülkelerde birtakım sosyal ve ekonomik haklarını korumaları ve 
aynı zamanda yaşamlannı iyi bir şekilde sürdürebilmeleri için asgari düzeyde iletişim kurabilecek 
kadar o ülkenin dilini bilmeleri gerekmektedir. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız gerek öğrenim 
durumları, gerekse ülkelerinde yaşadıkları sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle gittikleri ülkelerde 
hem kendi ana dillerini hem de o ülke dilini öğrenmekte sorunlar yaşamaktadır. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışındaki vatandaşlanmız yaşadıkları ülkenin dilini yeterince bilmemek
te, bunu önemsememekte ve yeterince üzerinde durmamaktadır. Vatandaşlanmız, genelgede her 
bölgede Türk mahallelerinin oluşması sonucu, Türkçe televizyon yayınlannı tercih ederek, Türkçe 
gazeteleri takip ederek, Türk esnaftan alışveriş yaparak sorunu çözme yoluna gitmektedirler. Ancak 
bu husus, vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde bir takım sosyal ve ekonomik haklarını 
koruyamamalanna, aynı anda yaşamlarını iyi bir düzeyde sürdürememelerine ve toplumla uyum 
sağlayamamalarına neden olmaktadır. Bu nedenlerle vatandaşlarımız hem ana dillerini hem de o ül
kenin dilini çok iyi bilmeli ve öğrenmelidirler. Bunun için vatandaşlarımız o ülkenin dilini öğren-
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meye özendirilmelidir. Ayrıca, yaşadıkları ülkelerdeki yetkili makamlarla diyalog kurularak vatan
daşlarımıza yönelik sürekli ve etkin dil kurslan düzenlenmelidir. 

Sorun 3. Yaşanılan Ülkenin Eğitim Sisteminin Yeterince Tanınmaması Sorunu 
Vatandaşlarımızın bir kısmı yaşadıkları ülkenin eğitim sistemini yeterince tanımamaktadır. Bu 

ülkelerin gerek yerel otoriteleri gerekse merkezi hükümetleri vatandaşlarımıza eğitim-öğretim ile il
gili konularda birtakım haklar sunmaktadır. Ancak, vatandaşlanmız yaşadıkları ülkelerde bu 
konudaki sorumluluklarını bilmediklerinden kendilerine sunulan hak ve fırsatlardan yeterli ölçüde 
yararlanamamakta, çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. 

Çözüm Önerisi: Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki 
eğitim-öğretim ile ilgili konularda kendilerine bu ülkeler tarafından sunulan hak ve fırsatlardan 
yeterli ölçüde yararlanabilmeleri için o ülkelerin eğitim sistemini yeterince tanımalıdırlar. Bu 
konuda Eğitim Müşavir ve Ataşelikleri başta olmak üzere yurtdışı birimlerinin vatandaşlarımızı ay
dınlatmaları zaruri görülmektedir. 

Sorun 4. Türkçe ve Türk Kültür Derslerinin Zorunlu Olmaması Sorunu 
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarına yaşadıkları ülkelerde ana dillerini öğrenme 

konusunda sınırlı imkânlar tanınmaktadır. Türkçe ve Türk Kültür derslerinin vatandaşlarımıza 
yaşadıkları ülkelerde zorunlu dersler kapsamında verilmeyip, ders saatleri dışında kurs niteliğinde 
ve isteğe bağlı olarak verilmesi, ayrıca öğrencilerin ve velilerinin ilgi ve isteksizlikleri Türk çocuk
larının kendi kimlik ve kültürlerini kaybetmelerine ve yaşadıkları ülkelere uyum sağ-
layamamalarına neden olmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışındaki vatandaşlarımızın çocuklarının Türk kimlik ve kültürüyle var
lıklarını koruyabilmeleri için Türkçe ve Türk Kültür derslerinin, ders saatleri dışında ve kurs 
niteliğinde isteğe bağlı olarak verilmesi yerine bu derslerin mutlaka zorunlu dersler kapsamına ve 
haftalık ders programının içine alınarak verilmesi yönünde tedbirler alınmalı ve bu konuda her 
düzeyde yapılacak görüşmelerde konunun kabulü yönünde ısrarcı olunmalıdır. Bu sorunun çözümü 
Türk Dilinin bilim dili olması yönünde uğraşı gösterilmesiyle daha kolay çözülebilir. 

Sorun 5. Türkçe Dersinin İkinci Yabancı Dil Olarak Kabul Edilmemesi Sorunu 
Yurtdışındaki vatandaşlarımızın, Türk kimliği ve kültürüyle varlıklarını koruyarak geliştirebil

meleri yeni neslin kazanılmasıyla mümkündür. Bunun sağlanması ise Türkçe dersinin özellikle 
vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları ülkelerde ikinci yabancı dil olarak kabul ettirilmesi 
yoluyla olabilir. Ancak Türkçe dersinin ikinci yabancı dil olarak kabul edilmemiş olması eğitim-öğ
retim ile ilgili sorunların başında gelmektedir. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve çocuklarının, Türk kimliği ve kül
türüyle varlıklarını koruyup geliştirebilmeleri için Türkçe dersinin özellikle vatandaşlarımızın 
yoğun olarak bulunduğu (Almanya, Avusturya, Hollanda vb.) ülkelerde ikinci yabancı dil olarak 
kabul ettirilerek okutulması için gereken tedbirler alınmalı ve bunun sağlanması yönündeki çalış
malara ağırlık verilmelidir. Türkçenin öğretilmesinde veliler bilinçlendirilmen, öğrencilerde öğren
me isteği uyandınlmalı ve Türk Dili cazip duruma getirilmelidir. 

Sorun 6. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri Sorunu 
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın öğrenim çağındaki çocuklarının eğitim gördükleri okul

larda İslam din derslerinin veriliş şekli çeşitli ülkelerde değişik uygulamalar arz etmektedir. Özel
likle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Almanya'da eyaletler arası farklı uygulamalardan 
kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. 
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; Almanya'da bazı eyaletlerde Alman Anayasa Mah
kemesi Kararı gereği İslam cemaatleri tarafından seçmeli dersler kapsamında, bazı eyaletlerde 
mahallen görevlendirilen öğretmenler tarafından Almanca olarak, bazı eyaletlerde Türkçe ve Türk 
Kültürü dersi bünyesinde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi olarak verilmektedir. Diğer bazı 
eyaletlerde ise, İslam din dersi programlarının hazırlanmasına başlanıldığı halde henüz sonuçlan
dırılamamıştır. 

Çözüm Önerisi: Vatandaşlarımızın yurtdışında yaşadıkları Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ders
leri sorunlarına çözüm olarak: 

Kısa Vadede: Özellikle Almanya yada diğer ülkelerde Almanca veya o ülkenin dilini bilen, 
eğitim sistemini, sosyal, kültürel ve dini yapısını tanıyan ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerini 
Türkçe olarak verecek Türk öğretmenlerin hizmet içi bir eğitimden geçirilerek yurtdışında görev
lendirilmesi, 

Orta Vadede: Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerini Türkçe olarak vermek üzere, İlahiyat 
Fakültesi mezunu olup Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği yapan, Almanca veya gidilecek 
ülkenin dilini bilen, KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı) sınavından en az 70 ve üzeri not 
alan öğretmenlerin gidilecek ülkenin eğitim sistemini, sosyo-ekonomik, kültürel ve dini yapısı 
konularında eğitildikten sonra görevlendirilmesi, 

Uzun Vadede: 15 ve 16 ncı Karma Eğitimi Uzmanları Komisyonu (KEUK) kararlan doğrul
tusunda Türkiye'de bir İlahiyat Fakültesinde (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve 
Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Bölümünün) Almanya'dan davet edilecek öğretim üyelerinin de 
katılımı ve katkılarıyla hazırlanacak ortak bir eğitim programı çerçevesinde Din Kültürü ve Ahlâk 
Bilgisi derslerini verecek öğretmenler yetiştirilmesi ayrıca, bu dersle ilgili olarak müfredat prog
ramlan ve ders kitaplarının hazırlanmasında işbirliği yapılması yoluyla çözümlenebilir. 

Sorun 7. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına (Anaokullarına) Devam Eden Türk Çocuk
larının Sayısının Çok Az Olmasından Kaynaklanan Sorunlar 

Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın büyük bir kısmını çocuk yaştakiler oluşturmaktadır. 
Çocukların hemen her yaşta eğitimleri öncelik taşımaktadır. Bu çocukların eğitimlerinde ise öncelik 
okul öncesi ve anaokulu konusundadır. Okul öncesi eğitimde yaşanılan sorunlar çocuklann daha 
sonraki eğitim kademelerinde sıkıntı çekmelerine sebep olmaktadır. 

Anaokuluna gitmeyen Türk çocuklan eğitim konusunda ailelerince diğerleri kadar eğitilip des
teklenmedikleri için eğitimden kopmakta ve bunun sonucunda da yaşadıkları ülke çocuklanna göre 
eğitimde daha geri kalmaktadırlar. Türk çocuklanrun anaokullarına yeterince gidememelerinin bir 
diğer nedeni de bu okulların hem paralı olması hem de vatandaşlarımızın çocuklannı bu okullara 
kaydettirmek için zamanında başvurmamalarıdır. Aynca, bazı vatandaşlarımız ise dini kaygıların
dan dolayı çocuklarını bu okullara göndermek istememektedirler. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışındaki vatandaşlarımızın çocuklannının eğitimden kopmamalan ve 
yaşadıklan ülke çocuklarına göre daha geride kalmamalan için, ilköğretime başlamadan o ülkenin 
dilini öğreterek eğitim sistemine uyumlan sağlanmalıdır. Türk toplumu olarak öncelikle devletin des
teği ve resmi kuruluşlarımızın yönetiminde bu ihtiyacın karşılanması yoluna gidilmelidir. Ayrıca, 
vatandaşlarımızın çocuklannı bu okullara kaydettirmeleri ve zamanında başvuruda bulunmalannın 
sağlanması konusunda Eğitim Müşavirlik ve Ataşelikleri gerekli uyarıcı tedbirleri almalıdır. 
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Sorun 8. Öğrenme Engelliler Okullarına (Sonderschule) Devam Eden Türk Öğrenciler 
Sorunu 

Yurtdışında anaokullarına devam etmeyen Türk çocuklarının yaşanılan ülkenin dilini yeterin
ce bilmemeleri, çalışan ana ve babanın çocuklarını okula hazırlayamayışı ve bazı ülkelerde vatan
daşlarımıza yönelik önyargılar nedeniyle hazırlık sınıfı görüntüsü altındaki öğrenme engelliler 
okullarına gönderilmelerine sebep olmaktadır. 

Bu tür bir uygulama özellikle yoğun Türk nüfusunun bulunduğu Almanya' da oldukça yaygın
dır. Bu ülkede öğrenme engelliler okullarına gönderilen Türk öğrenci sayısı yaklaşık 30.000 dir. Bu 
sayı diğer yabancılara ve Alman öğrencilere göre çok yüksektir. Bu tür yapılan bir ayrım çocuk
larımızın zihinsel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Fiziksel ve zihinsel hiçbir özürü bulunmayan bu çocukların yaşadıkları ülkenin sadece dilini 
yeterince bilmemeleri nedeniyle öğrenme engelliler okullarına gönderilmeleri ciddi problemler 
yaratmaktadır. Anne ve babalar bu okulları normal statülü okular gibi görmekte, oysa bu okullara 
gönderilen çocukların gelecekte toplum içerisinde herhangi bir konuma gelmeleri de mümkün ol
mamaktadır. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışında, özellikle Almanya'daki vatandaşlarımızın okul öncesi eğitim 
kurumu ve anaokullarına devam etmeyen çocuklarının yaşanılan ülke dilini yeterince bilmemeleri 
nedeniyle zihinsel ve psikolojik gelişimlerini etkileyen hazırlık sınıfı görüntüsündeki öğrenme en
gelli çocuk okullarına (Sonderschule) gönderilmeleri, resmi devlet görevlileri, ilgili dernek ve 
kuruluşlar ve Türk velilerce o ülkenin resmi eyalet ve ülke yöneticileri ile okul yöneticileri nezdin-
de önemli ve etkin girişimlerde bulunarak önlenmeye çalışılmalı, bu şekilde Türk öğrencilere uy
gulanan sübjektif ayrımcılığın önlenmesi de sağlanmalıdır. 

Ayrıca, bu okullara gönderilirken çocukların dil seviyesinin tespiti yerine zekâ seviyesinin öl
çülmesi yoluna gidilmeli, çocuklara bu konuda uygulanan testler hazırlanırken Türk öğretmenlerin 
de katkıları sağlanmalı, çocukların sosyo-ekonomik durumları dikkate alınmalı, öğrenci ve velilere 
gereken açıklamalarda bulunulmalı, öğrencilerin normal eğitim kurumlarına geçmeleri sağlanarak 
İkili Kültür Anlaşmaları ile Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarında konunun çözümüne 
ilişkin çalışmalar sürdürülmeli ve etkin kararlar alınmalıdır. 

Sorun 9. Mesleki Eğitime Yeterince Önem Verilmemesinden Kaynaklanan Sorunlar 

Son yıllarda özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı başta Almanya olmak üzere vatandaş
larımızın bulunduğu ülkelerde işsizlik sorunu yaşanmaktadır. Bu durum bu ülkelerde çalışan vatan
daşlarımızı olumsuz yönde etkilemektedir. 

İyi bir meslek edinme vatandaşlarımızın işsizliğe karşı güvencesi olup, aynı anda genç
lerimizin zararlı faaliyetlerde bulunmalarını da engellemektedir. Ancak, vatandaşlarımız bulunduk
ları ülkelerde oldukça geniş olan mesleki eğitim imkânlarından yeterince yararlanamamaktadır. 

Yurtdışındaki Türk çocuklarının zorunlu öğretimde başarılı olmaları okul öncesi eğitime bağ
lıdır. Mesleki eğitime geçişin sağlanabilmesi için ise zorunlu eğitimde başarılı olmak gerekmek
tedir. Ancak, mesleki eğitimin önemi yeterince anlatamadığından vatandaşlarımız bu ülkelerde iş
sizlik sorunu yaşamaktadırlar. 
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Çözüm Önerisi: Yurtdışında, özellikle Almanya ve Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk 
çocuklarının zorunlu öğretimde başarılı olabilmeleri okul öncesi eğitime, mesleki eğitime geçişin 
sağlanabilmesi ise zorunlu eğitimde başarılı olmalarına bağlıdır. Vatandaşlarımıza mesleki eğitimin 
önemi yeterince anlatılamadığından işsizlik sorunu yaşanmaktadır. Bunun önlenmesi ve vatandaş
larımızın çocuk ve gençlerinin mesleki eğitime devamının sağlanması hususunda resmi kurum ve 
kuruluşlarımız, TRT-INT, basın-yayın kuruluşları, ilgili dernek ve sivil toplum örgütlerince aydın
latıcı ve bilgilendirici toplantılar düzenlenmeli, broşürler ve afişler bastırılıp dağıtılmalı, gerekirse 
ailelerle birebir iletişim kurularak bu konuda yeterli bilgilere sahip olmaları sağlanmalıdır. 

Ayrıca, Teknik İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Bakanlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı yurtdışı görevlilerinin öncülüğünde Türk gençleri için ek iş imkânları sağlanması 
konusunda daha etkin çalışmalar yapılmalıdır. 

Sorun 10. Okul İdaresi ve Aileler Arasında Yeterli İletişimin Kurulamaması Sorunu 

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu yaşadıkları ülkelerde işçi olarak çalış-
maktadır.Bu vatandaşlarımız yoğun çalışma temposu, sahip oldukları eğitim ve kültür seviyesi, ül
kenin dilini bilmemeleri ve sosyo-ekonomik nedenlerle çocuklarını gönderdikleri okul yönetimleri 
ve öğretmenleri ile yeterli düzeyde iletişim kuramamaktadır. Bu durum çocukların eğitim-öğretim 
ile ilgili problemlerinde yalnız kalmalarına ve başarısızlıklarına neden olmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Büyük bir çoğunluğunun yaşadıkları ülkelerde işçi olarak çalıştığı vatandaş
larımızın günlük yaşamlarındaki yoğun çalışma temposu, eğitim ve kültür seviyeleri, o ülkenin 
dilini bilmemeleri ve sosyo-ekonomik nedenlerle çocuklarını gönderdikleri okul yönetimleri ve öğ
retmenleri ile yeterli düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olacak eğitim ve yönlendirme çalış
malarına önem verilmeli, bu konuda toplantılar düzenlenerek konunun önemi anlatılmalıdır. Vatan
daşlarımızın okul, aile, çevre ile olan iletişim ve ilişkilerinde etkin görev almalarını sağlayıcı ön
lemler alınarak bu konudaki çalışmalara katılımları sağlanmalıdır. 

Sorun 11. Türkiye'den Gönderilen Öğretmenlerle İlgili Sorunlar 
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülebilmesi için Tür

kiye'den öğretmen görevlendirilmektedir. Ancak, görevlendirilen bu öğretmenlerin sayılan yetersiz 
kalmaktadır. Görevlendirilen bu öğretmenler o ülkelerin eğitim, kültür, sosyo-ekonomik vb. yapıları 
hakkında yeterli bilgilere sahip olmadıklarından, bu durum öğretmenlerimizin okul yönetimi ve 
diğer öğretmenlerle iletişim kuramamasına, Türk öğrencilere yardımcı olamamalanna, ve çevreye 
uyum sağlayamayarak bazı sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Aynca; Bakanlıkça yurtdışına 
gönderilen öğretmenlerin ücretlerinin yaşadıklan ülkelerin standartlanna göre genelde yetersiz 
oluşu onlardan beklenen verimi azaltmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim-öğretim hizmetlerinin 
yürütülebilmesi için Türkiye'den görevlendirilen öğretmenlerin gidecekleri ülke dilini çok iyi 
derecede bilmeleri ve Millî Eğitim Bakanlığının bu öğretmenlerin seçiminde objektif ve başanyla 
sürdürülen uygulamalarına hassasiyetle devam edilmelidir. Görevlendirilecek öğretmenlere 
gideceği ülkenin eğitim sistemleri, ülkenin tanıtımı vb. gibi konularda o ülkenin Türk temsilcilik
leri ile işbirliği yapılarak, verilecek hizmetiçi eğitimlerle bilgi yönünden donatılmaları ve kar
şılaşabilecekleri uyum sorunlarının çözümünde yardımcı olunmalıdır. Yurtdışında görev yapan öğ
retmenlerin ücret ve kadro durumlarındaki yaşadıklan sorunlar ilgili Bakanlıklarla işbirliği 
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yapılarak giderilmeli ve görev süreleri biten öğretmenlerin Türkiye'ye dönüş tarihleri bulundukları 
ülke ve eyaletlerdeki okulların kapanma tarihleri dikkate alınarak belirlenmelidir. Öğretmen
lerimizin Türk temsilcilikleri, özellikle Eğitim Müşavir ve Ataşelikleri ile yakın işbirliği içinde ol
malarının sağlanması yönünde önlemler alınmalıdır. Ayrıca, öğretmenlerimizin her bölge veya 
eyalet düzeyindeki dernek, birlik ve sivil toplum örgütleri, veli ya da okul idaresi ve okul aile bir
likleri ile işbirliği içerisinde çalışmaları özendirilmelidir. 

Sorun 12. İlgili Ülke ve Eyaletlerce Atanan Türk Öğretmenlerle İlgili Sorunlar 

Eğitim-öğretim hizmet ve faaliyetlerin eyalet ve bölge düzeyinde yürütüldüğü ülkelerde eyalet 
ve yerel yönetimler Türk öğretmenleri o yöredeki Türklerden seçerek okullarda görevlendirmek
tedir. Ancak, bu durum farklı ya da yetersiz eğitimi olan bazı kişilerin öğretmen olmaları sonucun
da çeşitli sıkıntılara ve Türk çocuklarının yanıltıcı ve yanlış yönlere çekilebilen bir eğitim al
malarına sebep olmaktadır. Ayrıca bu durum o ülkelerde yaşayan Türkler arasında aşırı sakıncalı 
eğilimlerin giderek artmasına da yol açmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının eğitim-öğretimleriyle il
gili olarak ülke ve eyaletlerce atanan Türk öğretmenler konusu üzerinde özenle durulması gereken 
sorunlardan birisidir. Çünkü söz konusu olan yurtdışındaki çocuklarımızın geleceğidir. Bu neden
le; yurtdışındaki vatandaşlarımızın çocuklarının Türk dil ve kültürünü öğretmek görüntüsü altında, 
devlet felsefesine ve millî kültür ve geleneklerine aykırı bir biçimde yetiştirilmelerine yol 
açabilecek, farklı ya da yetersiz eğitimi olan Türklerden seçerek atadıkları öğretmen uygulamasının 
takip edilmesi için bu konuda her düzeydeki görüşmelerde gereken hassasiyet gösterilerek ısrarcı 
olunmalıdır. 

Ayrıca, Türk çocuklarının yanıltıcı ve yanlış yönlere çekilebilecek bir eğitim almaları önlen
meli bu ülkelerde yaşayan Türkler arasındaki aşırı sakıncalı eğilimlerin artması da engellenmelidir. 

Sorun 13. Yurtdışı İçin Hazırlanan Ders Kitap ve Malzemelerinin Yetersizliğinden Kay
naklanan Sorunlar 

Millî Eğitim Bakanlığınca yurtdışındaki vatandaşlarımızın öğrenci olan çocuklarının yararlan
ması için ders kitapları hazırlanmakta ve bu ülkelere gönderilmektedir. Hazırlanan bu kitaplar yal
nızca Türkiye ile ilgili konulan içerdiğinden, diğer ülkeler ve yaşanılan ülkeler hakkında yeterli ve 
gerekli bilgileri kapsamamaktadır. 

Ayrıca yurtdışına gönderilen ders kitapları, tanıtım kitap, eğitim-öğretim malzeme ve materyal
lerinin sayıları da yetersiz kalmaktadır. Bu durum gerek vatandaşlarımızın gerekse ilgili ülke 
makamlarının eleştirilerine neden olmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Millî Eğitim Bakanlığınca yurtdışındaki vatandaşlarımızın çocuklarının 
yararlanması için hazırlanan ders kitapları, tanıtım kitap, eğitim-öğretim malzeme ve materyalleri 
sadece Türkiye'yi değil yaşanılan ve diğer ülkeler hakkında da yeterli ve gerekli bilgileri içerir 
nitelikte olmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı bu kitaplan hazırlarken ilgili ülke temsilcilikleri ile dış 
temsilciliklerimizin de görüş ve katkılarından yararlanmalıdır. Ayrıca; o ülkelerdeki diğer yaban
cılar için hazırlanmış kitap ve eğitim-öğretim materyallerinden örnek olarak yararlanılmalıdır. 
Hazırlanan ders kitapları, eğitim araç, gereç ve materyalleri bütçe imkânları ölçüsünde karşılan
malıdır. 
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Sorun 14. Eğitim Müşavirlik ve Ataşelikleri ile Vatandaşlarımız Arasında Yeterli ve Et
kin İletişim Kurulamaması Sorunu 

Vatandaşlarımız; Eğitim Müşavirlik ve Ataşelikleri ile gerek eğitim-öğretim gerekse diğer 
konulardaki görülecek iş ve işlemleri için temsilciliklerin vatandaşların yoğun olarak yaşadıkları 
yörelere uzak oluşu, zaman zaman kadrolarının boş olması ya da yeterli sayıda elemandan yoksun 
bulunması vb. nedenlerden dolayı bu ülkelerde gerekli ve etkin iletişim kuramamanın zorluğunu 
yaşamaktadır. Bu durum vatandaşlarımızın eğitim-öğretim ve diğer hizmetlerden yeterli düzeyde 
yararlanamanıasına neden olmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışındaki vatandaşlarımızın, yurtdışı temsilciliklerinde gerek eğitim-öğ
retim gerekse diğer konulardaki iş ve işlemlerinin çözümünde sunulan hizmetlerden azami ölçüde 
yararlanabilmeleri için Eğitim Müşavirlik ve Ataşelikleri ile yeterli ve etkin iletişim kurmalarına 
imkân verecek önlemler mutlaka alınmalıdır. Bu konuda konferans, panel vb. aydınlatıcı faaliyetler 
periyodik olarak düzenlenmelidir. 

Sorun 15. Eğitim Müşavirliği ve Ataşeliği Kadrolarının Yetersizliği Sorunu 
Yurtdışındaki Eğitim Müşavir ve Ataşeleri bulundukları ülkenin eğitim sistemini inceleyerek 

bu eğitim sitemi içerisinde öğrencilerimizin sağlıklı ve yeterli düzeyde eğitim-öğretim görmelerini 
sağlayıcı çalışmaları yürütmekle görevlidirler. 

Ancak, Eğitim Müşavir ve Ataşelik kadroları ihtiyaca cevap verememekte ve yetersiz düzeyde 
kalmaktadır. Bu durum vatandaşlarımızın Eğitim Müşavirliği ve Ataşeliği hizmetlerinden yararlan
malarında sorun yaratmaktadır. 

Ayrıca, bu kadroların boş bulunması, Müşavir ve Ataşelerin görevlendirmelerinde siyasi 
nedenlerin ağırlığı, görevlendirilenlerin gittikleri ülke eğitim sistemleri hakkında bilgi yetersizlik
leri vb. gibi nedenler vatandaş ve öğrencilerimize yönelik hizmetlerin aksamasına ve yetersiz kal
masına sebep olmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Bulundukları ülkelerin eğitim sistemlerini incelemek, bu eğitim sistemleri 
içerisinde öğrencilerimizin sağlıklı ve yeterli eğitim-öğretim görmelerini sağlayıcı çalışmalar yap
makla görevli Eğitim Müşavir ve Ataşeliklerine ait kadrolarla ilgili Millî Eğitim, Dışişleri ve 
Maliye Bakanlıklarının işbirliği ile yeterli düzeye çıkarılmalı, boş olan kadrolara atamalar yapıl
malı, gereksiz olanlar iptal edilmeli veya azaltılması yolunda tedbirler alınmalıdır. 

Yurtdışında görevlendirilen Eğitim Müşavir ve Ataşeleri gittikleri ülke eğitim sistemleri hak
kında bilgilendirilmeli ve o ülke dilini çok iyi seviyede bilmeleri hususu üzerinde önemle durulmalı 
ve bu konuda Bakanlıkça hassasiyetle sürdürülen uygulamalara devam edilmelidir. Atamalarda 
siyasi ağırlık, kayırmacılık vb. gibi hususlar dikkate alınmamalıdır. 

Sorun 16. Yurtdışında Özel Öğrenci Statüsünde Yükseköğretim Görenlerle İlgili Sorunlar 
Yükseköğretim görmek amacıyla özel öğrenci statüsünde yurtdışına giden vatandaşlarımızın, 

gittikleri ülkelerin eğitim sistemlerinin ülkemiz eğitim sistemiyle farklılıklar göstermesi öğren
cilerimizin askerlik tecil ve tehir işlemlerinde bazı sorunlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. 

Türk Cumhuriyetlerindeki bazı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik
lerinin olmaması hem kişiler ve hem de ülkemiz yönünden zaman, emek açısından maddi ve manevi 
kayıplara sebep olmaktadır. Ayrıca, Türk Cumhuriyetlerindeki üniversiteler ücretli eğitim verdik
lerinden öğrencilerimize ikili anlaşma, protokol ve mutabakatlara göre çok sınırlı sayıda burs vb. 
gibi imkânlar sağlanmaktadır. 
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Çözüm Önerisi: İşlemlerin kısa sürede sonuçlandırılması, zaman, enerji, mekan ve emek kay
bının önlenmesi için yurtdışında yükseköğretim gören, yurtdışında oturma izni olan öğrencilerin 
öğrencilik tanıma işlemlerinin bulunduklan ülkelerdeki Eğitim Müşavirlik ve Ataşelikleri, bunlann 
bulunmadığı yerlerde Başkonsolosluklar tarafından yürütülmesi yönündeki çalışmalar ağırlık 
kazandınlarak sürdürülmelidir. 

Yüksek öğretim görmek üzere gidilen ülkelerdeki farklı eğitim sistemlerinden kaynaklanan öğren
cilerin askerlik tecil ve tehir işlemlerinde karşılaştıkları aksaklıklar giderilmelidir. Türk Cumhuriyet
lerindeki bazı yükseköğretim kurumlanndan alınan diplomalann denklik işlemlerinin yapılmasıyla il
gili etkin ve kalıcı uygulamalar geliştirilmeli ve gençlerimizin mağdur olmaları önlenmelidir. 

Yurtdışında özel öğrenci statüsünde yüksek öğrenim gören gençlerimize ikili anlaşmalar kap
samında çok sınırlı sayıda tanınan burs vb. gibi imkânların çoğaltılması yönündeki çalışmalara ağır
lık verilmelidir. 

Gelişen ve değişen eğitim imkân ve şartlan çerçevesinde özel öğrencilerle ilgili sürdürülen 
mevzuatın güncelleştirilmesi çalışmaları hızlandırılmalıdır. 

Sorun 17. Yurtdışında Resmî-Bursiu Statüde Yükseköğretim Görenlerle İlgili Sorunlar 
Yükseköğretim görmek üzere resmî-burslu öğrenci statüsünde yurtdışına gönderilen vatandaş

larımıza verilen devlet burslarının tahsisinde birden fazla kurum ve kuruluş rol oynamakta, bu 
durum ise öğrencilerle ilgili kurumlar arasında yetki ve ilişkiler açısından bazı aksaklıklara neden 
olmaktadır. 

Yurtdışındaki Eğitim Müşavirlik ve Ataşelikleri resmî-burslu öğrencilerimizi personel, ekip
man ve kaynak yetersizliği nedeniyle gerektiği gibi izleyememekte ve kendileriyle etkin iletişim 
kuramamaktadırlar. İlgili yönetmelikle Millî Eğitim Bakanlığının takdirine bırakılan öğrenim 
sürelerinin uzatılması yanlış yorumlanarak bir hak gibi algılanmakta bu durum ise dava konusu 
yapılarak Bakanlık ile öğrencilerin karşı karşıya gelmelerine neden olmaktadır. 

Yurtdışına resmî-burslu olarak gönderilen ve öğrenimlerini tamamlayarak yurda dönenlere uz
manlık alanlanna göre görev verilmemesi, uygun kadro ve unvanlara atamalarının yapılmaması bu 
durumda bulunanlar açısından da sorun yaratmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Yükseköğretim gönnek üzere resmî-burslu öğrenci statüsünde yurtdışına 
gönderilen vatandaşlarımıza devlet burslarının tahsisinde birden fazla kurum ve kuruluşun rol al
ması ve bu kurumlar arasındaki yetki ve ilişkiler açısından ortaya çıkan aksaklık ve sorunların 
çözümünde çok başlılığın giderilmesi ve yetkilerin bir merkezde toplanması sağlanmalıdır. Resmi-
burslu öğrencilerle ilgili iş ve işlemlenn gerçekleştirilmesinde Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğ
retim Kurulu Başkanlığı arasındaki işbirliği etkin hale getirilmelidir. Burslar konusunda Millî 
Eğitim Bakanlığı ile yükseköğretim kurumlan arasındaki yetki, sorumluluk ve ilişkiler belirginleş-
tiriîmelidir. 

Yurtdışındaki Eğitim Müşavirlik ve Ataşeliklerinin personel, ekipman ve kaynak olarak yeter
sizlikleri gidenlmeli, dış temsilciliklerimizin resmi-burslu öğrencilerimizi izleyerek onlarla etkin 
iletişim kurmalannı sağlayıcı önlemler alınmalıdır. 

Yurtdışına resmî-burslu öğrenci olarak gönderilen ve öğrenimlerini tamamlayarak yurda 
dönenlere uzmanlık alanlanna göre adına öğrenim gördükleri kurumlar tarafından uygun kadro ve 
unvanlara atanmalan en kısa sürede sağlanmalıdır. 
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Sorun 18. Diploma Denkliği Sorunu 
Yurtdışındaki vatandaşlarımızın gördükleri eğitim sonucu aldıkları ilk ve orta öğretim dip

lomalarının denklik işlemleri, yurtdışındaki Eğitim Müşavir ve Ataşelikleri, yurdumuzda ise İl Millî 
Eğitim Müdürlükleri ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanhğı'nca yapılmaktadır. Yurtdışından alınan 
yükseköğretim diplomalarının denkliği ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince Yük
seköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Ancak, yurtdışındaki vatandaşlarımızın 
Türkiye'deki orta ve yüksek okullardan almış oldukları diplomalar bazı ülkelerde kabul görmemek
te ve bu diplomaların denklikleri ülkelerde eğitim sistemlerinin farklı olması nedeniyle daha alt 
düzeyde onaylanmakta ya da bazı ek ders ve öğrenim şartlan ileri sürülmektedir. 

Ayrıca, yurtdışında özellikle Türk Cumhuriyetleri'nden alınan yükseköğretim diplomalarının 
denkliği konusunda diploma sahibi vatandaşlarımız ve ülkemiz zaman ve emek açısından maddi ve 
manevi kayıplara uğramaktadır. Yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerini yürütmekle 
görevli olan Yükseköğretim Kurulu uygulamada ÖSYM kılavuzunda yer alan yurtdışındaki yük
seköğretim kurumlarından alınan diplomalara denklik vermekte, kılavuzda yer almayan üniver
sitelerin diplomalarına ise denklik vermemektedir. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki orta ve yüksek okullardan al
dıkları diplomaların bazı ülkelerde kabul görmemesi ya da bu diplomaların denkliğinin daha alt 
düzeyde onaylanması ve bazı ek ders şartlan ileri sürmeleriyle ortaya çıkan sorunların uzun vadeli 
çözümünde, Türk eğitim sisteminin Avrupa Birliği (AB) standartlanna ve uluslararası normlara uy
gunluğu sağlanmalı bu konuda çalışmalar yapılmalı ve gereken önlemler alınmalıdır. Mevcut sorun
ların kısa vadeli çözümünde ise Türkiye'de verilen eğitim iyi tanımlanmalı, böylece ilgili ülkelerde 
yapılan objektif değerlendirmelere bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar 
kurularak yardım edilmelidir. 

Ayrıca, yurtdışında özellikle Türk Cumhuriyetleri ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde yükseköğ
retim görmek suretiyle alınmış olan diplomaların denklik işlemleri konusunda öğrencileri mağdur 
ederek emek. maddî ve manevî kayıplara neden olan uygulamalar yerine Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı ile yakın temas kurularak daha adil ve gerçekçi çözümler üretilmelidir. 

Sorun 19. Türkiye'deki Gençlik ve İzcilik Kamplarından Yeterince Yararlanılamaması 
ve Bu Kampların Yeterince Tanıtılamaması Sorunu 

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın çocuklannın ülkelerini tanımalan, ana dillerini geliştirmeleri 
ve birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak açısından Türkiye'de açılan gençlik ve izcilik 
kampları büyük önem taşımaktadır. Ancak, bu kampların sayılarının az olması ve yeterince tanıtıl-
maması gençlerimizin bu kamplardan yeterince yararlanmalarına engel olmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışındaki vatandaşlanmızın çocuklarının ülkelerini tanımaları, ana dil
lerini geliştirmeleri ve birbirleri ile tanışıp kaynaşmalannı sağlamayı amaçlayarak Türkiye' de 
açılan Gençlik ve İzcilik Kamplarının işlevleri artırılıp sayıları çoğaltılarak gençlerimizin bu kamp
lardan yararlanmaları sağlanmalıdır. Ayrıca, bu kampların yurtdışındaki vatandaşlanmıza tanıtımı 
Eğitim, Müşavirlik ve Ataşelikleri tarafından yapılmalıdır. 

Sorun 20. Yurtdışındaki Yetişmiş İnsan Gücünden Yararlanılamaması Sorunu 
Yurtdışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde çok iyi lisan bilen, üniversite öğ

renimine devam eden ya da mezun olan genelde belli bir deneyim kazanmış genç nüfus sayısı ol
dukça fazladır. Bu gençlerimiz özellikle Almanya'da üniversite öğrenimlerini tamamlayarak Alman 
ekonomisinde kendilerini kabul ettirmiş ve çok iyi görevlere gelmişlerdir. Ancak, yetişmiş insan 
gücünü oluşturan bu vatandaşlarımızdan yeterli ölçüde yararlanılamamaktadır. 
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Ayrıca; yurtdışında yetişerek Türk ve dünya bilimlerine kazandırdıkları eserler, master ve dok
tora tezleriyle katkıda bulunmuş üniversite öğretim görevlilerinden de yeteri ölçüde yarar-
lanılamamaktadır. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışındaki vatandaşlarımızdan çok iyi lisan bilen, bu ülkelerde üniversite 
öğrenimine devam eden ya da mezun olarak deneyim kazanmış, özellikle Almanya'da yaşayan ken
dilerini ispat ederek çok iyi görevlere getirilen gençlerimizin yetişmiş insan gücünden yararlanıl
ması yolunda etkin politikalar üretilmelidir. 

Yurtdışında yetişerek Türk ve dünya bilimlerine kazandırdıkları eserler master ve doktora tez
leriyle katkılar sağlayan üniversite öğretim görevlilerinden azami ölçüde yararlanılmalıdır. 

Sorun 21. Yurtdışında Türk Yükseköğretim Kurumlarının Kurulmaması Sorunu 
Yurtdışındaki, özellikle genç vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün büyük bir hızla artmak

tadır. Bu artış Almanya'da en yüksek seviyededir. 

Bu genç nüfusun büyük bir çoğunluğu ise yükseköğretime devam etmektedir. Gençlerimizin, 
yükseköğretime olan yoğun isteği Türk kimlik ve kültüründe kendilerini yetiştirmeleri ve meslek edin
meleri açısından büyük önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu seviyedeki üniversite çağı gençlerimiz 
için yaşadıkları ülkelerde yükseköğretim kurumlarının kurulmamış olması büyük bir eksikliktir. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışındaki vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğunu oluşturan genç 
nüfusun yükseköğretim görmeye olan yoğun isteği, Türk kimlik ve kültüründe kendilerini yetiş
tirecek meslek edinme arzuları bu ülkelerde Türk yükseköğretim kurumlarının kurulmasını gerekli 
kılmaktadır. Bu nedenle, yabancı ülkelerdeki genç nüfusumuzun öğretim görmelerine büyük katkı 
sağlayacak yükseköğretim kurumlarının açılması yolundaki çalışmalara yoğunluk kazanmalıdır. 

2.7 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
2.7.1 Sunulan Hizmetler 
Vatan hizmetinin, her Türkün hakkı ve ödevi olduğu, bu hizmetin Silâhlı Kuvvetlerde veya 

kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceğinin veya getirilmiş sayılacağının kanunla düzen
leneceği Anayasamızın 72'nci maddesinde belirtilmiştir. 1960'lı yıllarda yurtdışına başlayan Türk 
işgücü göçü nedeniyle, yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının, bulundukları ülkelerde el
de ettikleri siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik hak ve kazanımlannı Türkiye'deki uzun süreli asker
lik hizmeti nedeniyle kaybetmelerini önlemek maksadıyla, askerlik hizmetine ilişkin yükümlülük
lerinin düzenlenmesine ihtiyaç hasıl olmuştur. 

27 Nisan 1976 tarihinde 1111 sayılı Askerlik Kanununa 1983 sayılı Kanunla 35'G maddesi ek
lenmiş ve vatandaşlarımızın, son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işleminin ertelen
mesine imkân sağlanmıştır. Erteleme işlemi başlangıçta 29 yaşın tamamlandığı yılın sonuna kadar 
yapılmakta iken, yaş sınırı, 27 Haziran 1984 tarihli ve 3031 sayılı Kanunla 29'dan 32 yaşın tamam
landığı yılın sonuna, 21 Mayıs 1992 tarihli ve 3802 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle de iki yılda 
bir yenilenmek kaydıyla 38 yaşın tamamlandığı yılın sonuna kadar uzatılmıştır. Dövizle askerlik 
hizmetine ilişkin ilk düzenleme 20 Mart 1980 tarihli ve 2299 sayılı Kanunla, 1111 sayılı Askerlik 
Kanununa EK-1'inci madde olarak eklenmiş ve başvuru işlemlerinin tamamlanabileceği yaş sınırı 
32 olarak belirlenmiştir. 

21 Mayıs 1992 tarihli ve 3802 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle de dövizle askerlik hizmetin
den yararlanmak için başvuru işlemlerinin tamamlanabileceği yaş sınırı 32'den, 38 yaşın doldurul
duğu yılın sonuna kadar uzatılmıştır. 
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Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanma Şartları: 
• Oturma veya çalışma iznini haiz olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı ic

ra ederek fiilen; 
a. 20 Mart 1980-21 Mayıs 1992 tarihleri arasında en az bir yıl süreyle, 
b. 21 Mayıs 1992 tarihinden itibaren de en az üç yıl süreyle, yabancı ülkede ikamet etmek veya 

bir hizmet akdine dayanarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı olarak bulunmak ve bu 
durumlarını, yükümlülüklerini tamamlayıncaya kadar kaybetmemiş olmak, 

• Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmetlerinden biri ile yurt içinde silâh altına 
alınmamış olmak, 

• Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için 38 yaşın tamamlandığı yılın sonuna kadar T.C. 
Başkonsolosluklarına başvurmak ve başvuru sırasında haklarında belirlenen dövizi ödemek, 

• Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerinin devamı süresince kesin dönüş yap
mamış olmak, 

• Temel askerlik eğitimini en geç 38 yaşını doldurduğu yılı takip eden yıl içinde tamamlamaktır. 
Süresi Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamında Temel Askerlik Eğitimi Süresi: 
• Dövizle askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminin süresi 20 Mart 1980 tarihinde 

iki ay olarak tespit edilmiştir. 
• 21 Mayıs 1992 tarih ve 3802 sayılı Kanunla 1111 sayılı Askerlik Kanununda yapılan değişik

likle; temel askerlik eğitiminin süresi bir ay olarak belirlenmiştir. 
Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamından Çıkartılma: 
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra; 
• Gereken şartlan taşımadıkları anlaşılanlar, 
• Ödemeleri gereken döviz miktarını 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemeyenler, 
• En geç 38 yaşlarını doldurdukları yılı takip eden yıl içinde temel askerlik eğitimini yapmayanlar, 
• Ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler, 
• Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar, 
• Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerinin devamı süresince (ödemelerini ve 

temel askerlik eğitimini tamamlayıncaya kadar) yurda kesin dönüş yapanlar veya bir takvim yılın
da (1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında) toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurt içinde kalanlar, 

• Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamlamadan kendi istekleriyle vaz
geçenler, 

dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tâbi 
tutulurlar. 

Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamında Ödenmesi Gereken Döviz Miktarı: 
• Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenmesi gereken döviz miktarı 20 Mart 1980 tarihin

de "440.000 Türk Lirası" olarak belirlenmiştir. 
• 22 Ekim 1981 tarih ve 2539 sayılı Kanunla "440.000 Türk Lirası" ifadesi "800.000 Türk 

Lirasının 1 Mart 1980 tarihindeki resmî kur üzerinden belirlenecek yabancı ülke parası" olarak 
değiştirilmiş ve ödenmesi gereken döviz miktarı "19.757,96 Alman Markı" olarak tespit edilmiştir. 
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• Bu miktar, 27 Haziran 1984 tarihinde 3031 sayılı Kanunla "600.000 Türk Lirasının 1 Mart 
1980 tarihindeki resmî kur üzerinden belirlenecek yabancı ülke parası" olarak değiştirilmiş, öden
mesi gereken döviz miktarı "14.818,47 Alman Markı"na düşürülmüştür. 

• 12 Ekim 1988 tarihli ve 3478 sayılı Kanunla dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenmesi 
gereken döviz miktarı "10.000 Alman Markı" olarak tespit edilmiştir. 

• Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren "EURO" para biriminin kul
lanımına başlanması nedeniyle, Başbakanlığın 16 Mart 2002 tarihli ve B.02.0.KKG/101-432/1403 
sayılı yazısı gereğince "Alman Markı" ifadesi "EURO" olarak değiştirilmiş, ödenmesi gereken 
döviz miktarı T.C. Merkez Bankası çapraz kuruna göre "5.112 EURO" olarak tespit edilmiştir. 

Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamında Geri Ödeme İşlemleri: Dövizle askerlik hizmetin
den yararlanmak üzere başvuranların ödemiş oldukları dövizler; 

• Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmaları halinde, tâbi oldukları statüde askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra, 

• Temel askerlik eğitimi sırasında veya daha önce vefat etmeleri veya askerliğe elverişsiz hâle 
gelmeleri halinde, derhal kendilerine, vekillerine veya kanunî mirasçılarına, 

İade tarihindeki kurdan Türk Lirası olarak yurt içinde gösterecekleri banka hesabına ödenir. 
Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra vefat eden, askerliğe elverişsiz hâle gelen veya 
dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamladıktan sonra vazgeçenlere geri 
ödeme yapılmaz. 

Birden Fazla Tâbiiyetli Vatandaşlarımızın Askerlik İşlemleri: 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 2'nci maddesi gereğince, yurtdışında doğan ve ikamet edenler ile kanunî rüşt yaşına 
kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan bulundukları ülke vatandaşlığını da kazanan Türk vatan
daşlarının; 38 yaş sonuna kadar askerlikleri ertelenmektedir. Bunlardan, tâbiiyetinde bulundukları 
diğer ülkede yaptıkları askerlik hizmetini belgeleyenler, mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayıl
maktadırlar. 

Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu yabancı ülkelerden İçişleri ve Dışişleri Bakanlığının 
görüşleri alınmak suretiyle, Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen; 

Almanya, Avusturya, Danimarka Finlandiya, Fransa (1979 ve daha genç doğumlular hariç), İs
rail, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç,Yunanistan, Tunus (mütekabiliyet esasına dayalı olarak anlaşma 
yapılmıştır) da askerlik hizmetini yaptığını veya o ülke silâhlı kuvvetlerinde ihtiyaç fazlası olduk
larından ya da siyasî, dinî, felsefî, ahlâkî inançları nedeniyle askerlik yapmak istemediklerinden, as
kerlik hizmeti karşılığı olarak hükümete bağlı (resmî) sivil kurum ve kuruluşlarda hizmet yaptığını 
veya o ülke silâhlı kuvvetlerinde subay, astsubay veya sözleşmeli (profesyonel) erbaş-er olarak 
görev yaptıklarını ve bu nedenle ayrıca zorunlu askerlik hizmetini de yerine getirmiş sayıldıklarını 
belgeleyenler, ülkemizde de askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaktadırlar. Hollanda ve Bel
çika'da zorunlu askerlik hizmeti kaldırılmış olduğundan, Hollanda 1 Ocak 1997, Belçika ise 1 Ocak 
1978 tarihi itibarıyla listeden çıkarılmıştır. 

Fransa'da 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren, 31 Aralık 1978 tarihinden sonra doğmuş olanların 
askerlik yapma yükümlülükleri askıya alındığından, bu tarihten sonra doğmuş olanların müracaat
ları kabul edilmemektedir. 
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Yabancı Ülkelerdeki Öğrenci Vatandaşlarımızın Askerlik İşlemleri: Yabancı ülkelerde 
lisans ve daha düşük düzeyde eğitim veren okullarda okuyan öğrencilerin, öğrenciliklerinin Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından tanınması kaydıyla, yurtdışı temsilciliklerimizdeki Eğitim Müşavirlik
leri ve Ataşelikleri, bulunmadığı takdirde ise Başkonsolosluklar tarafından her yıl düzenlenen öğ
renci durum belgelerine istinaden 29 yaş sonuna kadar askerlikleri ertesi yıla bırakılmaktadır. 

Yabancı Ülkelerde Staj, Yüksek Lisans ve Doktora Yapanların Askerlik İşlemleri: Devlet 
veya kendi hesaplarına yurtdışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanların, yurtdışı tem
silciliklerimizdeki Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri, bulunmadığı takdirde ise Başkonsolosluklar 
tarafından haklarında tanzim edilen erteleme teklif yazılarının Millî Savunma Bakanlığı Asker Al
ma Dairesi Başkanlığına gönderilmesi durumunda askerlikleri 33 yaşını doldurduklan yılın sonuna 
kadar ertelenmektedir. 

2.7.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Sorun 1. Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız; dövizle askerlik hizmeti kapsamın
da ödenmesi gereken döviz miktarının yüksek olduğunu belirterek düşürülmesini talep et
mektedirler. 

Çözüm Önerisi: Vatandaşlarımızın, dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödemeleri gereken 
döviz miktarı, asgarî geçim standartları dikkate alınarak 5.112 EURO veya karşılığı yabancı ülke 
parası olarak tespit edilmiştir. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, 
dövizle askerlik hizmeti kapsamında öngörülen dövizi 38 yaşını doldurduklan yılın sonuna kadar 
dört eşit taksitte ödemeleri mümkündür. Bir vatandaşımızın, 20 yaşında askerlik çağına girdiği dik
kate alındığında, 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar geçecek 18 yıllık sürede, ayda 23,6 EURO 
veya karşılığı yabancı ülke parası tasarruf etmek suretiyle bu miktarı biriktirmeleri mümkündür. 

Sorun 2. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasını veya 
daha yüksek bedel ödemek suretiyle temel askerlik eğitiminden muaf tutulmalarını veya 
temel askerlik eğitimini yapmanın isteğe bağlı bırakılmasını talep etmektedirler. 

Çözüm Önerisi: Dövizle askerlik hizmeti kapsamında silâh altına alınan vatandaşlarımıza, bir 
ay süreli temel askerlik eğitim süresince, mevcut eğitim programlan çerçevesinde Türk'lük duygu 
ve düşüncelerinin geliştirilmesinde, yurtdışında her türlü zararlı akımlara karşı fikrî yapısı sağlam, 
milletine bağlı, Türkiye ve Türklüğün propagandasını yapabilecek, Türk Silâhlı Kuvvetlerini 
tanıyan ve seven kişiler olarak eğitildikleri, terhislerini müteakip uzun süre yurtdışında yaşayacak
ları, bu nedenle kendilerinde ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyabilecek fikrî yapı ve güçlü bir 
lobi oluşturulabilecekleri, eğitim süresi içinde Türkçeyi iyi düzeyde konuşamayanlara diksiyon ve 
dil bilgisi dersi verildiği, aynca ülkemizi tanımalarını sağlamak için kültür ve turizm gezileri düzen
lendiği dikkate alındığında, halen uygulanmakta olan sistemin faydalı olduğu değerlendirilmektedir. 

Sorun 3. Üniversite mezunu durumunda olanlar için daha düşük bedel ödemek veya 
temel askerlik eğitimini kaldırmak suretiyle, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına 
imkân sağlanması talep edilmektedir. 

Çözüm Önerisi: Bakanlıkça bu durumun. Anayasanın eşitlik ilkesine uygun olmadığı 
düşünülmektedir. 
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Sorun 4. Birden fazla erkek çocuğa sahip aileler, giderek azalan bir oranda ödeme yapmak 
suretiyle, çocuklarının dövizle askerlik hizmetinden yararlandırılmalarını talep etmektedirler. 

Çözüm Önerisi: Bakanlıkça bu durumun Anayasanın eşitlik ilkesine uygun olmadığı düşünül
mektedir. 

Sorun 5. Yabancı ülkelerde yaptıkları askerlik hizmeti, ülkemizde sayılmayan birden faz
la tâbiiyetler, bu ülkelerde yaptıkları askerlik hizmetinin sayılmasını talep etmektedirler. 

Çözüm Önerisi: Tâbiiyetinde bulunulan diğer ülkede yapılan askerlik hizmetinin sayılabil-
mesi için bu ülkedeki askerlik hizmetinin zorunlu olması gerekmektedir. Bu nedenle, askerlik hiz
metinin zorunlu olmadığı ülkelerde yapılan askerlik hizmeti ülkemizde sayılmamaktadır. Ancak, as
kerlik hizmetinin zorunlu olmadığı ülke vatandaşlığını haiz olanların, dövizle askerlik hizmetinden 
yararlanmak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmeleri mümkündür. 

Sorun 6. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın askerlik hizmetini yapmadıkları gerekçesi ile 
Türk vatandaşlığından çıkarılmamalarını talep etmektedirler. 

Çözüm Önerisi: Oturma veya çalışma iznini haiz olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir mes
lek ya da sanatı icra eden vatandaşlarımızın, birden fazla tâbiiyeti! vatandaşlarımızın, 38 yaşlarını 
doldurdukları yılın sonuna kadar askerliklerini erteletmeleri, bu süre zarfında dövizle askerlik hiz
metinden yararlanmaları veya birden fazla tâbiiyetlilerin de bulundukları ülkelerde (askerlik hiz
meti sayılan ülkelerde) askerlik hizmetini yapmak suretiyle mükellefiyetlerini sona erdirmeleri 
mümkündür. Bu nedenle, yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımız hakkında 38 yaşlarını doldur
dukları yılın sonuna kadar Türk vatandaşlığını kaybettirme işlemi başlatılmamaktadır. Yabancı ül
kelerde bulunan ve 38 yaş sonuna kadar askerlik hizmetini yerine getirmeyen vatandaşlarımız hak
kında 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25/ç maddesi gereğince Türk vatandaşlıklarının kay
bettirilmesi işleminin başlatılması gerekmektedir. 

Sorun 7. Yabancı ülkelerde federal veya yerel parlamentolara seçilen birden fazla 
tâbiiyetli vatandaşlarımızın, askerlik hizmetinden muaf tutulmaları talep edilmektedir. 

Çözüm Önerisi: Tâbiiyetinde bulunulan diğer ülkede askerlik hizmetinin zorunlu olması 
hâlinde, bu ülkede yapılan askerlik hizmeti ülkemizde de sayılmaktadır. Ancak, askerlik hizmetinin 
zorunlu olmadığı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın, 38 yaşlarını doldurdukları yılın sonuna 
kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmaları hâlinde, bulundukları ülke par
lamentosundaki görevleri sona erinceye kadar temel askerlik eğitimine şevklerinin ertelenmesi 
mümkündür. 

2.8 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

2.8.1 Sunulan Hizmetler 

09.12.1994 tarih ve 4080 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunda Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın kuruluş amacı Dış Ticaret Politikalarının belirlenmesine yar
dımcı olmak, bu politikalar çerçevesinde çalışmalar yapmak, uygulamalarda bulunmak ve bu uy
gulamaları izlemek ve geliştirmek olarak belirlenmiştir. 

Aynı Kanunla bu amacın gerçekleştirilmesini teminen Dış Ticaret Müsteşarlığına Yurtdışı Teş
kilatı oluşturma yetkisi verilmiştir. Halen Müsteşarlığın 62 merkezde Ticaret Müşaviri, Ticaret 
Ataşesi ve Uluslararası kuruluşlar nezdinde Daimi Temsilciliği bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 335) 



- 7 5 — 

Dış Ticaret Müsteşarlığı yurtdışı birimlerine ek olarak merkezde Yurtdışında Faaliyette 
Bulunan Türk İşadamları Şubesi oluşturmuştur. Müsteşarlık, Yurtdışında Faaliyet Gösteren İşadam-
larımıza aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır; 

• Yurtdışında faaliyette bulunan Türk şirketlerini meslek örgütleri şeklinde bir araya gelmeleri 
hususunda yönlendirmek ve bu şirketlerle periyodik toplantılar düzenlemek, 

• Yurtdışında faaliyette bulunan Türk şirketlerinin hukuki sorunlarını çözmek üzere yurtdışın
daki hukuk büroları ile temaslarda bulunmak, 

• Yurtdışında faaliyette bulunan Türk şirketlerine ülkemizden uygun şartlarda ithalat yapma 
imkânı sağlamak, 

• Yurtdışında yerleşik firmalarımıza ülkemizin ekonomik potansiyeli hakkında bilgi vermek ve 
ülkemize yatırım yapmaları konusunda yönlendirmek, 

• Yurtdışındaki işadamlanmız tarafından getirilen teklif ve sorunların değerlendirilerek ilgili 
kurum ve kuruluşlarımıza iletilmesini sağlamak, birlikte çözüm yolları aramak ve öneriler üretmek, 

• Türkiye'deki ve yurtdışındaki işadamlanmız arasında güç birliği oluşturmak, iş, üretim, 
yatırım ve finansman alanlarında işbirliği yapılmasına yardımcı olmak, 

• Yurtdışındaki firmalarımızın alım ve ticaret heyetleri ziyaretlerine katılımını sağlamaktır. 
Belirlenen amaçlara uygun olarak yapılan çalışmalar neticesinde bugün sektörel ve mesleki 

bazda örgütlenen yurtdışında faaliyet gösteren işadamlanmız tarafından oluşturulmuş yaklaşık 85 
dernek, birlik, vakıf vb. kuruluş 30'u aşkın ülkede üyelerinin hak ve çıkarlarını bulundukları ül
keler nezdinde korumak üzere faaliyet göstermektedir. 

Yurtdışında faaliyet gösteren işadamlanmız özellikle Avrupa kıtasında dinamik bir gelişme ser
gilemektedirler. Giderek Pazar paylarını artırmakta, gerek faaliyet gösterdikleri ülke ekonomisine 
gerekse ülkemiz ekonomisine ve dış ticaretine önemli katkılar sağlamaktadırlar. Yapılan araştır
malara göre, bugün Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan 3,5 milyon Türk insanının 80.000'i serbest 
meslek sahibidir. Bunlar 366.000 işyeri kurup yıllık 35 milyar EUROTuk ciro hacmine ulaşmışlar
dır. Birçok küçük ve orta boy Türk işletmecisi 420 bin kişiye iş imkânı sağlayarak bulunduklan ül
kelerde işsizliğin önlenmesine katkıda bulunmaktadırlar. 

Yine geleceğe yönelik olarak yapılan araştırmalara göre; 
• Avrupa'da faal olan Türk girişimci sayısı 2010 yılında 140.000'e yükselecektir. 
• Bu işletmelerin anılan tarihe kadar ciroları 120 milyar EURO'ya yükselmiş olacaktır. 
• Bu işletmelerde istihdam edilen insan sayısı 810.000'e çıkacaktır. 
• 2010 yılında Avrupalı Türkler, Türkiye'nin en büyük yatırımcıları konumuna geleceklerdir. 
• Orta ve büyük ölçekli Türk firmaları önümüzdeki yıllarda personel yönetim organizasyon 

yapısı ve hukuki konum açısından bir değişim sürecine girecek ve bu değişim sayesine rekabet güç
lerini ve olanaklarını daha da artıracaklardır. 

Birçok başarıya imza atan yurtdışında faaliyette bulunan işadamlanmızın ülkemize yapmış ol
duğu yatırımlar giderek çarpıcı boyutlara ulaşmaktadır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye ol
ması ana misyonu çerçevesinde yurtdışında yaşayan işadamlanmızın oluşturdukları dernekler de 
önemli görevler üstlenmişlerdir. Yurtdışında yaşayan işadamlanmızın oluşturduğu bu potansiyelin 
ülkemizin kalkınmasına kanalize edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu konuda Hindistan ve 
Çin'in örnek alınması gerektiği düşünülmektedir. 
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Müsteşarlık bu potansiyelin ülkemiz kalkınmasına yardımcı olmasını teminen, ülkemizde 
çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işadamlanmızın, bugün ulaştıkları teknolojik seviyenin yerinde 
görülmesine imkân sağlanması ve yurtdışındaki Türk müteşebbislerinin sahip olduğu iş, üretim, 
yatırım ve finansman gücünün ülkemizdeki işadamlarına yakından tanıtılması amacıyla diğer ilgili 
kurum ve kuruluşlarla birlikte 1998-2000-2002 yıllarında "Dünya Türk İşadamları Kurultay
ları" düzenlenmiştir. Dünya Türk İşadamları Kurultayları her iki yılda bir düzenlenmekte ve ül
kemizdeki işadamlarımız ile yurtdışında faaliyette bulunan işadamlanmız arasındaki ilişkilerin 
gelişmesine önemli katkıda bulunmaktadır. 

2.8.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Sorun 1. Vize Uygulamasına İlişkin Sorunlar 
Ticari faaliyette bulundukları ülkelerin vatandaşlığını almamış iş adamlarımız oturma ve çalış

ma izinlerinin uzatılması konusunda sorunlar yaşamaktadırlar. Türkiye'de yerleşik olmasına rağ
men başka bir ülkede ticarî faaliyette bulunan işadamlarımız ticarî amaçlarla yapacakları geziler 
için vize alımında güçlükle karşılaşmaktadırlar. Müteahhitlik firmalarımız ihtiyaç duydukları per
soneli Türkiye ya da başka bir ülkeden getirmek istediklerinde vize, ikamet ve çalışma izni 
konularında bürokratik açıdan zorluklar yaşamaktadır. 

Sorun 2. Kredi Temininde Karşılaşılan Sorunlar 
Gelişmiş ticarî bankacılık sistemi olmayan ülkelerde faaliyet gösteren işadamlarımız bankalar

dan kısa ve uzun vadeli kredi kullanmak suretiyle finansman ihtiyaçlarını karşılama konusunda 
sıkıntı yaşamaktadırlar. 

Sorun 3. Yabancı Yatırım Kanunlarından Kaynaklanan Sorunlar 
Liberal yabancı sermaye kanunu bulunmayan ülkelerde yatırım amaçlı kredilerde devlet garan

tisi verilmemesi, yabancı sermayenin yeterince teşvik edilmemesi ve yabancı sermaye kanununun 
sürekli değişiklikler göstermesi sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sorun 4. Gümrük Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar 
Ticarî faaliyette bulunulan bazı ülke gümrüklerinde farklı uygulamalarla karşılaşılmakta ve 

buna paralel olarak farklı sorunlar yaşanmaktadır. 

Bu sorunlardan bazıları şunlardır: 

• Türk menşeli et ve süt ürünlerinin ithalatına getirilen yasaklamalar devam etmektedir. 

• Yurtdışında fuar ve sergilere katılan firmaların geçici ihraç kapsamında yeniden yurda götür
mek üzere getirmiş oldukları ürünler ile stand malzemeleri üzerinden gümrük vergisi alınmaktadır. 

• Gümrüklerde depo ve antrepoların olmaması ya da yetersiz olması, komisyonculuk mües
sesesinin bulunmaması, yasal olmayan diğer ödemeler, gümrüksüz mal girişinin önlenmemesi bu 
ülkelerdeki kurumsallaşmış firmalarımızı sıkıntıya sokmakta ve ülkemizden gelen malların rekabet 
şansını azaltmaktadır. 

• İthal edilen mallarda fatura değerine itibar edilmeyerek değerlendirmelerin Gümrük Takdir 
Komisyonuna bırakılması gecikmeye neden olmaktadır. 

• Özellikle gıda maddeleri ithalatında gümrük kapılarında ürün ve kalite standartlarına ilişkin 
olarak aranan belgeler farklılık göstermekte, gümrük işlemlerini geciktirici uygulamalar ile kar
şılaşılmaktadır. 
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Sorun 5. Kefalet Sorunu 
Bazı Ortadoğu ülkelerinde Türk girişimcilerinin en önemli sorununu, kefilleriyle olan prob

lemleri teşkil etmektedir. Bu sistemde, işletmenin ve işin sahibi olarak o ülke vatandaşı gözükmek
te ve gerçek anlamda işi yürüten yabancıların hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu sistem 
çerçevesinde faaliyet gösteren yabancılar işlerini geliştirmekten ve daha fazla büyütmekten kaçın
maktadırlar. Diğer taraftan, pasaportlarına da kefil tarafından el konulmakta ve istedikleri zaman o 
ülkeden ayrılmaları engellenmektedir. 

Çözüm Önerisi: Ticari faaliyet gösterilen ülkenin uyguladığı mevzuattan kaynaklanan oturma 
ve çalışma müsaadesi alma, gümrük işlemleri, bankacılık ve vergi işlemleri gibi sorunları bu ül
kelerle gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyon (KEK), Tanıtım Heyetleri ve varsa iki ülke 
arasındaki İş Konseyi ziyaretlerinde ilgili ülke yetkililerine iletilmelidir. 

Ticari faaliyet gösterilen ülkenin mevzuatına uyum bu ülkelerdeki işletmelerimiz için esas ol
malıdır. Özellikle AB'ne üye olacak eski doğu bloku ülkelerinde faaliyet gösteren işadamlanmızın 
işletmelerini bu ülkelerin hızlı değişim gösteren alt yapısına uydurma gayreti içinde olmaları 
gelecekte kalıcı olmaları için hayati önem arz etmektedir. 

Tüm bu gayretler gösterildikten sonra uygulamalardan kaynaklanan sorun var ise bunların da 
bu ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz nezdindeki Ticaret Müşavirliklerimize, o ülkede işadam
lanmızın oluşturduğu dernek, birlik vakıf vb. kuruluşlarımıza ileterek birlikte çözüm yollarını 
aramak gerekmektedir. 

Ayrıca, gelişmiş bir bankacılık alt yapısı olmayan ve işadamlanmızın yoğun olarak faaliyet 
gösterdiği ülkelerde ticari bankalarımızın etüd yaparak karlılık durumuna göre şube açmalan veya 
muhabirlik ilişkisi kurmaları konusunda teşvik edilmeleri gerektiği düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, Eximbank kaynakları artırılarak gelişmiş bankacılık sistemi olmayan ülkelerde 
yerleşik işadamlarımıza da finansman imkânı sağlaması yolunun açılması gerekmektedir. 

Sorun 6. Nakliye Sorunları 
Bilindiği üzere, ülkemizde gelişmiş bir demiryolu ağı bulunmadığından ihraç mallanmızın 

taşınması büyük oranda karayolu ile yapılmaktadır. Bu durum navlun maliyetlerinin artmasına 
neden olmaktadır. 

Taşıma güzergâhı üzerinde bulunan birçok ülkede geçiş belgeleri, tonaj sınırlaması, sürücülerin 
bilgi eksikliği veya o ülkenin trafik ve gümrük memurlannın uygulamasından kaynaklanan sorun
lar yaşanmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Bu sorunların minimize edilebilmesi için Uluslararası Nakliyeciler Der
neğinin sürücülerimizi geçiş güzergahında bulunan ülkelerin uygulamalan konusunda eğitmesi 
gerekmektedir. Geçiş güzergâhındaki ülkelerde sürücülerimize vize kolaylığı sağlanması büyük 
önem arz etmektedir. 

Ayrıca, navlun maliyetlerimizin düşürülmesi için ülkemiz demiryolu ağının yenilenmesi ve 
genişletilmesi gerekmektedir. 

Sorun 7. Standartlara İlişkin Sorunlar 

Ülkemizle arasında standardizasyon anlaşması bulunmayan ülkelere mal ithalinde standart 
sorunları ile karşılaşılmaktadır. Bazı ülkelerde ise standardizasyon anlaşması imzalanmış olmasına 
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rağmen her iki tarafın belgelendirme kuruluşlannın ve deney laboratuvarlannın karşılıklı akredite 
edilmesi tamamlanamadığı için akreditasyon sorunları yaşanmaktadır. Yine bazı ülkeler ülkemizden 
ihraç edilen malların paketleme, etiketleme kural ve standartlarına uyulmadığı için ithaline izin ver
memektedir. 

Çözüm Önerisi: Ülkemizle arasında standardizasyon anlaşması bulunmayan ülkelerle stan-
dardizasyon anlaşmaları tamamlanmalı ve karşılıklı belgelendirme kuruluşlarının akredite edilmesi 
sağlanmalıdır. 

Gıda maddeleri ve yaş meyve-sebze ihracatçılarımızın standardizasyon ve zamanında teslimat 
konusunda daha hassas olmaları gerekmektedir. 

Sorun 8. Kota ve Benzeri Tarife Dışı Engellerden Kaynaklanan Sorunlar 

Yurtdışında faaliyet gösteren işadamlarımız faaliyet gösterdikleri bazı ülkelerde kota, miktar 
kısıtlaması vb., tarife dışı engellerle karşılaşmaktadırlar. 

Çözüm Önerisi: Kota, miktar kısıtlaması vb. tarife dışı engellerle karşılaşılan sorunlar Ticaret 
Müşavirliklerimize veya doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına iletilmelidir. 

Dış Ticaret Müsteşarlığı konuyu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki temsilciliği kanalı 
ile halen uygulanmakta olduğu gibi ilgili platformlarda gündeme getirmelidir. 

Sorun 9. Rekabet Sorunu 

Belirli bir sektör veya ürünün piyasada karlı duruma gelmesi akabinde diğer işadamlarımız da 
aynı sektöre yönelmekte ve kendi aralarında yaşanan rekabet fiyatlara yansımakta ve kâr marjları 
düşmekte, bu nedenle pazardan çıkmak zorunda kalınmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Bu sorunun öncelikle sektörler bazında faaliyet gösteren yurtdışındaki 
işadamlarımızın oluşturdukları dernekler tarafından rekabet yapan işletmelerle görüşülerek çözüm
lenmesi gerekmektedir. 

Aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerimiz tarafından örgütlenme gerçekleştirilmemiş ise 
Ticaret Müşavirlikleri sektörel bazda örgütlenmeleri teşvik etmelidir. 

Sorun 10. Bilgi Eksikliği Sorunu 

Yurtdışında faaliyet gösteren işadamlarımız ülkemizde uygulanan ihracat ve yatırım teşvikleri 
konularında yeterli bilgiye sahip olmadıkları konusundaki şikâyetlerini sık sık dile getirmektedirler. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışında faaliyet gösteren işadamlarımız ülkemizde uygulanan yatırım ve 
ihracat teşvikleri konularında bilgi edinmek için Ticaret Müşavirliklerimize başvurmalıdır. 

Ticaret Müşavirliklerimiz bilgilendirme konusundaki çalışmalarına ağırlık vermeli ve yurt
dışında faaliyette bulunan işadamlarımızın oluşturduğu birlik, dernek, vb. organizasyonlar ile bil
gilendirme toplantılarını daha sık yapmalıdırlar. 

Sorun 11. Kadro Yetersizliği Sorunu 

Yurtdışında yerleşik işadamlarımıza ülkemiz ve faaliyet gösterilen ülkenin dış ticaret mevzuatı 
hakkında bilgi vermek, karşılaştıkları sorunların çözümünde yardımcı olmak, mesleki ve sektörel 
bazda örgütlenerek güç birliği oluştunnalarını sağlamak Ticaret Müşavirliklerimizin temel 
görevidir. 
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Kadro yetersizliği nedeniyle ticaret hacmimizin yüksek olduğu birçok ülkede Ticaret Müşavir
liklerimizde 1 kişi görev yapmakta ve görevin gerektirdiği gibi yapılması konusunda yetersiz kalın
maktadır. Bu duruma bir örnek verilmesi gerekirse yaklaşık 1.5 milyar dolar ticaret hacmine sahip 
olduğumuz ve 8 binin üzerinde firmamızın faaliyet gösterdiği Romanya'da, bir Ticaret Müşaviri 
görev yapmakta iken Romanya ile aynı ticaret hacmine sahip Polonya'nın Ticaret Müşavirliğinde 
yedi kişi görev yapmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Ticaret hacmimizin yüksek olduğu ülkelerdeki Ticaret Müşavirliklerimizin 
kadrolarının artırılması gerektiği düşünülmektedir. 

2.9 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
2.9.1 Sunulan Hizmetler 
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren gümrük mevzuatı şunlardır: 
• 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 131 ve 167 nci maddeleri, 

• 2000/53 sayılı, Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Bakan
lar Kurulu Kararı, 

• 2000/69 sayılı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 
Bakanlar Kurulu Kararı, 

• Konuya ilişkin yayımlanmış Tebliğler, 
Zati Eşya Muafiyeti: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, ülkeye gelişlerinde, beraberlerin

de veya gelişlerinden 2 ay önce ya da 6 ay sonraki süreler içerisinde getirdikleri, şahsi kullanıma 
özgü, gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış eşyayı gümrük vergilerinden muaf 
olarak ithal edebilmektedirler. 

Hediyelik Eşya Muafiyeti: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, ülkeye gelişlerinde 
beraberlerinde getirdikleri ya da Türkiye'deki bir gerçek kişiye posta veya hızlı kargo taşımacılığı 
yoluyla gönderdikleri, kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kar
şılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmayan, hediye edilmek üzere getirilen, eşya güm
rük vergilerinden muaf olarak ithal edilebilmektedir. 

Vergili Eşya İthalatı: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, beraberlerinde veya kendilerin
den 2 ay önce veya 6 ay sonraki süreler içerisinde getirdikleri, posta veya hızlı kargo taşımacılığı 
yoluyla gönderdikleri, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, toplam kıymeti 1500 EURO'yu geç
meyen, eşya, kıymeti üzerinden %10 vergi ödenmek suretiyle ithal edilebilmektedir. Eşya kıy
metinin 1500 EURO'yu geçmesi halinde, bu eşya için yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında ön
görülen oranlar uygulanmaktadır. 

Kullanılmış Ev Eşyası İthalatı: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında devamlı olarak 24 ay 
ikamet eden kişiler (Türkiye Gümrük Bölgesinde 1 yıl içinde 6 aydan fazla kalmamaları kaydıyla), 
ikametgâhlarını Türkiye'ye naklettiklerinde, gümrük vergilerinden muaf olarak kullanılmış ev eş
yası ithal edebilmektedirler. 

Bedelsiz Araç İthalatı: Yurtdışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra ikametgâhını Türkiye'ye 
nakleden vatandaşlarımız, yurtdışında millî veya milletlerarası kadrolara atanan kamu görevlileri, 
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın mirasçıları, gümrük vergilerinden muaf olarak araç ithal 
edebilmektedirler. 
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Özel Tertibatlı Araç İthalatı: Malullerin ve sakatların, özel tertibatlı araçları gümrük ver
gilerinden muaf olarak ithal etmeleri mümkündür. Ayrıca, el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitir
miş olan kişiler, Müsteşarlığın uygun bulması halinde, araca inip binmesini kolaylaştırıcı tertibatı 
bulunan minibüs ithal edilebilmektedirler. 

Bağışa Konu Eşyanın İthalatı: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, kamu kurum ve 
kuruluşlarına, kamu yararına çalışan derneklere. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf
lara, ticari amaç söz konusu olmamak ve kuruluş amaçlan doğrultusunda kullanılmak üzere bağış
ladıkları belli nitelikteki eşyanın ithalatı gümrük vergilerinden muaf tutulmaktadır. 

Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının Geçici İthali: Türkiye dışında yerleşik kişiler 
tarafından Türkiye'ye getirilen özel kullanıma mahsus kara taşıtlarının, ithalat vergilerinden tam 
muafiyet uygulanmak suretiyle geçici ithali mümkün bulunmaktadır. Anılan geçici süre. emekli 
vatandaşlarımız için 1 yıl, diğer vatandaşlarımız için de 6 ay ile sınırlı tutulmaktadır. 

İşyeri Nakli: Yurtdışında üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyette bulunan müteşebbis
lerimizin, bu faaliyetlerini en az 3 yıl süre ile sürdürmüş olmaları kaydıyla, işyerlerine ait sermaye 
malları ve diğer malzemeyi, gümrük vergilerinden muaf olarak Türkiye'ye ithal etmeleri mümkün 
bulunmaktadır. 

Mevcut Mevzuata İlişkin Bilgilendirme Çalışmaları: Başta yurtdışında yaşayan vatandaş
larımız ile ülkemize gelmeyi düşünen yabancı ülke vatandaşlarının, gümrük işlemleri sırasında 
sorun yaşamamaları amacıyla, gümrük mevzuatı hakkında bilgilendirilmeleri. Gümrük Müsteşar
lığının üzerinde önemle durduğu konuların başında gelmektedir. Adı geçen Müsteşarlığın, gümrük 
işlemlerinde şeffaflığı sağlaması, vatandaşın bilgi edinme özgürlüğüne katkı yapma bağlamında 
büyük önem taşımaktadır. 

Bilgilendirme Konusu İle İlgili Olarak Müsteşarlıkça Sağlanan Hizmetler: 
Mevzuatı İçeren Broşür Basımı ve Dağıtımı: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yurda 

gelişlerinde getirebilecekleri eşya limitleri, yurda getirilmesi ve yurttan çıkarılması yasak veya iz
ne tabi eşya, muafiyet hükümleri ve muhatap olacakları gümrük prosedürlerinin yer aldığı broşür
ler hazırlanarak başta yurtdışı temsilcilikleri olmak üzere, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Taşra Güm
rük İdareleri gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Gümrük Müsteşarlığı'nca gönderilmiştir. İh
tiyaç bildiriminde bulunulduğunda anılan broşürlerin çoğaltılması yoluna gidilmektedir. 

Müsteşarlığın (www.gumruk.gov.tr) adresli web sayfası: Müsteşarlığın internet ortamında 
yer alan web sayfası 3 dilde (Türkçe, İngilizce, Fransızca) hazırlanmıştır. Web sayfasında gümrük 
mevzuatına ilişkin bilgilere konularına göre (Bedelsiz, Hibe, Kısıtlamalar, Triptik. Naklihane. Özel 
Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları, Yolcu İşlemleri vb.) yer verilmiştir. Ayrıca, vveb sayfasında 
merak edilen hususların sorulabildiği elektronik posta adresleri, "Bilgi İstek Adresleri" kısmında 
yer almaktadır. Bu yolla gelen mesajlara, en süratli biçimde yine elektronik posta yoluyla cevap 
verilmektedir. 

Alo Gümrük Hattı: Yine yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın merak ettikleri konularda 
gerek telefon gerekse faks yolu ile bilgi alabilecekleri Alo Gümrük Hattı hizmeti devam etmektedir. 

Televizyon ve Radyo Programları: Müsteşarlığın ilgili personeli, her yıl televizyon ve radyoda 
gerek canlı gerekse bant programlara iştirak etmektedir. Söz konusu programlarda, izleyicilerden gelen 
sorulara da cevap verilmekte ve konuya ilişkin mevzuat hakkında açıklamalarda bulunulmaktadır. 
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Tatil Aydınlatma Projesi: Tatillerini geçirmek üzere ülkeye gelecek olan yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızın ülkeye gelmeden önce aydınlatılmalarını, rahat ve sorunsuz izin geçirmelerini 
sağlamak amacıyla Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde Tatil Aydınlatma Projesi icra edilmek
tedir. Bu proje çerçevesinde, Müsteşarlık personeli, gerek Ankara gerekse yurtdışında etkin rol oy
namaktadır. Bu yıl Dışişleri Bakanlığı tarafından Almanya'nın Köln şehrinde kendi personeli 
haricinde başka kurum personeli görevlendirilmesi istenmediğinden, Müsteşarlık elemanları 2003 
yılında sadece Ankara'daki büroda görev yapmışlardır. 

2.9.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Sorun 1. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemize gelirken veya ülkemizden ayrılır

ken geçtikleri ülkelerde karşılaştıkları sorunlar (rüşvet, haksız ve kötü muamele, hırsızlık vb.) 
Çözüm Önerisi: Anılan sorunların yurtdışında gerçekleşmiş olması nedeniyle, vatandaş

larımızın bu konudaki dilekçeleri, soruna diplomatik düzeyde çözüm bulunabilmesi amacıyla, 
Dışişleri Bakanlığına gönderilmelidir. 

Bunun yanında, yabancı ülke gümrük idarelerinden kaynaklanan vatandaşlarımızın sorunları 
ise. Gümrük İdareleri Başkanlarının yaptığı toplantılarda, komşu ülke idarecileri ile mülki ve güm
rük idare amirlerinin katıldığı sınır görüşmelerinde, konu edilmekte, karşı ülke yetkililerine iletil
mekte ve söz konusu sorunlara çözüm bulunmaya çalışılmaktadır. 

Ayrıca, sorun oluşturan konular Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, komşu ülkelerde görevli dip
lomatik personelin katılımıyla gerçekleştirilen ve Müsteşarlık temsilcisinin de hazır bulunduğu top
lantılarda, gerçekleştirilecek diplomatik temaslarda soruna çözüm aranmasını sağlamak üzere, gün
deme getirilmektedir. 

Sorun 2. Gümrük Kapılarında Meydana Gelen Yığılma Sorunu 
Her yıl iş, tahsil, turizm, ülke özlemini giderme gibi sebeplerle milyonlarca insan ülkemize 

giriş ve ülkemizden çıkış yapmaktadır. 2002 yılında ülkemize giren ve ülkemizden çıkan yolcu 
sayısı yaklaşık 33 milyon civarındadır. Bu yolcuların bir bölümü ülkeye kendi araçları ile gelmek
tedirler. Yine 2002 yılında ülkeye giren otomobil sayısı yaklaşık 600 bin olarak gerçekleşmiştir. 

Söz konusu yolcu ve araç giriş-çıkışları özellikle Mayıs-Eylül döneminde yoğunlaşmaktadır. 
2002 yılında ülkemize gelen 17 milyon civarında yolcunun üçte ikisi Mayıs-Eylül aylarında giriş 
yapmıştır. Bu durum, özellikle bu dönemde gümrük idarelerinin iş yükünü artırarak yığılmalara 
sebebiyet verebilmektedir. 

Tatil ve izin dönemlerinde, çoğunlukla yurtdışından kara yolu ile gelen vatandaşlarımız 
Kapıkule ve İpsala, deniz yolu ile gelenler İzmir ve Çeşme, hava yolu ile gelenler de Ankara, İstan
bul, İzmir ve Antalya'da bulunan gümrük kapılarını kullanmaktadırlar. 

Çözüm Önerisi: Her yıl söz konusu dönemlerde gümrük kapılarında ortaya çıkan yığılmaların 
önlenmesi ve şikayetlere sebebiyet verilmemesi amacıyla, gümrük idareleri tarafından işlem nok
talarında ilave personel görevlendirilmekte, nöbet sisteminde yığılmalara sebebiyet vermeyecek 
değişiklikler yapılmaktadır. Ülkemize gelen yolcuların gümrük işlemleri herhangi bir beklemeye ve 
yığılmaya meydan verilmeksizin gerçekleştirilmelidir. 

Sorun 3. Gümrük Kapılarının Altyapı Eksikliklerinden Kaynaklanan Sorunlar 
Geçtiğimiz yıllarda, özellikle kara sınır kapılarımızın altyapı eksiklikleri nedeniyle Türkiye'ye 

giriş yapan vatandaşlarımıza yeterince tatmin edici hizmet sunulamamış olduğu bir gerçektir. 
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Çözüm Önerisi: Bu sorunun giderilmesi amacıyla, son iki yıl içinde önemli gelişmeler kay
dedilmiştir. Müsteşarlığın bütçe olanaklarının yetersizliği karşısında, İpsala ve Gürbulak Sınır 
Kapılarımız, Yap-İşlet-Devret yöntemiyle çok kısa bir süre içerisinde yeniden inşa edilmiş ve bu 
kapılarımızda çağın gereklerine uygun gümrük hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Bu sayede güm
rük kapılarımız, karşı karşıya bulundukları komşu ülkelerimizin gümrük kapılarından daha modern 
bir görünüm ve hizmet kalitesine sahip olmuşlardır. 

Gümrük İdarelerinde gerçekleştirilen bu uygulamalar göz önüne alınarak, ihtiyaç duyulan 
diğer bina ve altyapı tesislerinin, günümüz koşullarında hizmet vermesine yönelik çağdaş bir yapıya 
kavuşturulması amacıyla, Bulgaristan sınırında bulunan Dereköy, Suriye sınırında bulunan Cil-
vegözü ve Karkamış, Gürcistan sınırında bulunan Sarp, Halkalı Gümrük Müdürlüğümün Yap-İşlet-
Devret Modeli ile yeniden inşası için girişimlerde bulunulmalıdır. 

Sorun 4. Personelden Kaynaklanan Sorunlar 
Ülkemize gelen ve ülkemizden ayrılan vatandaşlarımızdan alınan dilekçelerde, gümrük 

kapılarında görevli personel ile ilgili şikayetlere yer verilmektedir. 
Aslında anılan şikayetler, gümrüklü sahada görev yapan diğer kurum personeli ile de ilgili ol

makla birlikte, gümrük personeline mal edilebilmektedir. Bununla birlikte, gümrük personeline iliş
kin şikayetler daha çok, personelin kötü muamelede bulundukları, rüşvet istedikleri, yeterli ilgiyi 
göstermedikleri ve güler yüzlü davranmadıkları yönünde yoğunlaşmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Gümrük Müsteşarlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli her kademe ve 
kadrodaki personelin yürüttüğü hizmetlerde görevi ihmal ve suiistimal ile mücadele etmek, kamu 
yararını gözeten, etkin, verimli ve şeffaf bir yönetimi gerçekleştirmek amacıyla. Gümrük Personeli 
Davranış ve Dürüstlük İlkeleri Genelgesi Gümrük Müsteşarlığınca hazırlanmıştır. 

Her yıl mutat olarak yeni turizm sezonunun başlangıcında taşra idarelerine yabancı ve yerli 
turistlere hizmet veren personelin giyim, kuşam ve görünüm bakımından örnek oluşturmasının yanı 
sıra hızlı, etkin ve verimli hizmet sunumunun, Türkiye, Türk İnsanı ve Türk Gümrüğü imajının 
oluşumunda önemi vurgulanmalı ve bu yolda gerekli talimatlar verilmelidir. 

Gümrük Müsteşarlığı'nca, ülkemize gelen ve ülkemizden giden yolculara verimli, sağlıklı, 
güler yüzlü, hızlı, etkin hizmet verilmesinin sağlanması amacıyla, gümrük kapılarında görevli per
sonelin, gerek mahallinde gerekse Ankara'da bulunan Müsteşarlık Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda 
2002 yılında, mevzuat, mesleki eğitim, bilgisayar ve yabancı dil eğitimi, yabancı ülkeler gümrük 
personelinin eğitimi, liderlik, yönetim, iletişim, hizmette kalite ve verimlilik, yasal kurallar, dav
ranış kuralları ve etik değerler, eğiticilerin eğitimi konularında eğitime tâbi tutulduğu, 2002 yılında 
merkez ve taşrada, 8928 personelin bu eğitime katılımının sağlandığı, 2003 yılında Ocak-Haziran 
döneminde merkezde toplam 866 kişinin eğitime tâbi tutulduğu bildirilmiştir. 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanlığının (TÜRSAB) katkılarıyla dış ticaret ve turiz
min yoğun olduğu Gümrükler ve Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüklerinde çeşitli unvanlarda 
görevli personelin yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla, devam eden yabancı dil eğitimine 
ilaveten, 2002 yılında 67 personelin katılımıyla başlayan '"Yabancı Dil (İngilizce) Eğitimi Program
ları"", 2003 yılında da Antalya, İstanbul ve İzmir Gümrükler ve Gümrükler Muhafaza Başmüdürlük
lerinden 20'şer olmak üzere toplam 60 personelin katılımıyla 7 hafta süreyle uygulandığı Müsteşar
lıkça dile getirilmiştir. Söz konusu eğitim faaliyetlerinin Müsteşarlıkça etkin bir şekilde denetlen
mesi gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 335) 
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Sorun 5. Taşıt Giriş-Çıkış Form undan Alman Damga Vergisi Sorunu 
Özel taşıtların yurda giriş ve çıkışlarında mevzuat kapsamında Taşıt Giriş-Çıkış Formu tanzim 

edilmektedir. Anılan formun ekinde yer alan ve mükellefi tarafından doldurulan Taahhütname 
(gümrük kapılarından bir gece konaklamayı kapsayan sürede giriş-çıkış yapan taşıtlar için düzen
lenenler hariç), Maliye Bakanlığı'nca çıkarılan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2003 
yılı için. 9.280.000 TL'si Damga Vergisi'ne tâbidir. Taşıt Giriş-Çıkış Formu bedeli olan 2 milyon 
TL ile birlikte, yurda giriş yapan gerçek kişilerin yanı sıra vatandaşlarımız, toplam 11.280.000 TL 
bir meblağı gümrük kapısında ödemek zorunda kalmaktadırlar. Her yıl ortalama 500 bin aracın bu 
yolla ülkemize giriş yaptığı düşünüldüğünde bu önemli bir şikayet konusu olmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Gümrük Müsteşarlığınca Taşıt Giriş-Çıkış Formu eki taahhütname için 
alınan Damga Vergisi'nin kaldırılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir. 

Sorun 6. Ülkemize Geçici Olarak Giren Taşıtların Yurtta Kalmaları Sorunu 
Ülkemize çeşitli vesilelerle kara yolu ile gelen şahısların araçlarının yurda giriş ve yurttan 

çıkışına ilişkin gümrük işlemleri, Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile yerine getirilmektedir. 
Yapılan araştırmalar neticesinde, bu formlarla ülkeye giren taşıtların bir kısmının, ülkede kal

ma sürelerini aşmalarına rağmen, yurttan çıkış yapmadıkları veya çıkış kayıtlarının açık kaldığı tes
pit edilmiştir. 

İşlem dosyalarının araştırılmasından, 10.10.1990 ila 31.12.2002 tarihleri arasında ülkeden çık
mayan araçların sayısı toplam 33.659 adettir. 

Çözüm Önerisi: Konu Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu 
bünyesinde incelenmiş ve getirilen önerilere paralel olarak, yurda bu yolla giren taşıtların etkin 
takibinin, Taşıt Takip Sisteminin merkezi konumundaki Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğü'nden 
alınarak merkezde Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü'nde bilgisayar ortamında yürütülmesi 
süreci başlatılmıştır. 

Ayrıca, son verilere göre çıkmadığı belirlenen taşıtların, hileli yollarla trafiğe tescilinin önlenmesi 
ve yakalanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğirne Gümrük Müsteşarlığınca bildirimde bulunulmuştur. Durumdan 
TBMM Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlannın Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na da bilgi verilmiştir. 

Sorun 7. Gümrük Kapılarında Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Personelinin Görev 
Yapması 

Yolcu ve araçların gümrük kapılarından geçişi sırasında, gümrük mevzuatı haricinde diğer 
mevzuat hükümleri çerçevesinde de kontrol yapılması gerekmektedir. Bu durum gümrüklü saha 
olarak addedilen gümrük kapıları içinde gümrük personelinden başka diğer kamu kurum ve kuruluş 
personelinin de (Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı vb.) görev yapması sonucunu doğurmaktadır. 

Gümrük sahasında herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşlarımız, gümrüklü saha içerisinde 
bulunduklarından sorunun devamlı surette gümrük personelinden kaynaklandığı gibi yanlış bir in
tihaya sahip olmaktadırlar. 

Çözüm Önerisi: Gümrük Müsteşarlığınca gümrüklü saha olarak addedilen gümrük kapıların
da ortaya çıkan çok başlılık sorununun, emniyet ve güvenlik hizmetleri gibi hassas konular dışında 
işlem yapan diğer kamu kurum personelinin, gümrük idaresinin önerileri doğrultusunda mülki idare 
amirine hiyerarşik olarak bağlı şekilde görev icra etmelerine olanak tanıyacak bir sistemin getiril
mesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 335) 
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Sorun 8. Vatandaşlarımızın Gümrük Mevzuatına İlişkin Bilgi Eksikliği Sorunu 
Ülkemize gelen ve ülkemizden ayrılan vatandaşlarımızın bir kısmı, beraberlerinde bulun

durabilecekleri eşya türü ve çeşidi, kendileri ile araçlarına ilişkin karşılaşacakları gümrük işlemleri 
konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarından, yurda giriş ve çıkışları esnasında ortaya çıkan 
olumsuzluklardan şikayetçi olmaktadırlar. 

Örneğin, bedelsiz araç ithalatından yararlanılması. Gümrük Kanunu'nun 167/5-a maddesi ile 
ikametgâhın Türkiye Gümrük Bölgesine nakledilmesi koşuluna bağlanmıştır. Buna rağmen, 
A.B.D.'nde "Green Card" almak suretiyle oturma hakkı elde etmiş veya 4112 sayılı Yasa kapsamın
da T.C. vatandaşlığından isteği ile çıkmış ya da TC. vatandaşlığına ek olarak başka bir ülkenin 
vatandaşlığını kazanmış vatandaşlarımız, mevzuat konusunda bilgi sahibi olmadıklarından, bedel
siz ithalat hakkından yararlanmak istemektedirler. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışında, çok sayıda ülkede yaşayan ve sayısı 4.5 milyonu bulan vatan
daşımızın, gümrük mevzuatına ilişkin konularda, yaşamakta olduğu ülkelerde anında ve tatmin 
edici bir şekilde aydınlatılması söz konusu hizmetleri daha yetkin hale getirecektir. Bu hizmetin de 
ancak konularında uzman olan Gümrük Müsteşarlığı personeli tarafından gerçekleştirebileceği 
Gümrük Müsteşarlığı'nca uygun görülmektedir. 

Bu konuda atılacak en önemli adımın, bu vatandaşlarımızın sorunlarının yerinde ve zamanın
da tespit edilerek çözülmesi amacıyla, diğer ülke uygulamalarına benzer şekilde, yurtdışı temsil
ciliklerimizde Gümrük İdaresinin personelinin sürekli görev yapmasının sağlanması ile olacağı 
düşünülmektedir. 

2.10 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
2.10.1 Sunulan Hizmetler 
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Faaliyet Alanına Giren Hizmetler: Yürürlükteki 4875 

Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde yabancı yatırımcı tanımına yurtdışında 
ikamet eden Türk vatandaşları da dahil edilmiş olup, bu vatandaşlarımızın, talep etmeleri ve yurt
dışında ikametlerini belgelemeleri kaydıyla, ülkemizde kuracakları veya ortak olacakları şirketler
de yabancı yatırımcı olacaklar ve bu şekilde Türkiye'de yapacakları yatırımları da, doğrudan yaban
cı yatınm olarak kabul edilecektir. 

17.06.2003 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu çerçevesinde ise, yurtdışında ikamet eden gerek çifte vatandaşlığa sahip Türk vatandaşları 
gerekse pembe karta sahip Türk soylu yabancı ülke vatandaşları talep etmeleri ve yabancı ülke 
pasaportlarını ibraz etmeleri halinde, mevcut uygulamada olduğu gibi, yabancı yatırımcı olarak 
kabul edilmekteydi. 

Dolayısıyla, bu durumda yürürlükteki 4875 Sayılı Kanun ile, yürürlükten kaldırılan 6224 Sayılı 
Kanuna ek olarak, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunup da yurtdışında ikamet eden vatandaş
larımıza da yabancı yatırımcı sayılma imkânı getirilmiştir. 

Yukarıda belirtildiği şekilde yabancı yatırımcı olarak sayılmak isteyen yurtdışında ikamet eden 
Türk vatandaşları ile pembe karta sahip Türk soylu yabancı ülke vatandaşları, talep etmeleri ve bu 
durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ülkemizde şirket kurma veya mevcut şirketlere ortak olma 
ile ilgili olarak ticaret sicil memurluğu, noter veya ortaklar pay defteri kayıtlarında yabancı yatırım
cı olarak işlem görebilmektedirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 335) 
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Sigortacılık Genel Müdürlüğü Faaliyet Alanına Giren Hizmetler: Yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızca gönderilen dilekçeler, Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nce işleme tâbi tutularak 
dilekçe sahiplerine gerekli bilgi verilmektedir. 

2.10.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Faaliyet Alanına Giren Hizmetler: Gerek yürürlük
teki 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu gerekse 17.06.2003 tarihi itibariyle yürür
lükten kaldırılan 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde, bugüne kadar Yaban
cı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne intikal etmiş herhangi bir sorunun bulunmadığı bildirilmektedir. 

Sigortacılık Genel Müdürlüğü Faaliyet Alanına Giren Hizmetler: Sigortacılık Genel 
Müdürlüğü görev alanı kapsamında, sigortacılık faaliyetlerine ilişkin olarak, Türkiye'de sigortalı 
konutları ya da arabaları bulunan yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızca zaman zaman dilekçe ile 
başvuruda bulunulmaktadır. Dilekçe konuları genel olarak sorun bazında olmaktan çok yapılacak 
işlemlere ilişkin prosedürün sorulması şeklindedir. Sigortacılık faaliyetlerine ilişkin olarak, yurt
dışında yaşayan vatandaşlarımıza ilişkin spesifik bir sorunun tespit edilemediği bildirilmiştir. 

2.11 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

2.11.1 Sunulan Hizmetler 
İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlâk esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu 

aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek amacıyla kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı yurtdışında 
yaşayan vatandaşlarımızı dini konularda aydınlatmak, onların millî birlik ve beraberlik ruhu içinde 
millî ülkülere ve vatana bağlılıklarını güçlendirmek, yabancı, zararlı ve bölücü akımlardan korumak 
ve yurtdışında Türk çocuklarının Türk kültürüne ve İslam dinine bağlılıklarının devamını sağlamak 
amacıyla onları nitelikli ve ehliyetli din görevlileri eliyle dini konularda eğitmek, aydınlatmak ve 
imkânlar ölçüsünde dini ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla 1971 yılından 
itibaren, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza din hizmeti götürmeye başlamıştır. 

Önceleri; Ramazan ayları, dini bayramlar ve önemli günler münasebetiyle din görevlileri ve ir-
şad ekipleri gönderilirken 1978 yılından itibaren Brüksel, Bonn, Lahey ve Viyana Büyükelçilik
lerimiz nezdinde Din Hizmetleri Müşavirlikleri açılmıştır. Daha sonra vatandaşlarımızca kurulan 
dernekler bünyesindeki camilerde din hizmeti sunmak amacıyla, her türlü masrafları derneklercc 
karşılanmak üzere din görevlisi gönderilmeye başlanmıştır. 1985 yılına kadar yurtdışına gönderilen 
din görevlilerinin ücretleri vatandaşlarımız ve ilgili derneklerce karşılanmıştır. Bu bağlamda yurt
dışındaki vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere Diyanet İşleri Başkanlığına ilk defa 01/07/1985 
tarihinde 320 din görevlisi kontenjanı tahsis edilmiştir. Bu tarihten itibaren din görevlilerinin ücret
leri Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin "Türk Kültür Varlığını Koruma ve Tanıtma Projesi" kapsamında 
ödenmektedir. Başkanlığa bu çerçevede Maliye Bakanlığınca 1993 yılına kadar tahsis edilen ve 
bugün itibariyle yurtdışı din görevlisi kontenjanı toplamı 795 olup tamamı doludur. 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları şehir ve kasabalarda kendi imkân ve gay
retleri ile çok yerde yerel yönetimlerin desteğini de alarak edindikleri ve inşa ettikleri camilerin 
fonksiyonu oldukça önemli ve çok yönlüdür. Yurtdışındaki camiler, sadece namaz kılınan bir mekan 
değil, çocuk, genç, yaşlı, kadın ve erkek bütün vatandaşlarımızın bir araya geldikleri, acı ve mut
luluklarını paylaştıkları, Kur'an-ı Kerim, dini ve millî bilgileri öğrendikleri, sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerini yaptıkları çok yönlü birer "Kültür Merkezi" konumundadır. 
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Kısaca, Diyanet İşleri Başkanlığının yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında bulunan vatandaş
larımıza sunduğu hizmetler, yaygın din eğitimi kapsamında değerlendirebileceğimiz "din hizmeti" 
ve ''irşad hizmeti'" adı altında sürdürülmektedir. Vaazlar, dini sohbetler, konferans ve seminerler, 
yayın faaliyetleri, kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen dini programlar vb. etkinlikler bu kap
samdadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurtdışı teşkilatı vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Avrupa 
Ülkeleri, ABD, Avustralya, Kanada ve Japonya'da 09.10.1984 tarih ve 84/8610 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararında belirtilen, "Yurtdışındaki vatandaş ve soydaşlarımızı din konusunda aydınlatmak, 
bu amaçla mahalli basın yayın organlannın yardımını sağlamaya çalışmak, onların ibadet, din 
eğitimi, hastane, hapishane, aile problemleri, nikah, cenaze, mevlit ve benzeri konulardaki dini ve 
manevi ihtiyaçlarında yardımcı olmak, çeşitli işçi kuruluşları tarafından yürütülen dini faaliyetler 
(ibadethane. Kur'an Kursu ve benzeri konulardaki çalışmalar) ile ilgilenmek, bu kuruluşların ül
kemizde uygulanan mevzuat sınırları içinde hareket etmelerini sağlamak amacıyla yol gösterici ve 
yönlendirici çalışmaları yürütmek, ibadethanelerde ve işçilerimizin toplu olarak bulunduğu yerler
de vaaz, hutbe, dini-ilmi seminer ve konferans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde bu görevleri 
bizzat yapmak, bulundukları ülkelerdeki sosyal gelişmeleri dini yönleriyle takip etmek, bu geliş
melerin vatandaşlarımız üzerindeki etkilerini incelemek, yurtdışında İslam dini ile ilgili faaliyet ve 
kuruluşlar hakkında bilgi toplamak, değerlendirmek, her kademedeki eğitim ve öğretim kurumlarıy
la temas kurarak özellikle din eğitiminde uygulanan yeni metotları, diğer Müslüman ülkelerden gel
miş işçilerin din hizmetlerinin nasıl yürütüldüğünü incelemek ve görevleriyle ilgili konularda Baş
kanlığa tekliflerde bulunmak. Başkanlık ve misyon ve konsolosluk şefi erince verilecek diğer görev
leri yerine getirmekle yükümlüdür". Diyanet İşleri Başkanlığı görevlerini halen 10 Din Hizmetleri 
Müşaviri, 18 Din Hizmetleri Ataşe ve Ataşe yardımcısı ve 795 din görevlisi ile yerine getirmektedir. 

Yurtdışındaki vatandaşlarımıza Diyanet İşleri Başkanlığınca sunulan hizmetleri özetle 
aşağıdaki başlıklar altında sunmak mümkündür: 

Dini ve Eğitim Boyutu Olan Hizmetler: 

Cami Eksenli Din Hizmetleri: Din görevlilerince 63'ü kubbeli minareli olmak üzere 1280 
civarındaki camide vakit namazlarında. Cuma ve bayram namazlarında, ramazan ve kandil 
gecelerinde ibadet etmek üzere toplanan cemaate imamet ve hitabet hizmeti sunulmaktadır. Aynı 
zamanda Cuma ve tatil günlerinde, kandil gecelerinde, dini bayramlarda ibadethanelerde toplanan 
yurtdışındaki vatandaşlarımıza vaaz ve nasihat edilmekte ve dini konularda bilgiler verilmektedir. 

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı daimi din görevlileri dışında yurtdışına her sene Ramazanda 
ilave din görevlisi göndermekte ve irşad ekipleri düzenlemek suretiyle vatandaşlarımızın Ramazan 
ayını birlik ve beraberlik içinde daha canlı olarak geçirmelerini sağlamaktadır. 

Bu bağlamda yürütülen hizmetler kısaca şu başlıklar altında toplanabilir: 

• İbadethanelerde imamet ve hitabet hizmetleri, 

• İrşad ve vaaz hizmetleri. 

• Mevlid ve kandil programlan, 

• Cenaze ve defin hizmetleri, 

• İhtida hizmetleri. 
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Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslarında Verilen Hizmetler: Yurtdışındaki Türk top
lumunun en önemli ve öncelikli konusu çocukların yetiştirilmesi hususudur. Bu nedenle, din görev
lileri bulunduklan dernek ve camiler bünyesinde oluşturulan dershanelerde Türk çocuklarının dini 
bilgiler kurslarına katılmalarını teşvik etmekte ve yardımcı olmaktadırlar. Çocuklarımız bu kurslar
da okullarda göremedikleri nazari din derslerini görmekte; inanç, ibadet ve ahlâk konularında bil
gilendirilmektedirler. Bu kurslara katılan öğrencilerin istekleri halinde Kur'an-ı Kerimi öğren
melerine de yardımcı olunmaktadır. Her yıl bu kurslara 55 bini aşkın öğrenci devam etmektedir. 

Bu konuda yürütülen hizmetler kısaca şu başlıklar altında toplanabilir: 

• Kur'an öğretimi, 

• Dini bilgiler, 

• Dini ve millî yayınlar ve kütüphane, 

• Konferans, panel, piyes, 

• Şiir, resim, bilgi ve kompozisyon yarışmaları. 

Hac Organizasyonuna Yardım Hizmetleri: Yurtdışındaki vatandaşlarımızdan Hac görevini 
yerine getirmek isteyenlere yardımcı olmak ve bu maksatla Suudi Arabistan'a yapacakları ziyaret
lerin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Başkanlık yurtdışı teşkilatınca 
"Hac Organizasyonu" düzenlenmektedir. 

Başkanlık yurtdışı teşkilatı tarafından düzenlenen Hac seyahatine vatandaşlarımız tarafından her yıl 
daha fazla ilgi gösterilmektedir. Nitekim bu organizasyonla Almanya'dan 1990Tı yıllann başında 800-
850 dolayında vatandaşımız Hacca gelirken sonraki yıllarda bu sayı artarak 2002 yılında 4200, 2003 
yılında ise 4400'e ulaşmıştır. Bu artış diğer Avrupa ülkelerinde de aynı şekilde artış göstermektedir. 

Cenaze Nakli ve Yardımlaşma Fonu Hizmetleri: Yurtdışında vefat eden vatandaşlarımızın 
cenazelerinin teçhiz, tekfin ve defin işlemleri ile Türkiye'ye nakil talep edenlerin isteklerinin kar
şılanmasını temine yönelik olarak Diyanet İşleri Türk İslam Birlikleri ve Diyanet Vakıfları (DİTİB), 
bünyesinde Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonları oluşturulmuştur. Din Görevlileri bu konuda her tür
lü hizmeti ifa etmektedir. 

Sosyal ve Kültürel Boyutu Olan Hizmetler: Din, sosyal ve kültürel bir alan olması nedeniy
le, Başkanlığın yurtdışı teşkilatınca bu alanda götürülen hizmetler küçümsenemeyecek ölçü ve 
boyutlardadır. 

Sosyal Hizmetler: 

• Cezaevi ve huzurevi ziyaretler, 

• Hasta ve hastahane ziyaretleri, 

• Nikah, düğün, sünnet gibi törenlere iştirak hizmetleri, 

• Aile problemlerinin çözümüne yardım, 

• Yurtdışı vakıflarımızın yardım ve burs hizmetleri, 

• Dinlerarası diyalog faaliyetleri. 
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Kültürel Hizmetler: Bu alanda, mahallinde mevcut görevli ve yetkililer dışında Türkiye'de 
yetişmiş konunun uzmanı yetkililer ve üniversite elemanları da davet edilerek vatandaşlarımıza 
aşağıda sayılan hizmetler sunulmaktadır. 

• Konferans ve paneller düzenlenmesi, 

• Kutlu Doğum Haftası, 

• Camiler ve Din Görevlileri Haftası, 

• Kermesler düzenlenmesi, 

• Türk Mutfağı ve yemek kültürünün tanıtımı, 

• Açık kapı günleri düzenlenmesi, 

• Yabancı dil ve bilgisayar kursları, 

• Dikiş-nakış ve ev ekonomisi kursları. 

Spor, Kulüp ve Kol Faaliyetleri: Yurtdışındaki vatandaşlarımızın kaynaşmasına, birlik ve 
bütünlüğünün sağlanmasına önemli katkıları olan, gerek sportif faaliyetler alanında gerekse kadın
larımızın Başkanlığın sunduğu hizmetlerden yararlanmalarının temini hususunda aşağıdaki oluşum
ların sağlanmasının önemi izahtan varestedir. Bu alandaki faaliyetler kuşaklararası iyi ilişkilerin 
sağlanmasında da etkin rol oynamaktadır. Özellikle gençlerin uyuşturucu ve benzeri kötü alışkan
lıklara düşmemelerinde, enerjilerini sağlıklı tüketmelerinde ve kültürel etkileşimin yararlarından is
tifade etmelerinde bu gibi faaliyetler önem arz etmektedir. 

• Gençlik kolları oluşturulması, 

• Kadın kollan oluşturulması, 

• Futbol kulübü oluşturulması. 

2.11.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Sorun 1. Din Görevlilerinin Sayısının Yetersizliği Sorunu 

ABD, Avrupa ülkeleri, Avustralya, Kanada ve Japonya'da vatandaşlarımız tarafından din hiz
metleri eksenli bugüne kadar kurulmuş olan dernek sayısı yaklaşık olarak 1280'dir. Bu gün itibariy
le yurtdışı ücretleri Dışişleri Bakanlığı bütçesinin "Türk Kültür Varlığını Koruma ve Tanıtma 
Projesi" kapsamından ödenmek suretiyle din görevlisi kontenjanı tahsis edilen dernek sayısı 
795'dir. Halen din görevlisi talebinde bulunan ve kontenjan tahsis edilemeyen dernek sayısı 485re 
ulaşmıştır. Bu talep ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak Diyanet İşleri Başkanlığınca 1993 
yılından beri ilgili makamlara müteaddit defalar yazılar yazılmış olup, bugüne kadar bir sonuç 
alınamamıştır. Görevlisi bulunan derneklerle din görevlisi talep eden derneklerin ülkelere göre 
dağılımını gösteren liste Tablo 12'de verilmiştir. Tablo 13 ise Diyanet İşleri Başkanlığı yurtdışı teş
kilatında sürekli kadroların ülkelere göre dağılımını vermektedir. 
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Tablo 12. Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya ve Japonya'da Başkanlıkla İşbirliği 
İçerisinde Olan Demek ve Camilerin Sayısı île Din Görevlisi Bulunan ve Din 
Görevlisi Talep Eden Derneklerin Sayısı 

Sıra No. 

1 
2 
3 
4 

15 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

ÜLKE 

ALMANYA 
AVUSTRALYA 
BELÇİKA 
FRANSA 
HOLLANDA 
DANİMARKA 
AVUSTURYA 
İSVİÇRE 
İSVEÇ 
ABD 
NORVEÇ 
KANADA 
JAPONYA 
TOPLAM 

Diyanet İşleri 
Başkanlığına 
Bağlı Toplam 
Cami Sayısı 

745 
18 
75 
163 
122 
34 
60 
37 
7 
13 
3 
2 
1 

1280 

Ücretleri Dışişleri 
Bakanlığından Ödenen 
Din Görevlisi Kontenjanı 
ve Sayısı 

472 
15 
50 
71 
96 
21 
31 
20 
6 
7 
3 
2 
1 

795 

Diyanet İşleri 1 
Başkanlığından 
Din Görevlisi 
Bekleyen Demek 
Sayısı 

273 1 
3 

25 ! 
92 ! 
26 
13 
29 
17 
1 
6 
-
-
-

485 

Tablo 13. Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatında Sürekli Kadroların Ülkelere 
Göre Dağılımı (Din Hizmetleri Müşaviri, Din Hizmetleri Ataşe ve Ataşe 
Yardımcısı) 

Sıra No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

i 10 
i l i 
.12 
13 
14 

ÜLKE ADI 

ALMANYA 
A.B.D. 
AVUSTRALYA 
AVUSTURYA 
BELÇİKA 
DANİMARKA 
FRANSA 
HOLLANDA 
İSVEÇ 
İNGİLTERE 
İSVİÇRE 
KANADA 
JAPONYA 
NORVEÇ 
TOPLAM 

MÜŞAVİR 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

ATAŞE 

8 
1 
2 

1 
1 

13 

ATAŞE 
YARDIMCISI 

5 

5 

ÜLKE 1 
TOPLAMI 

14 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 l 

28 
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Çözüm Önerisi: İlgili dış temsilciliklerimiz aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığına talepleri 
ulaşan ve bugüne kadar din görevlisi ihtiyacı karşılanamayan dernek ve cami sayısı 485'dir. Söz 
konusu talep ve ihtiyacın karşılanabilmesi için acilen en az 225 Din Görevlisi kontenjanının 
Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi gerekmektedir. 

Bu cümleden olarak, din görevlilerinin Devletimiz tarafından gönderilmesi ve yurtdışı ücret
lerinin Devletimiz Bütçesinden karşılanması, vatandaşlarımızın Devletimize olan güven duy
gularının artmasına neden olmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen din görevlilerinin 
çalışmaları sonucunda, yurtdışındaki vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberlik duygularının 
daha da kuvvetlendiği, Ülkemize ve Devletimize karşı faaliyet gösteren yıkıcı ve bölücü gurupların 
bu faaliyetlerinde bir azalma görüldüğü Diyanet İşleri Başkanlığına ulaşan bilgilerden anlaşılmış 
bulunmaktadır. 

Ancak, uzun zamandan beri din görevlisi bekleyen derneklerin çok zor durumda oldukları, bu 
sıkıntıların hat safhaya ulaştığı, din görevlisi taleplerinin karşılanamamasının vatandaşlarımız 
arasında tedirginliğe yol açtığı, bunu fırsat bilen bazı kişi ve gurupların vatandaşlarımız arasında 
huzursuzluklara sebep oldukları, vatandaşlarımızın Devletimize karşı besledikleri güven duygusunu 
sarsmaya çalıştıkları ve resmi din görevlisinin görevlendirilememesinden kaynaklanan boşluktan is
tifadeyle etkinliklerini artırdıkları, Diyanet İşleri Başkanlığına ulaşan bilgiler arasındadır. Hatta 
vatandaşlarımıza dini, sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek amacıyla kurulmuş bulunan 
Diyanet İşleri Türk İslam Birlikleri ile Diyanet Vakıflarına binaları hibe edilen derneklerden 
bazılarına din görevlisi gönderilememesı sebebiyle, dernek yöneticilerinin de değişmesi sonucu, 
ehil olmayan bazı kişilerin söz konusu dernek ve camilerde din görevlisi olarak istihdam edildiği, 
bunun sonucu olarak da yurtdışındaki Türk toplumu arasında huzursuzlukların meydana geldiği öğ
renilmiştir. 

Bu itibarla; yurtdışında tesis edilmeye çalışılan ve en çok ihtiyacımız olan birlik ve beraber
liğin bozulmaması, dinimizin vatandaşlarımıza doğru bir şekilde öğretilmesi, vatandaşlarımız ile ül
kemiz arasında sevgi bağlarının kuvvetlendirilmesi, bir takım istismarlara meydan verilmemesi, 
bölücü akımların ortaya çıkmaması ve Devletimize olan güven duygularının sarsılmaması için uzun 
süreden beri talep edilen 225 din görevlisi kontenjanının 2004 yılında kullanılmak üzere Diyanet İş
leri Başkanlığına tahsisinde fayda görülmektedir. 

Sorun 2. Din Görevlilerine Ödenen Ücretin Az Oluşu Sorunu 

Yurtdışına gönderilen din görevlilerinin mali yönden yeterli ücret alamayışı ve sağlık sigor
talarının Devlet tarafından karşılanamaması sonucu vasıflı din görevlisi sayısında azalma olması 
çözüm bekleyen bir sorundur. Tablo 14'de yurtdışı aylık ödemeleri verilmektedir. 
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Tablo 14. Yurtdışı Aylık Ödemeleri 

GRUP 

1 
2 

3 

4 

5 

ÜLKELER 

Japonya 
isviçre 
İngiltere 
Avusturya 
ÇinH.C.(HongKong) 
Fransa (Paris) 
Arjantin 
Cezayir 
Güney Kore 
Senegal 
Danimarka 
Finlandiya 
İsveç 
Norveç 
Almanya F.C.(Berlin) 
Bahreyn 
Belçika 
B.A.E. 
İrlanda 
Lüksemburg 
Nijerya 
Oman 
Portekiz 
Singapur 
A.B.D. 
İspanya 
Katar 
Kuveyt 
Yemen 
Yunanistan 
Almanya F.C.(Berlin 
Dışı) 
ÇinH.C.(Sanghay) 
Fransa (Paris Dışı) 

PARA BİRİMİ 

Japon Yeni 
isviçre Frangı 
İngiliz Sterlini 
Euro 
ABD Doları 
Euro 
ABD Dolan 
ABD Doları 
ABD Doları 
ABD Dolan 
Danimarka Kronu 
Euro 
İsveç Kronu 
Norveç Kronu 
Euro 
ABD Dolan 
Euro 
ABD Dolan 
Euro 
Euro 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
Euro 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
Euro 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
Euro 
Euro 

ABD Doları 
Euro 

OGRETIMUYESI, 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ VE 
OKUTMAN 

305.000 
3.500 
1.400 
1.850 
1.650 
1.85. 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 

13.350 
1.780 

16.840 
14.370 
1.780 
1.600 
1.780 
1.600 
1.780 
1.780 
1.600 
1.600 
1.780 
1.600 
1.600 
1.78. 
1.600 
1.600 
1.600 
1.780 
1.700 

1.500 
1.700 

ÖĞRETMENİ 
VE DİN 

GÖREVLİSİ 

275.000 
3.150 
1.260 
1.665 
1.485 
1.665 
1.440 
1.440 
1.440 
1.440 

12.015 
1.600 

15.155 
12935 
1.600 
1.440 
1.600 
1.440 
1.600 
1.600 
1.440 
1.440 
1.600 
1.440 
1.440 
1.600 
1.440 
1.440 
1.440 
1.600 
1.530 

1.350 
1.530 
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| 
"1 

6 

1 

Hollanda I 
İsrail 
İtalya I 
Vatikan 
Bosna-Hersek C. 
Çek Cumhuriyeti j 
Hırvatistan C. 
Macaristan 
Makedonya C. 
Polonya 
Slovakya C. 
Slovenya C. 
Yugoslavya F.C. 
Lübnan 
Rusya Federasyonu 
(Moskova) 
Güney Afrika C. 
Irak 
Kongo D.C. 
Libya 
Sudan 
Suudi Arabistan 
Ürdün 
Brezilya 
Etyopya 
Küba 
Vietnam 

1 i Çin H.C. (Diğer) 
l 

i 
1 
i I 

• -1 
! 
| 
1 
17 

İran 
Malezya 
Yeni Zelanda 
Bulgaristan 
Filipinler 
Avustralya 
Kanada 
Mısır A.C. 
Romanya 
Şili 
Venezüella 
Fas 
Meksika 
Suriye 
Arnavutluk 
Bangladeş 

i Beyaz Rusya C. 
Endonezya 

| Litvanya 
| Estonya 

Euro j 
ABD Dolan 
Euro 1 
Euro 1 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Doları 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 

ABD Dolan 
ABD Doları 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
Suudi Ar. Riyali 
ABD Doları 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Doları 
ABD Doları 
Avustralya Doları 
Kanada Dolan 

1 ABD Dolan 
1 ABD Dolan 
ABD Doları 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Doları 

1 ABD Dolan 
ABD Doları 

1 ABD Dolan 
| ABD Doları 
| ABD Dolan 
ABD Doları 

1 ABD Dolan 

1.7001 
1.500 
1.7001 
1.700 i 
1.500 S 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 

1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
5.900 
1.500 
1.455 
1.455 
1.455 
1.455 
1.455 
1.455 
1.455 
1.455 
1.455 
1.455 
2.820 
2.290 
1.455 
1.455 
1.455 

! 1.455 
1.300 
1.300 
1.300 

I 1.300 
1.300 
1.300 
1.300 
1.300 

1 1.300 

1.5301 
1.350 
1.530 
1.530 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.3501 
1.3501 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 

1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
5.310 
1.350 
1.310 
1.310 
1.310 
1.310 
1.310 
1.3101 
1.3101 
1.310 
1.310 
1.310 
2.540 
2.060 
1.310 
1.310 
1.310 
1.310 
1.170 
1.170 
1.170 j 
1.170 

1 1.170 
1 1.170 

1.170 
1.170 

1 1.170 
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8 

|9 

Moldova c. 
Moğolistan 
Pakistan 
Tayland 
Tunus 
Rusya Federasyonu 
Ukrayna C. 
Azerbaycan 
Kazakistan C. 
Afganistan 
Gürcistan C. 
Kırgızistan C. 
Özbekistan C. 
Somali 
Tacikistan C. 
Gambiya 
Hindistan 
Kenya 
Gambiya 
K.K.T.C. 

ABD Doları 
ABD Dolan 
ABD Doları 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Doları 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Dolan 
ABD Doları 
ABD Doları 
ABD Dolan 
ABD Dolan 

1.300 
1.300 
1.300 
1.300 
1.300 
1.300 
1.300 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

885 

1.170 
1.170 
1.170 
1.170 
1.170 
1.170 
1.170 

900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
800 

Çözüm Önerisi: Yurtdışında yaşayan, kültürel erozyonla karşı karşıya kalan ve pek çok sorun
larla yüz yüze bulunan vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı din hizmeti sunabilmesi noktasında 
vasıflı ve kaliteli din görevlisi gönderilmesi önem arzetmektedir. 

Yurtdışına vasıflı din görevlisi temin edebilmek için, görevin çekiciliğinin devamı açısından, 
din görevlilerinin maaşlarının makul düzeye çıkarılması ve sağlık giderleri ile ilgili sorunların 
çözümlenmesi gerekmektedir. 

Global bazda yaşanan ekonomik krizler ve Avrupa Birliğine bağlı ülkelerde EURO'ya geçil
mesi ile ortaya çıkan kargaşa sonucu fiyatlarda oluşan artış ve dengesizlikler, ABD gibi bazı ül
kelerde din görevlilerine ödenen ücretlerde indirimine gidilmesi (ABD daha önce 1600 USD iken 
bugün 1440' USD dir) din görevlilerine ödenmekte olan ücretlerin yeniden ayarlanarak makul 
düzeye çıkarılmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Yurtdışına gönderilen din görevlileri, kadrolu olmayıp geçici statüde görev yaptıklarından ken
dilerinin sağlık giderleri kısmen Devlet tarafından karşılanmakta ve aile bireylerinin sağlık gider
leri ancak, Türkiye'deki sağlık fiyatları esas alınarak karşılanmaktadır. Halbuki, yurtdışında sağlık 
giderleri oldukça yüksektir. Bulundukları ülke standartlarına göre gelir düzeyi zaten düşük olan din 
görevlileri bu giderleri karşılamakta zorlanmaktadır. 

Bu sebeple, söz konusu sorunun çözümü için ya din görevlilerinin aile sağlık sigortalarının 
Devlet tarafından karşılanması veya maaşlarına bu konuda ilave bir artış yapılarak makul bir çözüm 
bulunması gerekmektedir 

Sorun 3. Din Görevlilerinin Vize Sorunu 

Yurtdışına gönderilecek din görevlilerine vize alınmasında, özellikle Amerika'da yaşanan 11 
Eylül 2001 olayından sonra, başta ABD olmak üzere din görevlisi gönderilen ülkelerin çoğu güç
lük çıkarmaktadır. Ayrıca, din görevlilerinden ilk vize müracaatı sırasında ücret alınması dışında, 
her yıl yapılan oturum izninin uzatılmasında yüksek miktarda para alınmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 335) 



- 9 4 — 

Çözüm Önerisi: Diyanet İşleri Başkanlığınca din görevlisi gönderilen ülkelerin hemen hemen 
tamamı, görevlendirilmesi planlanan din görevlilerine vize vermede güçlükler çıkarmakta, vize üc
reti almaktadır. Ayrıca, Fransa, Hollanda ve Avustralya gibi bazı ülkeler oturum uzatma işlemlerin
de yüksek miktarda ücret almaktadır. 

Halbuki yurtdışındaki vatandaşlarımızdan pek çoğu bulundukları ülkelerin de vatandaşıdır. 
Gönderilen yetişmiş din görevlileri bir anlamda o ülkenin vatandaşlarına da hizmet vermektedir. 
Diğer taraftan Türklerin bulundukları ülkelerde, sorunlarının çözümünde ve entegrasyonunda, din 
görevlileri oldukça etkin hizmetler ifa etmektedir. 

Bu itibarla, yaşanan zorlukların aşılabilmesi hususunda Dışişleri Bakanlığınca gerekli girişim
lerde bulunulmalıdır. 

Sorun 4. Yeni Ataşeliklerin Kurulamaması Sorunu 
Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ve din hizmetleri sunulan cami ve derneklerin bulun

duğu Hollanda-Rotterdam, Fransa-Strasburg ve Avusturya-Salzburg veya Bregenz'de birer "Din 
Hizmetleri Ataşeliği" kurulması zaruri görülmektedir. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışında Devletimiz eliyle sunulmaya çalışılan din hizmetlerinin daha ak
tif ve verimli bir şekilde götürülebilmesi, verilen hizmetlerde aksaklığa meydan verilmemesi ve 
koordinasyonun sağlanabilmesi, Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımız görev alanlarında hizmet 
veren din görevlilerinin her türlü iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi, sicil ve disipline taalluk eden 
konuların çözüme kavuşturulması açısından, Hollanda-Rotterdam, Fransa-Strasburg ve Avusturya-
Salzburg veya Bregenz Başkonsoloslukları nezdinde birer Din Hizmetleri Ataşeliği ihdas edilmesi 
zorunluluk arzetmektedir. Bu konuda. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili makamlara ilettiği talep 
tasarruf tedbirleri ve ekonomik yönlerden uygun görülmemiştir. 

Ancak, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Hollanda'da Rotterdam Başkonsolos
luğumuz çalışma bölgesinde Hollanda Diyanet Vakfına bağlı 82 cami derneği ve kültür merkezinin 
bulunması yanında, ücretleri Devletimiz tarafından ödenen 62 din görevlisi bulunmaktadır. Fran
sa'da Strasburg Başkonsolosluğumuz görev alanında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)'ne 
bağlı 41 cami derneği ve kültür merkezinin bulunması yanında, ücretleri Devletimiz tarafından 
ödenen 15 din görevlisi bulunmaktadır. Avusturya'da Salzburg Başkonsolosluğumuz görev alanın
da Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB)'ne bağlı 40 cami derneği ve kültür merkezinin bulunması 
yanında, ücretleri Devletimiz tarafından ödenen 16 din görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, Rotterdam 
bölgesinde 20. Strasburg bölgesinde 26 ve Salzburg bölgesinde 24 cami derneği de din görevlisi 
talebinde bulunmuş olup, bu talepler de bugüne kadar karşılanamamıştır. Bu sebeple, Diyanet İşleri 
Başkanlığının bu konudaki Din Hizmetleri Ataşeliği kurulması talebinin karşılanması önem ve 
zaruret arzetmektedir. 

Sorun 5. Yurtdışında Kurulmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Koordineli Olarak 
Çalışan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Benzeri Vakıfların Bulundukları Ül
kelerde "İslam Dini" Alanında Yetkili ve Temsilci Kuruluşlar Olarak İlgili Hükümetlerce 
Kabul Edilmemesi Sorunu 

Çözüm Önerisi: Yurtdışında vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Almanya'da, Alman 
makamları, özellikle 11 Eylül olayları sonrasında, ülkelerinde yaşayan ve sayısı 2,5 milyonu Türk 
olmak üzere 3,2 milyon civarında Müslüman toplumla ilişkilerini düzenlemek ve düzenli bir 
diyalog kurarak onlara ulaşabilmek için muhatap olabilecekleri bir dini kuruluş bulma arayışlarını 
yoğunlaştırmış bulunmaktadır. Aynca, başta Almanya olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığının 
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vatandaşlanmıza hizmet götürdüğü diğer Avrupa ülkelerinde, İslam ve dinlerarası diyalog 
konularına karşı kamuoyunun ilgisinin giderek artması sonucunda gerek resmi makamlar gerekse 
vakıflar ve diğer bazı sivil toplum örgütleri tarafından bu konuda çok sayıda seminer, dinlerarası 
diyalog toplantıları ve konferans gibi etkinlikler düzenlenmeye başlanmıştır. 

Almanya'da yaşayan Müslümanların büyük çoğunluğunu oluşturan vatandaşlarımızın yaklaşık 
°'o 80'ine hizmet götüren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin Alman makamları ve Alman 
kamuoyu nezdinde saygı ve güvenilir bir kuruluş olmakla birlikte, düzenlenen toplantı ve seminer
lerde Türkiye'de geçerli laik, demokratik ve hoşgörüye dayanan din anlayışını, İslam Dininin fel
sefesinden hareket ederek, derinliğine Almanca olarak anlatabilecek, dini konularda diğer dinlere 
mensup bilim adamlarıyla karşılıklı bilimsel bir tartışmada yer alabilecek formasyonda yeterli sayıda 
elemana sahip olamaması nedeniyle etkinliğinin zaman zaman sınırlı kalabildiği görülmektedir. 

Ancak, 11 Eylül'ü izleyen dönemde, T.C. Berlin Büyükelçiliğinin temas ve telkinleri sonucu 
DİTİB'in bu yöndeki çabalarının tesiriyle. Alman makamlarının "İslam" konusunda giderek 
DİTİB'i daha fazla muhatap almaya başladıkları görülmektedir. Bununla birlikte, DİTİB'in 
yukarıda işaret edilen eleman yetersizliği bu sürecin işleyiş ve hızını yavaşlatmaktadır. 

Bu nedenle. Alman kamuoyuna, Türkiye'nin, Avrupa'daki Müslümanlar için örnek 
alınabilecek laik, demokratik ve hoşgörüye dayalı İslam modelinin açıklanabilmesi, İran devrimin
den sonra batı kamuoylarında hakkında yanlış bir kanı oluştuğu ve 11 Eylül sonrasında da haksız 
yere şiddet ve terörizmle arasında bir bağlantı kurulduğu görülen İslam Dininin daha iyi tanıtılabil
mesi amacıyla, dini konulan olduğu kadar Almanca'yı ve Türkçe'yi de çok iyi bilen ve Almanya'yı 
yeterince tanıyan din adamı eksikliğinin giderilmesi önem taşımaktadır. 

Bu sorunun çözümünde, gerek Almanya'da gerekse diğer ülkelerde iki yöntemin izlenebileceği 
görülmektedir: 

I. Başta Almanya olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu diğer bazı ülkeler
de, bu yoğunluk oranına göre, Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımızda^ Din Hizmetleri Müşavir
lik ve Ataşelikleri aracılığıyla, sözkonusu ülkelerde orta-lise seviyelerinde eğitimlerini tamamlamış, 
Türkçe ve Almanca'yı iyi bilen, tercihan Türk ve Alman vatandaşları (çifte uyruklu) çocukları 
arasından ilahiyat eğitimi almak isteyen öğrenciler tespit edilerek Türkiye'deki İlahiyat Fakül
telerinde eğitim almaları sağlanabilir. Ancak, yurtdışında büyümüş ve eğitimini yurtdışında almış 
olan bu gençlerin, mevcut mevzuat çerçevesinde çift uyruklu olsalar bile, girmeleri zorunlu görülen 
Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) veya Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş 
Sınavı (YÇS) bağlamında üniversite giriş sınavlarında başarılı olmaları zor görülmektedir. Bu 
nedenle, YÖK tarafından bazı Orta Asya ülkeleri için olduğu gibi, her yıl bu konuda, Almanya ve 
ihtiyaç görülen diğer bazı ülkeler için de İlahiyat Fakültelerinde belli sayıda kontenjan ayrılmasının 
bu zorluğu aşmada gerekli bir yol olabileceği düşünülmektedir. Bu öğrenciler için DİTİB ve ben
zeri yurtdışı vakıflardan yeterli düzeyde burs sağlanabilmesi imkân dahilindedir. 

Ayrıca, Türkiye'de ilahiyat eğitimi almış Türk gençlerinin Alman okul ve kuruluşlarında istih
dam olanakları konusunda şimdiden bir garanti temin edilmesi tabiatıyla imkân dahilinde görül
meyebilir. Bununla birlikte, bu gençler Başkanlığın yurtdışı teşkilatında istihdam edilebilecekleri gibi, 
özellikle Alman vatandaşlığına sahip olanlarının Alman makamlarının önümüzdeki yıllarda daha da 
ivme kazanacağı anlaşılan, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleri verilmesine yönelik çalışmaları kap
samında iş bulma imkânları da yüksek görülmektedir. Keza yakın ve orta vadede dinlerarası diyalog 
ve danışmanlık gibi alanlarda eleman istihdam etme niyetinde olduğu görülen çeşitli resmi ve özel 
nitelikteki Alman kuruluşlarında da bu gençlerin istihdam olanakları bulabilecekleri ve ilgilerine göre 
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bir kısmının eğitimlerine gerek Türkiye'de gerekse Almanya'da devam ederek yüksek lisans ve dok
tora düzeyinde akademik kariyer yapma imkânlarına sahip olabilecekleri değerlendirilmektedir. 

II. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu ülkelerden ilk etapta Almanya'da mevcut bazı 
üniversiteler bünyesinde, Türkiye'nin finansal desteği ve ihtiyaç duyulan branşlarda öğretim 
elemanı temini kaydıyla, sözkonusu sorunların çözümüne yardımcı olacak istihdam edilebilir 
elemanların yetiştirilmesine matuf ilgili ülke mevzuatları çerçevesinde ilahiyat fakültesi benzeri 
bazı oluşumların sağlanması uygun mütalaa edilmektedir. 

Sorun 6. Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın Çocuklarının Devam Ettiği Okullarda Kendi 
Dinlerini Yeterince Öğrenememeleri ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerini Verebilecek 
Öğretmen Bulamamaları Sorunu 

Çözüm Önerisi: Almanya'da resmi makamların Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin Al
manca verilmesi yönünde çalışma ve hazırlıklar içerisinde oldukları bilinmektedir. Yurtdışındaki 
vatandaşlarımızdan bir kısmı bu sorunu kısmen de olsa aşmada, camilerde verilen yaygın din 
eğitimi kapsamındaki Kuran-ı Kerim ve Dini bilgiler kurslarından yararlanmaya çalışmaktadır. 
Ancak bu hususta istenilen ölçüde ve tüm vatandaş çocuklannı kapsayacak şekilde verim 
alınamamakta olduğu da bir gerçektir. 

Diyanet İşleri Başkanlığınca sunulan yaygın din eğitimi hizmetlerinden başta Almanya olmak 
üzere diğer Avrupa ülkelerinde bulunan Türk toplumunun ve özellikle eğitim çağında bulunan genç 
kuşağın tamamının faydalandığını söylemek mümkün değildir. Şüphesiz, sözkonusu ülkelerin okul
larında öğrenim gören Türk öğrencilerin İslam dini ile ilgili bilgileri düzenli olarak alabileceği yer
ler okullar olacaktır. 

Bu çerçevede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinin genel amacı; İslam din dersinin genel 
amacı: "Öğrencinin içinde yaşadığı topluma uyum içinde Müslüman bir kişilik kazanması ayrıca, 
kendi millî ve manevi kimliğini koruması ve geliştirmesi"dir. Böylece, ilgili ülkeler açısından 
uyumlu bir vatandaş yetişmiş olmasından dolayı eğitimin genel amaçlan gerçekleşmiş olacaktır. 

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları bazı AB üyesi ülkelerde İslam din 
derslerinin okutulup okutulmaması, bu derslerin hangi dilde ve kimler tarafından verileceği 
muhatap kuruluşun kim olacağı konularındaki tartışmaların devam ettiği bilinen bir gerçektir. 

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin vatandaşlarımızın çocukları tarafından yeterince an
laşılabilmesi ve bu derslerden istenilen düzeyde faydanın sağlanabilmesi için mutlaka Türkçe olarak 
verilmesi gerekmekte olup, bu sorunun Millî Eğitim Bakanlığınca yurtdışında yeterli sayıda, yabancı 
ülke makamları ile gerekli düzeyde iletişim sağlayabilecek seviyede, o ülkenin dilini bilen Din Kül
türü ve Ahlâk Bilgisi dersleri öğretmeni gönderilmesi ile çözümlenebileceği düşünülmektedir. 

2.12 T.C. MERKEZ BANKASI 
2.12.1 Sunulan Hizmetler 
1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı ile bunun sonucu Türkiye'ye uygulanan ekonomik ambar

go ve 1974 petrol krizinin etkisiyle ülkemizin içinde bulunduğu döviz darboğazının aşılabilmesi, 
yurtdışında çalışan işçilerimizin tasanutlarının yurda çekilebilmesi amacıyla 1 Nisan 1976 tarihli 
Resmî Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 
Sayılı Karara İlişkin Seri: VII, No: 162 Sayılı Tebliği'ne istinaden yurtdışında döviz geliri elde eden 
Türk vatandaşlarına T.C. Merkez Bankası nezdinde "Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı" açıl
ması uygulamasına başlanmıştır. 
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Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı sisteminin yürütülmesi amacıyla T.C. Merkez Bankası 
Kambiyo Genel Müdürlüğü bünyesinde "İşçi Dövizleri Müdürlüğü" kurulmuş ve 10 Mayıs 1976 
tarihinde faaliyete geçmiştir. 

Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı başlangıçta yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının 
yoğun olarak bulunduğu Almanya ile başlamış ve bu ülkede yaşayan ve döviz geliri elde eden Türk 
vatandaşlarının T.C. Merkez Bankası nezdinde hesap açtırabilmelerini ve hesaplarından para 
çekebilmelerini sağlamak amacıyla, T.C. Merkez Bankası ile Dresdner Bank A.G. arasında 17 
Mayıs 1976 tarihinde yürürlüğe giren bir anlaşma yapılmıştır. Söz konusu Anlaşma 30 Haziran 
2003 tarihinde sona ermiştir. 

İşçi dövizlerinin ülke ekonomisi içindeki artan önemi, yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarına 
daha iyi hizmet verebilmek, yurtdışındaki bankalarda bulunan tasarruflarının daha büyük miktarlar
da Türkiye'ye getirilmesini sağlamak suretiyle döviz girdilerini hızlandırmak amacıyla 1981 yılına 
kadar İşçi Dövizleri Müdürlüğü"nce yürütülen Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı işlemleri, bu 
tarihten itibaren yeni kurulan İşçi Dövizleri Genel Müdürlüğü'nce yapılmaya başlanmış ve halen 
söz konusu Genel Müdürlük tarafından yürütülmektedir. 

1994 yılında Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve dış borçlanma imkânlarında görülen sıkın
tılar sonucu yeni döviz kaynakları arama yoluna gidilmiş ve 1976 yılında Kredi Mektuplu Döviz 
Tevdiat hesabı uygulamasının başlatılması ile benzer amaçlar doğrultusunda Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 20.06.1991 tarih 91-
32.5 Sayılı Tebliği'ne ilişkin 15 Temmuz 1994 tarih, 21991 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 1-AD Sayılı Genelge ile "Süper Döviz Hesabı"' uygulaması başlatılmıştır. Bilahare 
2 Ağustos 1996 tarihinde 2 yıl vadeli, 24 Ekim 2001 tarihinde de 1 yıl vadeli Süper Döviz Hesabı 
açma imkânı getirilmiştir. 

Yurtdışında ikamet eden, oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan geçerli T.C. kimliğine 
(T.C. pasaportu veya T.C. nüfus cüzdanı ) veya 4112 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kul
lanılmasına İlişkin Belgeye (Pembe kart) sahip 18 yaşından büyük gerçek kişiler Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası'nda bu hesapları açtırabilmcktedirler. 

T.C. Merkez Bankası"ndaki bu hesaplara, ülkenin ekonomik koşullarının yanısıra, dünyadaki 
ekonomik ve siyasi gelişmeler ile olası riskler de dikkate alınarak mümkün olan en uygun faiz oran
ları uygulanmaktadır. 

Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplan; uygun faiz getirişi, T.C. Merkez 
Bankası"na duyulan güven, para yatırma ve çekmedeki kolaylıklar vb. sebeplerle yurtdışında 
yaşayan ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle kar
şılaşmıştır. 

Hesapların takip edilebilmesi ve hesap sahiplerinin taleplerinin süratle yerine getirilebilmesi 
için, T.C. Merkez Bankası İşçi Dövizleri Genel Müdürlüğü ve Bankanın 21 şubesince hesaplarla il
gili bankacılık işlemleri yapılmaktadır. 

Ayrıca, T.C. Merkez Bankası'nın Ne\v York, Londra, Tokyo ve Frankfurt Temsilcilikleri ile 
Berlin İrtibat Bürosu tarafından vatandaşların Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz 
Hesaplan ile ilgili her türlü bilgi talepleri karşılanmaktadır. 
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Hesaplarla ilgili uygulamaya ilişkin değişiklikler (faiz oranlan, özel anlaşmalı bankalarla ilgili 
düzenlemeler vb), anılan Genel Müdürlük tarafından eş zamanlı olarak Türk gazetelerinin Avrupa 
baskılarına ilan verilmek suretiyle duyurulmaktadır. Ayrıca, her türlü bilgi, broşür ile duyurular 
hesap sahiplerinin adreslerine posta ile gönderilmektedir. 

Alman makamlarının soruşturmasına maruz kalan hesap sahiplerinin 5-10 yıl geriye dönük 
hesap özetleri talepleri karşılanmaktadır. Bu kapsamda dilekçe göndererek veya bizzat başvuranlara 
bugüne kadar toplam 106.818 adet hesap özeti gönderilmiştir. 

1988 yılından bu yana hesaplar elektronik ortamda izlenmektedir. Hesaplardaki ve müşteri 
sayısındaki artışa paralel olarak bilgisayar sistemi sürekli gözden geçirilmekte, daha hızlı ve verim
li hizmet sağlanabilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. 2000 yılı Haziran ayından itibaren 
T.C. Merkez Bankası Şubelerinde kullanılan bilgisayar yazılım programlan geliştirilmiş ve işlem
lerin bilgisayar ortamında daha hızlı sonuçlandırılması sağlanmıştır. 

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29. Maddesinde, 7 Haziran 1995 tarihinde 4112 
Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup, sonradan Bakan
lar Kurulu Karan ile yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçen kişiler ve bunlann kanuni miras
çılarından Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanacak olanlara özel bir belge verilmesi 
karara bağlanmıştır. Bu değişiklik kısa sürede hesapların işleyişine uyarlanarak yukarda belirtilen 
"4112 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge" ye sahip kişilerin de 
Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz hesabı açmasına imkân sağlamıştır. 

Diğer taraftan, yeniden Türk vatandaşlığına giren ve T.C. pasaportu almak istemeyen kişilere 
T.C. Nüfus Cüzdanı ve yabancı ülke pasaportu ile hesap açma imkânı getirilmiştir. Kısaca, yurt
dışındaki vatandaşlarımızın durumlarında meydana gelen değişiklikler doğrultusunda, T.C. Merkez 
Bankası tarafından en kısa sürede düzenlemeler yapılmaktadır. 

İşçi Dövizleri Genel Müdürlüğünde yurtdışı ve yurtiçinden gelen telefonlara cevap vermek 
üzere kurulan 4 hatlı ayrı bir pbx telefon santralı ile Müşteri Hizmetleri Servisi kanalıyla etkin bir 
şekilde hizmet verilmektedir. 

T.C. Merkez Bankası \veb sayfasında "'İşçi Dövizi Hesaplan'' adı altında bir bölüm bulunduğun
dan bu hesaplarla ilgili verilen hizmetler konusunda ayrıntılı bilgilere dünyanın her yerinden ulaşılması 
mümkün olmaktadır. Ayrıca, elektronik posta yoluyla ulaşan yoğun başvurulara cevap verilmektedir. 

1989 yılından itibaren ''Yurtdışında Çalışan Vatandaşlarımıza Çeşitli Kurumlar Tarafından 
Sunulan Hizmetler ve Açıklaması'" adlı kapsamlı bir kitap hazırlanmış, kitapta yer alan bilgiler her 
sene güncel hale getirilerek başta T.C. Dışişleri Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluş
larına, yurtışındaki dernek ve temsilcilikler ile hesap sahiplerinin büyük çoğunluğuna gönderilmiş
tir. Kitapta, Millî Savunma. Millî Eğitim, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Sanayi ve Ticaret, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanîıklan ile Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı ve Toplu Konut İdaresi Baş
kanlığının, aynca bazı bankalann yurtdışında çalışan vatandaşlarımıza sundukları hizmetler hak
kında özet bilgiler, yurtdışındaki Büyükelçilikler, Baş Konsolosluklar ile Türkiye'deki bankaların 
yurtdışı şubelerinin adres ve telefonları yer almıştır. Rehber niteliğindeki bu kitabın içerdiği bil
gilerin sürekli ve hızla değişmesi ve verilen hizmetlere ilişkin bilgilere güncel şekliyle ilgili kurum
ların internet sitelerinden kolaylıkla ulaşılabilmesi nedeniyle 2001 yılından bu yana anılan kitapla 
ilgili çalışmalar yapılmamaktadır. Ancak, bu hususta T.C. Merkez Bankası'na başvuruda bulunan 
vatandaşlarımız ilgili kuruluşlara yönlendirilmektedir. T.C. Merkez Bankası web sitesinde de gerek
li "link" adresleri yer almaktadır. 
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Vatandaşlanmızın tasarruf eğilimlerinin tespiti amacıyla özel çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
bağlamda, T.C. Merkez Bankası'nca 2000 yılında Almanya'da Essen Üniversitesi Türkiye Araştır
malar Merkezi'ne bu ülkedeki vatandaşlarımız nezdinde temsili telefon anketi yaptırılmıştır. Ay
rıca, T.C. Merkez Bankası Şubeleri, Frankfurt Temsilciliği ve Berlin İrtibat Bürosu nezdinde ben
zer içerikli birer anket daha yapılmıştır. Zaman zaman tekrarlanan bu anketlerin sonuçlarında ortaya 
çıkan tasarruf sahiplerinin eğilimleri, beklentileri ve şikayetleri gerekli önlemlerin alınması ve yeni 
düzenlemelerin yapılmasında yol gösterici olmaktadır. 

Diğer taraftan, 1998/12 sayılı T.C. Başbakanlık Genelgesi ile kurulmuş bulunan Yurtdışında 
Yaşayan Vatandaşlar Üst Karulu'nun Ekonomik Güçlendirme Komitesi'nde T.C. Merkez Bankası 
da temsil edilmektedir. Söz konusu Komite tarafından alınan tavsiye kararlarıyla ilgili şu anda T.C. 
Merkez Bankasınca herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Almanya'daki resmi sigorta kuruluşu olan Landerversicherungsanstalt (LVA) tarafından yoğun 
olarak gönderilen vatandaşlarımıza ait sigorta primleri, emekli, dul ve yetim aylıklarının hak sahip
lerine ödenmesi veya ilgili bankalara havale edilmesine aracılık edilmektedir. 

1999 yılından itibaren, Avrupa Para Birliği'ne üye ülkelerin ulusal paralarının Euro'ya 
dönüşümü konusunda kamuoyunun ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi 
amacıyla broşürler hazırlanmış ve bir dizi konferanslar verilmiştir. T.C. Merkez Bankası nezdinde 
daha önce açılmış bulunan Alman Markı, Hollanda Florini, Fransız Frangı hesaplarının Euro'ya 
dönüşümü ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bilgilendirme çalışmalarının halen devam et
tiği Merkez Bankası'nca bildirilmiştir. 

Yurtdışında çalışan ve bedelli askerlik yapmak isteyen kişilerin askerlik bedellerinin tahsiline 
de T.C. Merkez Bankası aracılık etmektedir. 

2.12.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşar
lığının 20.06.1991 tarih 91-32/5 Sayılı Tebliğine ilişkin 1-M sayılı T.C. Merkez Bankası Genel-
gesi'ne göre yurtdışında yerleşik ve döviz geliri elde eden Türk Vatandaşları adına Kredi Mektup
lu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesapları açılmaktadır. 

Anılan Banka nezdindeki hesaplar, 15,8 Milyar USD bakiyesi, çok sayıdaki müşteri ve hesap 
adediyle orta ölçekli bir mevduat bankasında görülebilecek büyüklüktedir. Vatandaşlarından bu 
kapsamda mevduat toplayan dünyada başka bir Merkez Bankası örneği bulunmamaktadır. T.C. 
Merkez Bankası teknik olarak bir mevduat bankası gibi organize olmamasına rağmen her zaman 
hizmetlerini vatandaşlarımıza en iyi şekilde sunmayı hedeflemektedir. T.C. Merkez Bankası şube 
sayısının az olması şube başına düşen işlem sayısını artırmaktadır. Özellikle İstanbul, Ankara ve İz
mir gibi büyük şehir şubelerinde işlemler yoğun olup, il merkezlerinde tek şubeden hizmet veril
mesi az da olsa aksaklıklara neden olabilmektedir. 

Diğer taraftan, dünyanın pek çok ülkesinde T.C. Merkez Bankası'nda hesap açtıran vatan
daşımız bulunmaktadır. Vatandaşlarımız, yaşadıkları ülkelerin mevzuatına göre Türkiye'de elde et
tikleri faiz vb. gelirlerinin beyan edilmemesi nedeniyle vergi sorunları ile karşılaşabilmektedirler. 

Bu kapsamda, Almanya'da 2000 yılından itibaren yürütülen vergi incelemesi nedeniyle T.C. 
Merkez Bankası nezdinde hesabı bulunan vatandaşlarımız Almanya'da vergi hususlarında sorunlar 
yaşamaktadır. 
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Vergi konusunda Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunlar hakkında 
aşağıda özet bilgiler sunulmuştur. Ülkemiz ile birçok ülke arasında "Çifte Vergilendirmeyi Önleme" 
anlaşmaları mevcut olup, başka ülkelerde de benzer sorunların ortaya çıkması muhtemeldir. 

Türkiye Cumhuriyeti Vergi Kanunları gereğince, T.C. Merkez Bankası tarafından hesaplara 
tahakkuk eden faizler üzerinden gerekli vergi ve fon kesintileri yapılmakta ve bu husus T.C. Mer
kez Bankası genelgelerinde ve diğer bildirimlerde açıkça yer almaktadır. 

Bununla birlikte, 09.07.1986 tarih, 19159 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
"Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması''na ilişkin hükümler gereğince Almanya'da yaşayan vatandaş
larımız vergiden muaf olabildikleri gibi elde ettikleri faiz veya anlaşmada belirtilen diğer gelir un
surları ve türleri, dolayısıyla Almanya'da vergi mükellefi de olabilmektedirler. 

İlgili Alman mevzuatı uyarınca, Almanya'da bir yıl içinde toplam 183 gün ikamet eden kişiler 
vergi mükellefi kabul edilmektedir. Bu nedenle, Almanya'da ikamet eden vatandaşlarımızın Al
manya'da veya Almanya dışında elde ettikleri gelirlerin tümünün Almanya'da beyan edilmesi ve 
vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu beyanın yapılmaması, vatandaşlarımızın "gelirini beyan dışı 
bırakma suçunu işlemekle" itham edilmelerine neden olabilmektedir. 

08.06.1999 tarihinde T.C. Merkez Bankası'na ulaşan bilgilere göre. Alman Makamlarına gön
derilen isimsiz ve imzasız bir ihbar mektubunda, "T.C. Merkez Bankasına Dresdner Bank AG 
vasıtasıyla açılan hesaplardan Almanya'da vergi kaçakçılığı yapıldığı" ileri sürülmüştür. Bunun 
üzerine, 17 Haziran 1999 tarihli yazı ile adı geçen mercilere yapılan bu ihbarın herhangi bir şekil
de işleme konulması karşısında ikili anlaşmalar çerçevesinde konunun değerlendirilmesi hususu 
T.C. Merkez Bankası'nen T.C. Dışişleri Bakanlığına bildirilmiştir. 

Frankfurt Sulh Hukuk Mahkemesi'nin verdiği bir karara istinaden, 27.06.2000 tarihinde, T.C. 
Merkez Bankası Frankfurt Temsilciliği, Berlin İrtibat Bürosu ile muhabir banka konumundaki 
Dresdner Bank AG "nin Frankfurt Merkezinde bazı belgeler incelenmiştir. T.C. Merkez Bankası 
Frankfurt Temsilciliği ve Berlin İrtibat Bürosu'nun statüleri gereği hesaplarla ilgili olarak ban
kacılık işlemleri yapma yetkisi bulunmamaktadır. Dresdner Bank AG'de ise Kredi Mektuplu Döviz 
Tevdiat ve Süper Döviz Hesabı ile ilgili olarak anılan banka aracılığı ile işlem yapan hesap sahip
lerinin adı-soyadı, adres ve pasaport numaraları bulunmaktadır. 

Alman vergi daireleri, Dresdner Bank A.G.'den elde ettiği bilgilere istinaden T.C. Merkez Ban
kası nezdinde hesap açtıran vatandaşlarımızın elde ettikleri faiz gelirleri hakkında Aralık 2000 
tarihinden itibaren yaygın bir vergi soruşturması başlatmıştır. 

T.C. Merkez Bankası olayın meydana gelişinden hemen sonra hesap sahiplerinin aydınlatıl
ması ve ne yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirilmelerini teminen 27-28 Temmuz 2000 tarih
lerinde Avrupa'da yayımlanan Türk gazetelerinde duyuru yayınlamıştır. 

Mahkeme kararı ve yapılan uygulama hakkında T.C. Merkez Bankası'nca Almanya'da adli 
mercilere gerekli itiraz hukuki yolla yapılmıştır. Ayrıca, vatandaşlarımızı huzursuz edecek ve ülke 
ekonomisine zarar verebilecek gelişmelere açık olan bu konu hakkında Türkiye'nin taraf olduğu 
uluslararası ve ikili anlaşmalar çerçevesinde gerekli değerlendirme ve girişimlerin yapılması, 
Frankfurt Savcılığı ve Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde yürütülen çabalara destek verilmesi hususu 
T.C. Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, ve ilgili Devlet Bakanlıklarına muhtelif tarihlerde yazılı olarak iletilmiştir. 
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Dönemin Maliye Bakanının Almanya ziyareti çerçevesinde ve iki taraf arasında varılan 
mutabakat uyarınca Almanya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; vatandaşlarımızın 
beyan yükümlülüklerini büyük ölçüde bilgi eksikliğinden yerine getirmedikleri, Alman Vergi Usûl 
Hukukunun öngördüğü kendini ihbar mekanizmasından yararlanarak kendilerini beyan dışı bırakma 
suçunun cezai sonuçlarından kurtarabilecekleri, ayrıca faiz gelirlerini zamanından sonra beyan et
meleri halinde bile bu konudaki bütün istisna ve muafiyetlerden yararlanabilecekleri belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, vatandaşlarımızın konu hakkında bilgilendirilmesi amacıyla Hamburg Üniver
sitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden birisine T.C. Berlin Büyükelçiliği tarafından Alman
ya'da gelir vergileri ile ilgili bir broşür hazırlatılmıştır. T.C. Merkez Bankası'nca da katkıda 
bulunulan 50.000 adet broşür, 10.07.2002 tarihinden itibaren Başkonsolosluklar tarafından sivil 
toplum kuruluşları aracılığı ile dağıtılmıştır. 

T.C. Merkez Bankasında hesabı bulunan kişilere yönelik başlatılan vergi soruşturmasının Al
manya'da bulunan Türk kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ve yoğun eleştirilere yol aç
masının temel nedeni T.C. Merkez Bankasındaki hesaplardan elde edilen faizlerin Almanya'da ver
gilendirilecek olmasından çok, hesap sahipleri arasında Almanya'da işsizlik yardımı veya sosyal 
yardım alanların bulunması ve bu kişilerin bu yardımları alırken T.C. Merkez Bankasındaki hesap
larını beyan etmemiş olmalarıdır. 

Almanya'daki mevzuata göre, bir kişi işsiz kaldığı zaman öncelikle belli bir süre işsizlik parası 
almaktadır. Bu durumda bankalarda bu kişilerin parasının olması bir sakınca yaratmamaktadır. İş
sizlik parasının alımı süreklilik kazandığı takdirde, bu ödeme işsizlik yardımına dönüşmekte ve bu 
durumda kişilerin bankalardaki tasarruf miktarı önem kazanmakta ve belli tutarların üzerinde parası 
olanlar bu yardımdan faydalanamamaktadırlar. 

Sosyal yardım ise, belli düzeyin altında geliri olan kişilerin yararlandığı yardım türüdür. Özel
likle bu yardımı alanların herhangi bir yerde tasarruflarının bulunmaması gerekmektedir. 

Buna göre, T.C. Merkez Bankasında mevduatı bulunan bazı hesap sahipleri az bir vergi 
ödeyerek veya ödeme yapmaksızın sadece beyanname vererek bu yükümlülüklerinden kurtulabilir
lerken, işsizlik yardımı veya sosyal yardım alan hesap sahipleri faiz geliri üzerinden vergi verip ver
meyeceklerine bakılmaksızın yalan beyanda bulunmak ve haksız yere işsizlik yardımı veya sosyal 
yardım almış olmakla suçlanma ve bu nedenle ceza alma ihtimaliyle karşı karşıya bulunmaktadırlar. 

Çözüm Önerisi: Almanya'da yaşanan vergi sorununun çözümüne yönelik olarak vatandaş
larımız tarafından. Alman vergi mevzuatında yürürlükte olan muafiyet miktarlarından daha fazla 
yararlanmak amacıyla T.C. Merkez Bankası nezdinde 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yıllık faiz 
ödemeli sistemin uygulanması ve 18 yaşından küçük çocukları adına hesap açılması önerilmektedir. 
Ancak; bu 2 öneri doğrultusunda yapılacak yeni düzenleme, halen 10 ya da 5 yıl geriye dönük 
olarak Alman maliyesinin yürüttüğü vergi soruşturmasına maruz kalan vatandaşlarımızın karşılaş
tığı sorunların çözümünde yarar sağlamayacağı T.C. Merkez Bankasınca dile getirilmiştir. 

Diğer taraftan, ülkemizde uygulanan ve 2004 yılı sonuna kadar devam edecek olan 3 yıllık is
tikrar programının hedefler doğrultusunda başarıya ulaşması ve ekonomik istikrarın sürdürülebilir 
bir şekilde sağlanması halinde, T.C. Merkez Bankası nezdindeki söz konusu hesapların makul bir 
sürede, piyasalardaki etkileri de dikkate alınarak, aşamalı bir şekilde tasfiyesinin gündeme getiril
mesi ilkesi benimsendiğinden, sistemin genişletilmesinin rasyonel olmayacağı T.C. Merkez Ban
kası'nca dile getirilmiştir. 
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Bu arada, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın T.C. Merkez Bankası nezdindeki veya diğer 
bankalardaki hesaplarından elde ettikleri faiz vb. diğer gelirleri nedeniyle bulundukları ülkelerde 
vergi sorunuyla karşılaşmamaları için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yurtdışındaki sivil top
lum kuruluşları tarafından bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmelerinde yarar görülmektedir. 

2.13 TRT KURUMU 
2.13.1 Sunulan Hizmetler 
• TRT yayınları dünya çapında 14 ülke ile anlaşma yoluyla kablodan dağıtılmakta ve sadece 

kablolu yayın ile 22 milyonu aşkın izleyiciye ulaşmaktadır. 
• TRT-INT kanalı ile 24 saat yayın yapılmakta ve TRT nin diğer kanallarında beğeni ile izlenen 

programların yanı sıra hedef kitleye uygun bazıları canlı olmak üzere özel programlar hazırlanmak
tadır. Ayrıca vatandaşlarımızın yoğun olarak karşılaştıkları sorunlarla ilgili programlar ve spot bil
gilendirmeler yayınlanmaktadır. 

• Bazı programların altına yabancı dildeki çevirileri yapılmakta ve böylelikle bu dilleri 
konuşanlara da ulaşılmaya çalışılmaktadır. 

• TRT kendi internet sayfasından yayınlarını tüm dünyaya ulaştırmaktadır. TRT ayrıca "Tele 
Gün'" yayınlarıyla uygun alıcısı olanların tele text yayınlarından faydalanmasını sağlamaktadır. 
Kurum ayrıca yayınlarının internet ortamında yayınlanabilmesi için ülke bazında anlaşmalarını sür
dürmektedir. Örneğin Kanada' da bir şirketle böyle bir anlaşma yapılmıştır. Yeryüzünde vatandaş
larımızın bulundukları her noktaya hizmet ulaştırmayı amaçlayan TRT Kurumu, Berlin Temsilciliği 
aracılığı ile de bu ve benzeri sorunları yerinde saptamakta, kamuoyunun gündemine taşımakta ve 
bu yolla çözümüne yardımcı olmaktadır. 

• TRT hazırladığı haber ve programlarla, yurtdışındaki Türk toplumunun doğru, hızlı, sağlıklı 
bilgi almasına yardımcı olmaktadır. Böylelikle gündemdeki sorunlar sergilenmekte, çeşitli boyut
ları ile irdelenmekte, çözümüne yardımcı olunmaktadır. 

• Birlik ve dayanışmayı özendiren, ortak paydalarda buluşmayı destekleyen, Türkiye ile 
varolan bağları pekiştiren etkinliklerin, bütün toplumca paylaşılmasına aracılık edilmektedir. 

• Kültürün temel taşıyıcısı olan anadilin doğru ve kurallarına uygun olarak kullanılmasına yar
dımcı olunmakta, gurbetteki Türkçe'nin aşınması engellenmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin bütün 
yönleriyle tanıtılmasına, Türk toplumunun temel değerlerinin yansıtılmasına çalışılmakta ve bu yol
la önyargıların giderilmesi çabalarına destek olunmaktadır. 

2.13.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız genel olarak TRT-INT'in yurtdışına yönelik yayın yap

masından memnun olmakla birlikte, yayınların içeriğinden ve programların kalitesinden şikayetçi 
olmaktadırlar. Bunun dışında genel olarak tüm izleyiciler TRT' de yayınlansın yayınlanmasın tüm 
maçların TRT-INT kanalından yayınlanmasını istemektedirler. Geniş bir coğrafyada yayın yapan 
kanal doğal olarak değişik zaman dilimlerinde yaşayan vatandaşların tüm programları izleyebilmesi 
için program tekrarları yapmaktadır ve bu durum kimi izleyiciler tarafından anlayışla karşılan-
mamaktadır. Birçok izleyici yaşadıkları ülkelerden canlı yayınlar yapılmasını istemekte ve ayrıca 
yerel etkinlere de yer verilmesini talep etmektedir. Avrupa'da sadece Berlin'de bir temsilcilik ve 
Brüksel'de bir haber bürosu, olduğu için bu tür isteklerin onları tatmin edecek şekilde gerçekleş
tirilmesi mümkün olamamaktadır. Buna rağmen bu bürolar tüm olanaklanm zorlayarak oralarda 
program çekimleri gerçekleştirmektedirler. TRT kablo yayın hizmetinden yararlanarak 1990 yılın
dan itibaren Avrupa'da birçok ülkede yayınlarını sürdürmektedir. Kablo dağıtımıyla ilgili yaşanan 
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en büyük sorun TRT'nin Almanya başta olmak üzere kimi ülkelerde kablodan çıkarılmak isten
mesidir. Örneğin Almanya'da Eyalet Kuruluşlarının aldığı kararlar kapsamında % 3 ila % 5'i aş
mayan Türk nüfusunun yaşadığı yerlerde yayınların kablodan çıkarılmasına karar verilmiştir. TRT 
bu durum karşısında Eutelsat tarafından oluşturulan Visa Vision digital paketine girmiş ve bu 
sayede kablodan daha çok ülkeye yayın yapabilme olanağına kavuşmuştur. Kablo dağıtımı yapılan 
ülkelerin kiminde karşılaşılan bir sorun da şifresiz dağıtımla ilgilidir. Çünkü bazı ülkeler olayı ticari 
olarak değerlendirmekte ve şifresiz yayına yanaşmamaktadırlar, ancak kurum kamu hizmeti yayın
cılığı gereği olarak buna sıcak bakmamaktadır. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışında gerçekleştirilmesi gereken programlar için yeterli bütçeler ayrıl
ması gerekmektedir. Kamusal boyutlarının ötesinde bir Devlet Hizmeti olarak yurtdışına yönelik bu 
yayın hizmetlerinde elde edilen verimin artırılabilmesi için mevcut personelinden uygun görülen
lerin eğitilerek personel ihtiyacının giderilmesi, araç-gereç açısından da gerekli desteğin verilmesi, 
kablo ile yayın dağıtım şirketlerinin TRT- INT'i yer yer paketlerden çıkarma girişimlerinin Kurum
ca gerekli tedbirlerin alınarak önlenmesi gerekmektedir. 

2.14 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 
2.14.1 Sunulan Hizmetler 
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans dip

lomalarının denklik işlemleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7(p) maddesi ile bu kanun 
uyarınca çıkarılan 14 Temmuz 1996 tarih ve 22696 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca yine aynı 
yasanın 47 nci maddesine göre kurulan "Denklik Komisyonu" tarafından yapılmaktadır. Yükseköğ
retim kurumlarının "Tanınması" ile diplomaların "Denkliği" ayrı kavramlar olup "Tanıma" yurt
dışında bulunan yükseköğretim kurumlarının uluslararası kuruluşlar tarafından belirli koşullar 
taşıdığının tespit edilmesi üzerine, bu yükseköğretim kurumlarının uluslararası anlamda kabul gör
mesi, "Denklik" ise, bu yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ülkemizde geçerliliğinin 
saptanmasıdır. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin "Denklik İşlemlerin
de Aranacak Belgeler" başlıklı 3.maddesinde diploma denkliğini yaptırmak isteyenlerin dilek
çelerine bir önceki eğitim-öğretime ilişkin diploma aslı veya onaylı sureti, denkliği istenilen dip
loma veya mezuniyet belge aslı, öğrenim süresi içinde alınmış ders, not ve ders saatlerini gösterir 
üniversitesinden onaylı belge (transkript) aslı, yabancı dildeki belgelerin noter tasdikli Türkçe ter
cümeleri, diploma sahibine ait pasaportun eklenmesi gerektiğini hüküm altına almıştır. 

Anılan Yönetmeliğin "Yapılan İncelemeler" başlıklı 5. maddesi uyarınca, Denklik Komis
yonunca, belgelerin orijinal olup olmadığı, üzerlerinde kazıntı silinti ve benzeri tahrifatın bulunup 
bulunmadığı, belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığı, diplomayı veren üniversite veya yük
seköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın tanınmış ve itibarlı bir kurum olup ol
madığı, diplomanın alındığı eğitim programının Türkiye'deki üniversitelerde verilmekte olan han
gi düzeydeki eğitim programlan ile eş değer olduğu araştırılmakta, diplomanın uluslararası düzey
de veya ikili anlaşmalarla tanınan bir üniversiteden alınmış olmasına rağmen, eğitim programının 
türü, niteliği düzeyi konusunda tereddüde düşüldüğü durumlarda, kişiden üniversitenin resmi 
katalogu ve ek belgelerle birlikte eğitimin yapıldığı ülkede hangi tarihlerde bulunmuş olduğunun, 
pasaport veya diğer belgelerle kanıtlanması istenmekte, gerekirse o ülkedeki Eğitim Müşavir
liğinin veya Eğitim Ataşeliği'nin görüşlerine başvurulmakta ve ihtiyaç halinde belgeler bir yük
seköğretim kurumuna incelettirilerek görüş alınmaktadır. 

Diğer taraftan uluslararası platfonnda diploma ve derecelerin tanınması ve denkliği konuların
da bilgi akışı ve alımı için oluşturulan uluslararası ağlardan da bilgi alınmaktadır. Bu ağlardan 
"Akademik Tanıma ve Hareketlilik Hakkında Bilgi Merkezleri Avrupa Ağı (Europcan Ncrvvork of 
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Information Centres, ENIC)". Lizbon Anlaşması hükümlerinin uygulanması ve yükseköğrenim dip
loma ve derecelerinin tanınması hakkında uygulamalar ve politika oluşturmak amacı ile, UNESCO 
ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa kurulan bir oluşumdur. ENIC Ağının Genel Sekreterliği 
görevini. UNESCO/CEPES ve Avrupa Konseyi ile ortaklaşa yürütmektedir. ENIC Ağı NARIC Ağı 
ile yakın işbirliği halinde çalışmaktadır. ENIC Ağı'nı, Avrupa Kültür Anlaşması ile UNESCO Av
rupa Bölgesi'ne taraf olan bütün devletlerdeki ulusal bilgi merkezleri oluşturmaktadır. ENIC ulusal 
yetkili organların meydana getirdiği bir oluşumdur. 

ENIC; 
• Yabancı diploma, derece ve unvanların tanınması. 
• Yabancı ülkelerin ve ilgili ülkenin eğitim sistemleri, 
• Denklik ve akademik hareketlilik hakkında gelen soruların cevaplandırılması, yurtdışında 

eğitim ve burslar imkânları, 
Konularında bilgi sağlamak amacıyla kurulmuştur. 
Diğer bir ağ olan "Ulusal Akademik Tanıma Enformasyon, Merkezleri (National Academic 

Recognition Information Centres, NARIC)"; Avrupa Komisyonu tarafından 1984 yılında kurulmuş
tur. Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkeler ile Avrupa Ekonomi Bölgesi ülkelerindeki diplomaların 
akademik tanınmasını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. NARIC Ağı, ülkelerin yükseköğretim 
kurumlan arasında öğrenci ve öğretim elemanlarının dolaşımını geliştirmeyi hedefleyen Avrupa 
Birliği'nin SOCRATES ve ERASMUS programlannın bir parçasıdır. Diplomaların akademik tanın
ması hakkında tavsiyelerde bulunarak öğrenciler, öğretmenler ve araştırmacıların akademik 
dolaşımını geliştirmeye yardımcı olmak amacıyla AB'ye üye ve aday ülkeler ile Avrupa Ekonomi 
Bölgesi ülkelerinde, ulusal merkezler oluşturulmuştur. NARIC Ağının sunduğu hizmetlerden yük
seköğretim kurumları, öğrenciler, danışmanlar, öğrenci aileleri, öğretmenler ve işverenler faydalan
maktadır. NARIC Ağı, ilgili ülkelerin Eğitim Bakanlıkları bünyelerinde oluşturulan ulusal bilgi 
merkezlerinden oluşmaktadır. Her merkez, diploma ve derecelerin tanınması ve denkliği konuların
da karar verme yetkisine sahip bağımsız organlardır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, halen 
ENIC Ağı'nın bir parçası olarak Türkiye ENIC merkezidir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday ül
ke seçilmesi nedeni ile Ulusal Ajans ve Türkiye NARIC merkezi oluşturulmuştur. 

Yukarıda belirtilen ENIC ve NARIC ağlarında halen 53 üye ülke bulunmakta olup, söz konusu 
ülkeler Tablo 15'de verilmiştir. 

Bu ağların yanı sıra tüm ülkelerin Eğitim Bakanlıkları nezdinde de araştırma yapılmakta ve bil
gi alınmaktadır. 

Tablo 15. ENIC ve NARIC Ağlanndaki Ülkeler 
Arnavutluk 
Andora 
Ermenistan 
Avustralya 
Avusturya 
Azerbaycan 
Beyaz Rusya 
Belçika 
Bosna-Hersek 

ı Bulgaristan 
1 Çek Cumhuriyeti 
| Kıbns Rum Kesimi 

Hırvatistan 
Danimarka 
Kanada 
Estonya 
Finlandiya 
Makedonya 
Fransa 
Gürcistan 
Almanya 
Yunanistan 
Holy Sec 
Macaristan 

İzlanda 
irlanda 
israil 
italya 
Yugoslavya 
Letonya 
Liechtenstein 
Litvanya 
Lüksemburg 
Malta 
Moldova 
Monaco 

Hollanda 
Yeni Zelanda 
Norveç 
Polonya 
Portekiz 
Romanya 
Rusya Federasyonu 
San Marino 
Slovak Cum. 
Slovenya 
İspanya 
İsveç 

İsviçre 
Türkiye 
Ukrayna I 
İngiltere 
ABD 

I 
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Anılan Yönetmeliğin "incelemelerin Sonuçları" başlıklı 6. maddesi ise yapılan denklik in
celemesinin sonuçlarını düzenlenmiş olup, bu madde uyarınca; akademik belgelerin orijinal olmadığı, 
üzerinde tahrifat yapıldığı veya belgelerin kişiye ait olmadığı tespit edildiğinde denklik işlemi yapıl
mamakta ve bu ilgililer hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç 
duyurusunda bulunulmaktadır. Ön lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemleri kabul veya 
ret şeklinde bir karara bağlanmakta, kabul edilenlere denklik belgesi verilmektedir. Lisans dip
lomalarının denklik işlemlerinde, diplomanın alındığı kurumun uluslararası veya ikili anlaşmalarla 
tanınmış bir kurum olduğu, eğitimin yapıldığı programın Türkiye'deki benzeri eğitim programına 
denk olduğu, eğitim düzeyi ve öğrenim alanı açıkça tespit edilenlere "denklik belgesi "' verilmekte, 
lisans eğitimi düzeyi ve içeriği konusunda bir tereddüt hasıl olduğunda öğrenci, usul ve esastan Yük
seköğretim Kurulunca belirlenen ve bir sınıf geçme, ders geçme sınavı niteliğinde olmayan, ancak öğ
rencinin almış olduğu derslerin kapsamının ve öğrencinin kazanması gereken en az bilgi düzeyinin 
tespitine yönelik özel bir "seviye tespit sınavına da tâbi tutulmakta, bu sınav ve belgelerin birlikte 
değerlendirilmesi sonucunda; lisans diplomasının denkliği kabul edilenlere denklik belgesi verilmek
te, eğitim düzeyi önlisans düzeyinde olduğu tespit edilenlere önlisans diploması denklik belgesi veril
mekte ve bu kişilerden dileyenler Türkiye'de lisans denklik tamamlama programına devam edebil
mekte, eğitim düzeyi üniversiteler bir eğitime denk görülmeyenlerin talepleri reddedilmekte, ve her
hangi bir denklik belgesi verilmemektedir. Kişilerin her ne ad altında olursa olsun yurtdışından açık, 
ekstern, gıyabi eğitim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim sonunda aldıkları ser
tifika veya diplomalara denklik verilmemekte, eğitim düzeyi üniversite düzeyinde bir eğitime denk 
görülmeyenlerin talepleri reddedilmekte ve herhangi bir denklik belgesi verilmemektedir. 

Anılan Yönetmeliğin "Lisans Denklik Tamamlama Eğitimi" başlıklı 7.maddesi uyarınca; 
hazırlık sınıfı hariç en az 4 yıllık bir yükseköğretim programından mezun olmalarına rağmen diploma 
denklikleri ön lisans düzeyi olarak tespit edilmiş olan veya yukanda belirtilen seviye tespit sınavında 
eksiklikleri bulunduğu belirlenen kişiler diledikleri takdirde, Türkiye'deki bir üniversitede lisans 
denklik tamamlama eğitimine başvurabilmekte, lisans denklik tamamlama eğitimine katılmak isteyen 
öğrencilerin alanlar itibariyle hangi üniversitelerde ve hangi fakültelerde eğitim-öğretim görebilecek
leri Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenmekte, lisans tamamlama programına intibakı yapılan 
aday, o üniversitenin normal öğrencisi gibi 2547 Sayılı Kanunun 44. maddesine ve üniversitenin 
eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre eğitim-öğretimine devam etmekte, tamamlama eğitimini 
başarı ile bitiren öğrencilere Yükseköğretim Kurulunca lisans denklik belgesi verilmektedir. 

Yurtdışında bulunan üniversiteler Kurulca sürekli olarak değerlendirilmekte ve daha önceki 
yıllarda tanınmakta olan bazı üniversiteler hakkında tanınmama kararı alınabilmektedir. Tanın
mamasına karar verilen yükseköğretim kurumlarında daha önce öğrenimlerine başlayan öğren
cilerin hakları saklı kalmakta; ancak, söz konusu tanınmama kararının alınmasından sonra bu 
kuramlarda eğitime başlayarak diploma alanlara denklik belgesi verilmemektedir. 

Ortaöğrenimlerini Türkiye'de tamamlayıp yükseköğrenimlerini yurtdışında yapmak isteyen
lerin ÖSS" ye girerek ön lisans programlan için ilgili alan türünde 2003 yılı öncesinde en az 105, 
lisans programları için ilgili alan türünde 120, 2003 yılı sonrasında ön lisans programlan için ilgili 
alan türünde en az 160, lisans programlan için ise ilgili alan türünde en az 185 ÖSS puanı almış ol
maları gerekmekte olup, yurtdışındaki kurumlarca verilen, SAT (EN AZ 1000 puan), ACT (en az 
21 puan), Abitur, Fransız Bakaloryası, Matura Diploması, GCE A Level Sertifikası (en az 2 ders), 
ve uluslararası Bakalorya (IB) belgelerinden herhangi birine sahip olanlar, ÖSS'den en az 185 ÖSS 
puanı almış olma koşulunu yerine getinniş sayılmaktadırlar. Bu koşulları sağlanmayanlann denklik 
başvurulan reddedilmektedir. 
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1997 yılında itibaren bazı ülkelerin yükseköğretim programlan Yükseköğretim Programlan ve 
Kontenjanları Kılavuzu'nda yer almış olup, KKTC hariç, kılavuzda yer alan bu üniversitelere ait 
programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin aldıklan diplomalara, ilgili mevzuata göre 
yapılan inceleme sonucunda diploma denklik belgesi verilmekte, bu üniversitelerin kılavuzda yer 
alan programlarına ÖSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yerleştirilmeyenler ile üniversitelerin 
kılavuzda yer almayan diğer programlarından veya belirtilen ülkelerin kılavuzda yer almayan diğer 
üniversitelerine ait programlardan mezun olanların diploma denklik başvuruları reddedilmektedir. 

Kurulca, ilgili mevzuat hükümleri uyannca oluşturulan Sağlık Bilimleri Diploma Denklik Alt 
Komisyonunun, Dünya Sağlık Örgütü'nün kararlan ve dünyadaki uygulamalara paralel olarak oluş
turduğu görüş doğrultusunda, sağlık bilimleri (tıp. diş hekimliği ve eczacılık) alanlarında alınan dip
lomalarla yapılan denklik başvuruları, ülke ayrımı gözetilmeksizin, seviye tespit sınavı sonucuna 
göre değerlendirilmektedir. 

Kurulca tesis edilen tüm işlemler mevzuat gereği yargı denetimine açık olup, Kurul işlemlerine 
dayanak mevzuat Avrupa Birliği müktesebatı ile de uyumludur. 

2.14.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Sorun Yurtdışından Alınan Yükseköğretim Diplomalarının Denklik İşlemlerinde 

Yaşanan Sorunlar 
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın gördükleri öğrenimleri sonucunda bu ülkelerdeki yük

seköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlem
lerinde karşılaştıkları ve yaşadıkları sorunlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna 
dayanılarak çıkarılan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğrnin hükümleri çer
çevesinde gerçekleştirilen uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Bu ise. vatandaşlanmızın yurtdışın
dan aldıkları söz konusu diplomalarının Türkiye'de denklik işlemlerinin yapılamamasına neden ol
maktadır. 

Çözüm Önerisi: Türk Cumhuriyetleri ve diğer Avrupa ülkelerinden alınan yükseköğretim dip
lomalarının denklik işlemlerinde vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlar; halen yürürlükte bulunan 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Kanun çerçevesinde çıkarılmış bulunan Yurtdışı Yük
seköğretim Diplomalarının Denkliği Yönetmeliği hükümlerinde yapılacak yeni düzenlemelerle 
çözümlenmelidir. 

2.15 TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 

2.15.1 Sunulan Hizmetler 
Yurtdışında yaşayan vatandaşlanmıza Türkiye Müteahhitler Birliği'nce direkt bir hizmet 

sunulmamakla birlikte yurtdışında faaliyette bulunan müteahhitlik firmalarımız yurtdışındaki işyer
lerinde çalıştırdıkları elemanlar ile birlikte; 

• Ülkemizdeki işsizliğin azalmasına ve istihdamın artmasına neden olmaktadır. 
• Türk işçilerinin mesleki bilgi ve deneyimlerinin uluslararası düzeye çıkmasını sağlamaktadır. 

• İhracatta artış sağlanmaktadır. 
• Ülkemize daha fazla döviz girmektedir. 

• Ülkemizin tanıtımı yapılmaktadır. 
• Gelişmiş teknolojilerden yararlanılmaktadır. 
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2.15.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Sorun 1. Libya ile İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve İdari Anlaşmadan Kaynak

lanan Sorun 
Libya'da çalışan işçilerimizin primlerinin Türkiye'ye transfer sorunu 1976 yılında Libya ile 

imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması ile başlamış ve daha sonra bu anlaşmayı uygulamadan kal
dıran 1985 yılında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve bu Sözleşmenin Uygulanmasına Dair 
İdari Anlaşma ile devam etmiştir. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve İdari Anlaşmanın Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, yargı ve müteahhit firmalar tarafından farklı 
yorumlanması sebebiyle soruna bugüne kadar çözüm bulunamamıştır. Konu müteahhitlik sektörü 
açısından olduğu gibi Türk ekonomisi açısından da önem taşımakta ve acil çözüm beklemektedir. 

Çözüm Önerisi: Libya ile İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve İdari Anlaşmadan Kay
naklanan sorunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler yoluyla çözüm
lenmesi gerekmektedir. 

Sorun 2. Topluluk Sigortası Uygulamasından Kaynaklanan Sorun 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş alan Türk Müteahhitlerinin yanında 

çalışacak işçilerin sosyal güvenlik haklarının korunması için, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu'nun 86 ncı maddesi uygulanmaktadır. 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesi sosyal güvenlik bakımından Sosyal 
Sigortalar Kanunu kapsamı dışında kalan kişilerin sosyal güvencelerini sağlamak üzere çeşitli 
sigorta kolları için toplu isteğe bağlı bir sigorta uygulamasını içermektedir. Madde tamamen yurtiçi 
sosyal güvenlik uygulamasını düzenlemektedir. Toplu isteğe bağlı talebi gerektiren sistemde zorun
luluk bulunmamaktadır. Zorunluluk olan konular 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ve 1518 Sayılı 
Noterler Kanununda ayrıca yasa hükmü olarak yer almıştır. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, yasal olarak toplu isteğe bağlı bir sistemi idari zorlamalar
la uygulamaya koymak hukuken mümkün olamayacağı gibi yurtiçi sosyal güvenlik sistemleri ile yurt
dışında çalışan işçilere sosyal sigorta haklarının sağlanması da tatbikatta mümkün olamamaktadır. 

Türk müteahhitlerinin iş aldığı ülkeler, çeşitli siyasi yapıda ve sosyal düzen içinde yaşamak
tadırlar. Doğal olarak bu ülkelerin gerek vergi mevzuatı gerekse muhasebe sistemi ile sosyal güven
lik haklan kendi öz yapılarına göre düzenlenmiştir. Tek bir yasal hüküm ile bu ülkelerde çalışan iş
çilerin ve aile bireylerinin sosyal güvenlik haklarının sağlanmasının mümkün olamayacağı açıktır. 

Topluluk sigortasına yönelik bu sorun, 29.07.2003 tarihinde kabul edilen 4958 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu ile çözümlenmiştir. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı 
maddesine eklenen son fıkrada aynen "Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üst
lenen işverenlerin yurtdışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçilerine istekleri halinde 
85 inci madde hükümleri uygulanır'" ifadesi ile isteğe bağlı sigorta sistemine geçilmiştir. Ancak, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının teşkilatına göndermiş olduğu talimatlarda; Kanunda yer 
almadığı halde tekrar topluluk sigortası uygulamasına yer verilmiştir. 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesinin son fıkrasına eklenen "Sosyal 
güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurtdışındaki iş yerlerinde 
çalışmak üzere giden Türk işçilerine istekleri halinde 85 inci madde hükümleri uygulanır" hükmüne 
yer verilmiştir. Ancak, SSK genelgeleri ile bir taraftan da İsteğe Bağlı Sigortalı olmak istemeyen
ler için Topluluk Sigortası uygulaması da devam ettirilmektedir. 
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Çözüm Önerisi: Türk Müteahhitler Birliğince Topluluk Sigortası uygulamasının tamamen 
kaldırılarak İsteğe Bağlı Sigortalılık sisteminin hayata geçirilmesinin kanunun ilgili maddesine ek
lenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Bu sorunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
yapılacak görüşmeler yoluyla çözülmesi gerekmektedir. 

Sorun 3. Asgari Ücret Sorunu 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yurtdışında Türk müteahhitleri yanında çalışan işçilerin 

ücretleri konusunda her ülke için "Asgari Ücret" belirlemesi yapmaktadır. 

Asgari ücret uluslararası literatürde, 1LO Sözleşmesinde esasları belirlenen ve yasal dayanağı 
olması gereken "'Devlet, işçi ve işveren" üçlüsünün ortaklaşa tespitini gerekli kılan bir kazanç 
sınırıdır. Nitekim bu esaslar dahilinde 1475 Sayılı İş Kanunu'nda sanayi kesiminde çalışan işçilerin 
ücreti ile tarım kesiminde çalışan işçilerin asgari ücretlerinin nasıl belirleneceği yasa hükmü olarak 
düzenlenmiştir. 

Bu hukuki düzenlemeye rağmen, yurtdışında Türk müteahhitlerinin yanında çalışan Türk iş
çilerinin asgari ücretlerinin hiç bir yasal dayanağa dayanmaksızın Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür
lüğe konulan İCRA PLANI tedbirlerine göre ve kamu yöneticilerince tespit edilmesi, uluslararası 
kaidelere aykırılık oluşturmaktadır. Kaldı ki 1993 yılı ve sonrası icra planlarında bu tedbire yer 
verilmemiştir. 

Yurtdışı asgari ücretin bu yasal boyutu yanında, uygulamada aksaklıklara da sebebiyet vermek
tedir. Örneğin; Libya'da çalışan Türk işçileri için uygulanan asgari ücret yemek ve sağlık koşul
larına uygun yaıacak yerin ücretsiz olarak işveren tarafından karşılanması halinde, vasıfsız işçiler 
için 100 LD/Ay, vasıflı işçiler için 12G LD/Ay. yemek masraflarının işçiye ait olması halinde vasıf
sız işçiler için 120 LD Ay, vasıflı işçiler için 140 LD/Ay olarak belirlenmiştir. 

Ancak, bu ülkede faaliyet gösteren birçok büyük firma yiyecek malzemelerinin önemli bir kıs
mını Türkiye'den temin etmektedir. Bu nedenle işçilerin yemek ihtiyaçları için giderleri söz konusu 
olmamaktadır. Diğer taraftan, işçilerin nakli, yemek ve yatacak yerlerinin ücretsiz karşılanması Lib
ya şartlan muvacehesinde bir anlamda zorunlu olduğundan, bu ülkedeki fiyat artışlarından iş
çilerimizin etkilenmesi söz konusu değildir. 

Libya örneğinde açıklandığı üzere, asgari ücretin bürokratik kararlar ile ve belirli bir kıstasa 
dayanmadan artırılması Türk müteahhitlerinin gündemine yeni başka olanakları değerlendirme 
zorunluluğunu getirmektedir. Bu nedenledir ki müteahhit firmalar maliyet artırıcı unsurlardan kur
tulmak bakımından işçi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yabancı işçi çalıştırma yöntemini kullan
maktadırlar. 

Halbuki dış müteahhitlik sektörünün emek-yoğun çalışmayı ihtiva etmesi nedeniyle, çok 
sayıda Türk işçisine iş imkânı sağlayabilecek bir alan olduğu muhakkaktır. İşçinin sosyal haklarının 
korunması gerekçesine dayanılarak yaratılan bürokratik kaideler gerek işçiye iş. gerekse işverene 
işgücü arz ve talebinin doğmasını engellemektedir. 

Çözüm Önerisi: Türk Müteahhitler Birliğince asgari ücret uygulamasının kaldırılması ve 
çalışılan ülkelerde asgari ücret uygulaması var ise, bu ücretin muhafazası bakımından tedbir alın
ması, ücretin işçi ve işveren arasında serbest pazarlık çerçevesinde belirlenmesi gerektiği düşünül
mektedir. Sorunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler yoluyla çözül
mesi gerekmekledir. 
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Sorun 4. Sözleşme Sorunu 
Yurtdışında Türk müteahhitleri yanında çalıştırılması arzu edilen ve karşılıklı anlaşma sağlanan 

işçiler için "İş Akitleri" tip sözleşme olarak Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından düzen
lenerek taraflarca imzalanmaktadır. 

İş akitleri nitelik bakımından tamamen Türk çalışma hayatını düzenleyen Kanun hükümlerine 
dayandırılmakta ve bu nedenle de yurtdışında hukuki bir değer ihtiva etmemektedir. 

Bürokratlar tarafından düzenlenen ve çoğu kez ilgili ülkenin çalışma şartlarına uymayan "Tip 
Sözleşmeler" ihtilaf halinde Türk hukuku bakımından da işçi-işveren arasında davalara neden ol
maktadır. 

Çözüm Önerisi: Türk Müteahhitler Birliğince bu soruna çözüm önerileri şunlardır: 
• Çalışılan ülkelerde Türkiye'deki sözleşmeler dikkate alınmayıp, o ülkedeki tip sözleşmelere 

uygun olarak yeni sözleşmeler yapma zorunluluğu vardır. Bu nedenle ya çalışılan ülkelerin tip söz
leşmeleri temin edilerek o sözleşmelere uygun farklı ülke sözleşmeleri yapılmalı veya Türkiye'de 
yapılan sözleşmelere Türk mevzuatına uygun ibareler koymak yerine, sadece ücret belirtilerek 
"Çalışılacak Ülke Mevzuatı Uygulanacaktır" ibaresi eklenmelidir. 

• Mukaveleye saat ücreti yazılmamaiıdır. Her ülkenin saat ücreti farklı olduğundan bu hususun 
dikkate alınarak saat ücretinin belirlenmesi gerekmektedir. 

• Mukaveleye "Çalışılan Ülke Mevzuatı Uygulanır" hükmü konulmalıdır. 
• Mukaveleye işçinin fiilen işe başladığı tarihte yürürlüğe gireceği konusunda özel bir süre hük

mü konulmalıdır. 

• Mukavele bitiminden önce yurda dönmek isteyen işçinin yol parasının işçiye ait olması gerek
tiği konusunda açık bir hüküm yer almalıdır. 

• Deneme süresi işçinin çalıştığı ülke mevzuatına uygun olmalıdır. Aynı şekilde yıllık izinlerde 
de çalışılan ülke mevzuatı uygulanmalıdır. 

• Fazla çalışma ücreti, genel tatil ve hafta tatili ücretlerine ait ödemelerde uygulanacak esaslar 
bakımından, çalışılan ülke mevzuatına uyulacağı mukavelede açık olarak yer almalıdır. 

• İş Sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda uyulması gereken mevzuat, çalıştırılan ülkenin 
çalışma hayatına ilişkin yasalar olmalıdır. Ancak bu sorunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı ile yapılacak görüşmeler yoluyla çözülmesi gerekmektedir. 

Sorun 5. Sosyal Güvenlik Anlaşması Olan Ülkelerdeki Uygulamadan Kaynaklanan Sorun 
İşçi gittiği ülkenin sosyal haklarından 24 ay sonra istifade etmekte ve bu durum da ülkelere göre 

değişiklik arz etmektedir. İlk 24 ay Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemine göre prim ödemektedir. 
Sosyal Güvenlik Anlaşması esaslarına göre İŞ-KUR tarafından Sözleşme yapılmaktadır, Söz

leşme işçi ve işveren tarafından Türkiye'de imzalanmaktadır. 
Yurtdışına gönderilen işçiler genelde bir yıllık sözleşme ile gönderilmektedir. Ayrıca taahhüt 

sözleşmeleri çoğunlukla 24 aydan önce tamamlanmaktadır. 
Çözüm Önerisi: Yapılan sosyal güvenlik anlaşmalarına göre yurtdışı işleri 506 Sayılı Kanun 

kapsamına alınmaktadır. Bu uygulamaların iptal edilmesi Türk Müteahhitler Birliğince gerekli 
görülmektedir. Ancak, sorunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler 
yoluyla çözülmesi gerekmektedir. 
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Sorun 6. Sertifikadan Kaynaklanan Sorun 
İşçilerin mesleki bilgilerini belgeleyen "sertifika sistemi" inşaat ve tesisat hizmetleri sanayiin

de her geçen gün önemini artırmaktadır. Özellikle yurtdışı taahhüt işleri için götürülecek eleman
ların sertifikalı olması, bazı ülkeler tarafından istenmeye başlanılmıştır. Ülkemizde henüz "sertifika 
sistemi" kurulamamıştır. Hazırlanan "Ulusal Meslek Standartları Kurumu Kanun Tasarısı" ise 
henüz yasalaşmamı şiir. 

Avrupa Topluluğu için uyum yasaları hazırlanmaya başlanılmıştır. İşgücünün belli standartlara 
göre yetiştirilmesi Avrupa Topluluğu'nca aranan şartlardan biridir. Bugün ülkeler arasında yaşanan 
acımasız rekabet ortamında, başarılı olmanın önemli faktörlerinden biri de, beşeri kaynakların 
gelişen ve değişen teknolojiye göre eğitilmesidir. Bu eğitimde; özellikle Avrupa Topluluğu ül
kelerindeki meslek standartlarının da dikkate alınması ve eğitimi basan ile bitirenlerin sertifıkalan-
dırılması ile birlikte, önümüzdeki yıllarda bu konuda görülecek büyük bir sorun şimdiden çözülmüş 
olacaktır. 

Özellikle Türkiye inşaat ve tesisat hizmetlerinde istihdam edileceklerin mesleki seviyelerinin 
belirlenmesi ve seviyelere göre sertifika verilmesi ve yeterli seviyede olmayanların mesleki geliş
tirme eğitimine alınması büyük önem arz etmektedir. 

Son yıllarda birçok ülke yabancı işgücüne uluslararası sertifika zorunluluğu getirmiş olması, 
Türk inşaat sektörünün yurtdışı rekabet gücüne ve Türk işçi, usta, ara elemanlarının yurtdışı istih
dam olanaklarına karşı bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. 

Bazı ülkeler ihale aşamasında istihdam edilecek işçilerin sertifikalı olmalarını bir ön şart olarak 
ileri sürmekte, aksi takdirde ihalelere katılma izni vermemektedirler. 

Çözüm Önerisi: Başbakanlıkta bulunan Ulusal Meslek Standartları Kurumu Kanun 
Tasarısı'nın yasalaşmasına öncelik verilmesi gerektiği Türk Müteahhitler Birliğince bildirilmektedir. 

Sorun 7. Ticari ve Politik Risk Sigortası Sorunu 
Türk yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin pazarları arasında büyük ağırlığı siyasi ve ekonomik 

açıdan istikrara sahip olmayan ülkeler oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu tip istikrarsız ülkeler
le çalışan firmalarını korumak amacıyla bir Ticari ve Politik Risk Sigortası sistemi uygulanmak
tadır. Ancak, bugüne kadar ülkemizde bir ticari ve politik risk sigortası hayata geçirilememiştir. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışındaki politik ve ticari risklerin sigortalanması için Hazine Müsteşar
lığı ve Eximbank tarafından yurtdışı müteahhitlik için bir Ticari ve Politik Risk Sigortası sisteminin 
kurulmasının gerekli olduğu Türk Müteahhitler Birliğince bildirilmektedir. 

Sorun 8. Teminat Mektubu Sorunu 
Türk müteahhitlik firmaları yurtdışında izledikleri projelerde, teklif verme veya sözleşme im

zalama aşamalarında teminat mektubu bulma konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Türk 
bankalarının mevzuattan kaynaklanan nedenlerden dolayı teminat mektubu vermemeleri, verilen 
teminat mektuplarının kabul edilmemesi ve yabancı bankalardan teminat mektubu temininde 
yaşanan zorluklar, büyük mahveder sözleşme imzalama aşamasına gelen işlerin bile kaçırılmasına 
neden olmakladır. 

Çözüm Önerisi: Türk firmalarına teminat mektubu verilmesi için Türk bankacılık sektörü 
temsilcileri ve BDDK yetkilileri ile görüşülerek bu önemli soruna çözüm bulunması gerektiği Türk 
Müteahhitler Birliğince bildirilmektedir. 
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Sorun 9. Proje Kredileri Sorunu 
Türk firmalarının özellikle Irak'ta yatırımcı olarak iş yapma veya açılacak ihalelere tek baş

larına alma imkânlan şimdiki şartlarla mümkün görülmemektedir. Türk firmalarının, proje kredisi 
temininde yaşadıkları zorluklar ve ABD'nin ağırlığı nedenleriyle ana müteahhit olarak iş 
alamamaları önemli bir gelir kaybı yaratacaktır. 

Çözüm Önerisi: Eximbank'ın kredi açmasının, sorunun kısmen giderilmesinde etkin olacağı 
Türk Müteahhitler Birliğince bildirilmektedir. 

Sorun 10. Yurtdışına Gidecek Firmaların Denetimsizliğinden Kaynaklanan Sorun 
Bugüne kadar yurtdışı ülkelerde yaşanan kötü sonuçlardan ders alınarak aynı hatalara düşül

memesi için Türkiye'den yurtdışına kontrolsuz giden girişimcilerin olumsuz etkilerinden kaçınıl
ması gerekmektedir. 

Çözüm Önerisi: Yurtdışına gidecek Türk girişimci ve işadamlarının ilgili kamu kuruluşları ve 
meslek örgütleri tarafından denetlenmesi bir çözüm olacaktır. Bu denetim için uygun kriterler sap
tanmalı ve bu kriterlere uymayanlara teşvik belgesi ve teminat mektubu verilmemeli ve Türk işgücü 
kullandırılmamalıdır. 

Türkiye Müteahhitler Birliği'nce Dile Getirilen Talepler: 
• Libya'da Türk firmalarının yanında çalışan Türk işçileri için SSK prim uygulaması yerine, 

Libya'da uygulanan prim oranlarının esas alınması, 
• Topluluk sigortası uygulamasının tamamen kaldırılarak isteğe bağlı sigortalılık sisteminin 

hayata geçirilmesi, 
• Türk Müteahhitleri yanında çalışan işçilerin ücretleri konusunda her ülke için belirlenen as

gari ücret yerine, ücretin işçi ve işveren arasında serbest pazarlık çerçevesinde belirlenmesi, 
• Yurtdışında Türk müteahhitleri yanında çalıştırılması arzu edilen ve karşılıklı anlaşma sağ

lanan işçiler için iş akitlerinin "Tip Sözleşme" olarak yapılmaması, 
• Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinde yer alan "İlk 24 ay Türk Sosyal Güvenlik Sistemine tâbi 

olunması" şartının kaldırılması, 
- Başbakanlıkta bulunan Ulusal Meslek Standartları Kurumu Kanun Tasarısı'nın yasallaş-

masına öncelik verilmesi, 
• Ticari ve politik risk sigortası uygulamasına geçilmesi, 
• Türk müteahhitlik firmalarına Bankalarca teminat mektubu verilmesinin sağlanması, 
• Türk müteahhitlik firmalarına yurtdışında yapacakları işler için Eximbank tarafından proje 

kredisi sağlanması, 
• Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yurtdışında iş yapacak müteahhitlik firmalarının belirli bir 

kritere göre saptanması ve denetlenmesi, 
talep edilmektedir. 
2.16 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 
2.16.1 Sunulan Hizmetler 
• Ülkemize gelen yabancı işadamları heyetlerinin veya birlikçe yurtdışına yapılan heyet ziyaret

leri koordine edilmekte, ikili iş görüşmeleri ve ayrıca resmi makam veya kuruluşlarla temasları sağ
lanmaktadır. 
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• Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından koordine edilen KEK toplantılarından önce, odalar, bor
salar birlikleri ile ve ilgili firmaların görüşleri derlenerek bir rapor halinde Dış Ticaret Müsteşar
lığına sunulmakta, ayrıca sözkonusu toplantılara, özel sektörü temsilen iştirak edilmektedir. 

• İkili ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı bilgi alış verişinde bulunulması ve imkânların tanıtıl
ması amacıyla, Birliğimiz muadili kuruluşlarla işbirliği halinde tanıtım seminerleri, brifingler ve top
lantılar düzenlenmekte veya yurtiçinde yurtdışında düzenlenen benzeri faaliyetlere iştirak edilmektedir. 

• Türk özel sektörünün, yurtdışındaki muhatapları ile ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştiril
mesi amacıyla birlikçe kurulmuş bulunan ve bünyesinde 70'e yakın İş Konseyi bulunduran Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'nun faaliyetleri desteklenmekte ve işbirliği yapılmaktadır. 

• Birlik muadili kuruluşlarla ikili işbirliğinin gelişmesi ve güçlendirilmesi amacıyla anlaşmalar 
imzalamaktadır. 

• Bu kapsamda ayrıca, birlik ve yabancı muadil kuruluşlarla Türkiye ve yabancı ülkelerle ilgili 
ekonomik bilgiler, güncel mevzuat değişiklikleri, yatının ve iş imkânları gibi konularda tanıtıcı 
amaçlı bilgi değişimi yapmaktadır. 

• Türk firmaları ile yabancı muhatapları arasında ortaya çıkan ticari ihtilafların çözümünde 
aracı olunmaktadır. Bu konudaki çalışmaları, Oda ve Borsalar, Dışişleri Bakanlığı. Dış Ticaret Müs
teşarlığı, Büyükelçiliklerimiz ve Ticaret Müşavirliklerimiz ile koordinasyon içinde yürütülmektedir. 

• Ayrıca birlik bünyesinde bulunan bir tahkim prosedürü ile Türk firmaları ile yabancı firmalar 
arasında ortaya çıkabilecek ticari ihtilaflar, kendi talepleri çerçevesinde çözüme kavuşturulabilmektedir 

• Yabancı ülkelerin dış ticaret, yabancı sermaye v.b mevzuatları ile bu ülkelerde meydana gelen 
son ekonomik gelişmeler hakkında yurtdışı temsilciliklerimizden alman bilgiler odalarımıza 
duyurulmakta ve geniş çaplı bir bilgi akışı gerçekleştirilmektedir. 

• Yurtiçi ve yurtdışı fuar duyuruları aylık dökümler halinde Oda ve Borsalarımıza geniş çaplı 
bir şekilde duyurulmaktadır. 

• Ayrıca davet alınması halinde, yurtiçi-yurtdışı fuarlarının tanıtım standlarında oda ve bor
salarımızın yer almasını teminen çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizin yurtdışında tanıtımı ile ilgi 
faaliyetler sürdürülmektedir. 

2.16.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Türk Cumhuriyetleri ile ikili ekonomik ve ticari ilişkilerde. Türk firmalarının karşılaştıkları 

sorunlar bu ülkelerle ticareti olumsuz yönde etkilemektedir. Finansman yetersizliği, gelişmiş bir 
bankacılık sistemlerinin olmayışı ve bankacılık işlemlerinin randımanlı olmaması, bürokratik en
geller. gümrüklerdeki aksamalar ve yetersizlikler, mevzuatlarının sınırlı olması ve sıkça değişmesi, 
ulaşım problemleri, vize sorunları işadamlarının sorunlarından başlıcalarını teşkil etmektedir. 
İşadamlarının yurtdışı faaliyetlerinin önündeki en önemli engellerden birisi de vize sorunudur. 
Yabancı ülkeleri ziyaret sırasında ortaya çıkan yoğun vize sorunları Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafından derlenerek Dışişleri Bakanlığına iletilmekte ve gerekli kolaylıkların sağ
lanması için kendileri tarafından girişimlerde bulunulmaktadır. 

TOBBnce Dile Getirilen Talepler: 
• Gümrük kapılarının çağdaş, verimli ve düzenli çalışabilmesi için modernize edilmesi. 

• Yurtdışına çıkışlarda alınan fonun ihracatçılar için kaldırılması, 
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- Kabul kredili, vadeli, akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta alınan 
% 3 oranındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinin kaldırılması, 

• Türk-Eximbank malî yapısının güçlendirilerek, kredi ve sigorta programlarının çeşitlendiril
mesi ve yaygın kullanımı yönünde önlemler alınması, 

• Türk-Eximbank'ın borçlanabilme yeteneğinin güçlendirilmesi, 
• KOBİ'lerin kredi taleplerinin daha düşük oranlı teminat mektubu ile karşılanmasına yönelik 

uygulamaların sürdürülmesi, mevcut uygulamaların yanı sıra, düşük oranlı teminat mektubu alın
ması öngörülen yeni kredi programlarının da uygulamaya konulması, 

• Komşu ülkeler i!e ihracat potansiyeli yüksek ülkelerde, ülke kredi/garanti programları için 
yeterli kaynak sağlanması. 

• Türk firmalarının yabancı girişimcilerle, başta komşu ülkelerde yürütülecek projeleri için 
sigorta ve finansman desteği verilmesi, 

• Ülkemiz için potansiyel pazar özelliği gösteren ülkelerde, rekabet gücü yüksek Türk mar
kalarının etkin tanıtımı için mevcut destek programları uygulamaya konulmalıdır. İlgili destek prog
ramına işlerlik kazandırılabilmesi için destek ödemesinden yararlandırılacak olan firmalara, har
cama faaliyetinin gerçekleştirilmesinden önce banka teminat mektubu karşılığında avans ödemesi 
yapılması ve harcama belgelerinin ibrazını müteakip hesaplanacak hakediş miktarından ilgili meb
lağın mahsup edilmesi yönünde düzenlemeler yapılması, 

• Yürürlükteki Gümrük Kanununun 150/4 üncü maddesi çerçevesinde Gümrük Müsteşarlığına 
tanınan yetkiye istinaden, konsinye ihracat kapsamında, gümrüksüz satış alanlarına konulan ürün 
gruplarının kesin satışlarının yapılması durumunda, bu ürünlerin gümrük ve kambiyo işlemlerinin 
basitleştirilmiş usullere göre gerçekleştirilmesi yönünde gerekli düzenlemelerin yapılması, 

• Rekabet gücü yüksek Türk markalarının etkin tanıtımının gerçekleştirilmesi amacıyla, Türk 
ürünlerinin yurtdışında markalaşmasına yönelik, tanıtım ve devlet yardımları ile ihracata sağlanan 
diğer desteklerden, gümrüksüz satış alanlarında satışa sunulması öngörülen Türk markalarının da 
yararlandırılması, 

• Gümrük bölgesinden çıkış yapan yolculara, gümrüksüz satış alanlarından yapılan "Tur-
quality', etiketli ürünlere ilişkin satış işlemleri Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c hükümlerine 
göre Katma Değer Vergisi İstisnası kapsamına alınması, 

• Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ve rekabetine ilişkin çalışmaların özel sektör ile 
işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesi, 

• Uzak Doğu ülkelerinden, artan miktar ve düşük kıymetlerde yapılan ithalat, yerli üreticilerin 
haksız rekabet ile karşı karşıya kalmalarına yol açmaktadır. Yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya 
zarar tehdidi oluşturan bu tür ithalat ile ilgili olarak, mevcut mevzuat çerçevesinde korunma önlem
lerinin uygulamaya konulması yanı sıra, gümrük idareleri tarafından, düşük kıymetli ithalatın tes
piti yönünde, özellikle Uzak Doğu ülkeleri ve belirli ürünlerde yapılan ithalat ile ilgili kıymet veri 
bankası oluşturulması, 

• Bazı Arap ülkelerine yapılan ihracatta. Ticaret ve Sanayi, Sanayi veya Ticaret odaları tarafın
dan tasdiki yapılan Menşe Şahadetnamesi formu, ticari fatura, çeki listesi, ticari sözleşmeler, Arap
ça tercüme vb. belgelerin, ilgili ülke Başkonsoloslukları tarafından her bir sayfasına yapılan tasdik 
işlemleri karşılığında, yüksek ücret talep edilmekte, bu işlemler 3-5 gün almakta ve bu işlemlerden 
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sonra siparişlerde yapılacak değişiklikler sonrası söz konusu belgelere yeniden yüksek ücret kar
şılığında tasdik işlemi yapılmaktadır. Gıda maddeleri ve özellikle, çabuk bozulma özelliği gösteren 
yaş sebze ve meyvelerin ihracatı esnasında, ihracatçılarımız yukarıda belirtilen uygulamadan dolayı 
maddi ve zaman kaybına uğramaları nedeni ile zor durumda kalmaktadır. Menşe Şahadetnamesi 
formu, ticari fatura, çeki listesi, ticari sözleşmeler ile Arapça tercüme v.s. belgeler üzerine ilgili 
Arap ülkelerinin ülkemizde bulunan temsilciliklerinden yapılan tasdik işlemine son verilmesi, 

• Bazı Arap ülkeleri tarafından, bu ülkelere yapılan ihracatta, Menşe Şahadetnamesi formu 
üzerine, ihracatçı firmamızın Arap Boykot Listesinde yer almadığına ilişkin olarak başta odaları ol
mak üzere. Odaların faaliyet gösterdiği ildeki Valilik, TOBB ve Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Arap 
ülkelerinin ülkemizde bulunan temsilciliklerine yaptınlan tasdik işlemi, ihracatçı fırmalanmızın 
gümrük çıkış işlemlerini gereken süreden daha uzun sürede sonuçlandırmalanna neden olması 
bakımından, ilgili tasdik işlemlerine ilişkin uygulamaya son verilmesi, 

• Birliğe yapılan başvurulardan, yurtdışına sık aralıklar ile çıkış yapan iş adamlarının yurtdışı 
vize işlemleri ile ilgili olarak ilgili ülke Başkonsolosluklarına yapılan müracaatlarda büyük sorun
lar yaşandığı bilinmektedir. Yurtdışı vize işlemlerinin daha kısa sürede sonuçlandırılması ve 
yaşanan sorunlann çözüme kavuşturulması yönünde önlemler alınması ve ilgili ülkeler nezdinde 
girişimde bulunulması, 

• Yurtdışında görev yapmakta olan Ticaret Müşavirliklerimiz tarafından, ilgili pazar ve o ülke 
firmaları ile o ülkede uygulanan dış ticaret mevzuatı, dış ticaret uygulamalan, o ülkenin finans ve 
bankacılık sektörü hakkında, ihracatçı firmalarımızı bilgilendirecek etkin faaliyetlerde bulunulması, 
işadamlarımıza daha fazla destek olmalarının sağlanması, 

• Yurtdışında millî veya bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlannın desteklenmesine 
ilişkin devlet yardımlarından, lojistik, turizm gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalann da 
yararlandırılması yönünde gerekli düzenlemelerin yapılması ve ilgili devlet yardımına işlerlik ve et
kinlik kazandırılması yönünde gerekli finansal kaynak sağlanması, 

• İhracatta Katma Değer Vergisi iadelerinin teyit uygulamalarında gecikmelerin önlenmesi ve 
dolayısıyla. Katma Değer Vergisi iadelerinin daha kısa sürede yapılabilmesi yönünde önlemler alın
ması. 

• 81 Seri Numaralı KDV Genel Tebliğinde, KDV iade alacaklarının SSK prim borçlarına mah
sup işlemleri, mükellefin vergi dairesine yapacağı müracaat tarihinde yapılmasına imkân tanınacak 
şekilde, SSK Kanununda gerekli düzenlemeler yapılması, 

• Gemi inşa kredisi temininde, bütün dünyanın kullandığı tersane arazilerinin ve üst yapılarının 
ipotek olarak gösterilebilmesine ilişkin uygulamanın Türkiye'de de yapılabilmesi yönünde gerekli 
düzenlemelerin yapılması, 

• Sipariş kabu'ü ve gemi teslimlerinde uygulanan köprü kredisi kullanılması için finansal kay
nak sağlanması, 

• Son dönemlerde, ülkemizden de bazı firmalann ve bankalann dünya pazarlanna girme ve tek
nolojik yenilikleri yakalamak için yabancı kuruluşlar ile ortak olma girişimleri olduğu gözlemlen
mektedir. Bu gibi girişimler gerek ekonomik politikalar gerekse hukuki alt yapı ile desteklenmesi, 

TOBB tarafından talep edilmektedir. 
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2.17 TÜRK TUR OPERATÖRLERİ DERNEĞİ 
2.17.1 Sunulan Hizmetler 
• Kurumsallaşarak dünya pazarlarında, Türkiye'nin turistik ürünlerinin pazarlanması için müş

terek çalışmalar yapmak, 
• Türkiye' deki diğer kurumlar ile ürün geliştirmek, 
• Türk turizmi için düşünülen stratejilerde, Turizm Bakanlığı, Tursab, Turod, Tyd, Öshid gibi 

kurumlarla eşgüdüm sağlamak, 
• Yurtdışı pazarlarındaki gelişmeler hakkında aracısız ve gerçekçi bilgiler sunmak, 
• Üyeler arasında ülkelerarası iş birliği yaparak, evrensel büyük organizasyonları ve aktiviteleri 

Türkiye'ye kazandırmak. 
• Turizm sektöründe servis ve pazarlama elemanlarının eğitimine destek olmak. 
2.17.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
• Tur Operatörü tanımının hukuken yasallaştırılmaması, 
• Türk Tur Operatörünün getirdiği dövizlerin ihracat geliri sayılmaması, 
başlıca sorunları teşkil etmektedir. 

Çözüm Önerisi: 
• Yapılacak bir vasal düzenleme ile "Tur Operatörü" tanımının hukuken yasallaşması, 
• Turizm gelirlerinin ihracat gelirlerine benzer bir gelir olarak değerlendirilmesi yönünde 

Maliye Bakanlığınca gerekli çalışmaların yapılması, 
• Turizm sektöründe K D.V.'nin °o8-lü olarak uygulanması, 
olarak özetlenebilir. 

3. KOMİSYONUN YURTDIŞINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR VE TESPİTLER 
Komisyon; yurtdışında yaptığı çalışmalarını 31.10.2003- 8.11.2003 tarihleri arasında ve 3 ayrı 

grup halinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları Almanya (Berlin, Hamburg, Stuttgart, 
Köln, Münih, Hamburg), Avusturya (Viyana, Salzburg), Belçika (Brüksel), Danimarka, (Kopen
hag), Fransa (Paris, Lyon), Hollanda (Rotterdam), İngiltere (Londra), İsveç (Stockholm) ve İsviçre 
(Zürih)'de gerçekleştirmiştir, inceleme çalışmalarına Komisyonun CHPTi üyeleri katılmamışlardır. 

Yapılan incelemelerde Komisyon üyeleri bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızla, vatandaş
larımızın kurdukları dernek vakıf, federasyon temsilcileriyle, işçi ve işveren kuruluşlarıyla, işadam-
larımızla, öğreımen ve din görevlileriyle. Büyükelçilik ve Başkonsolosluk yetkililerimizle toplantılar 
yaparak vatandaşlarımızın scraı.lannı dinlenmiş ve karşılıklı görüş alış-verişinde bulunmuştur. 

Komisyon üyeleri yurtdışındaki vatandaşlarımız tarafından büyük özlem ve coşkuyla karşılan
mış, Devletin nihayet yurtdışında yaşayan vatandaşlarını hatırladığı, vatandaşların sorunlarını din
lemek ve çözüm yolları bulmak amacıyla yapılan böyle ziyaretlerin vatandaşlarımız arasında büyük 
yankı bulduğu ve sık sık yapılması gerekliliği özellikle vurgulanmıştır. 

Ayrıca, Komisyon üyeleri, ziyaret edilen ülkelerin mahalli yöneticileri, yabancılardan sorumlu 
yetkilileri, Türk asıllı milletvekilleri. Parlamento Başkanlan ve milletvekilleri ile de görüşerek 
vatandaşlarımıza ait sorunlarla ilgili bilgiler almış ve vatandaşlarımızın sorunlarını kendilerine 
ileterek karşılıklı görüş teatisinde bulunmuşlardır. 
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Diğer taraftan; Komisyon üyeleri gidilen ülkelerdeki bazı cezaevlerini ziyaret ederek tutuklu 
ve hükümlü vatandaşlarımızla da görüşmüş, yaşadıkları sorunları dinleyerek bu sorunları cezaevi 
yetkililerine iletmişlerdir. 

Komisyonun Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın Karşılaştıkları Sorunları ile İlgili Tespitleri: 
3.1 Askerlik Hizmetleri 
• Yurtdışındaki vatandaşlarımızca bedelli askerlik hizmeti için ödenen ücret çok yüksek bulun

maktadır. 
3.2 Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
• Başta Almanya olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerinde artış gösteren işsizlikten vatandaş

larımız da yoğun olarak etkilenmektedir. 
• Vatandaşlarımız arasındaki işsizlik oranı bulunulan ülke vatandaşları arasındaki işsizlik 

oranının hemer. hemen iki katıdır. Bunun en önemli sebebi vatandaşianmızm çocuklannın erken 
para kazanma arzusu ve kızların erken evlendirilmesi nedeni ile genel ve mesleki eğitimlerinin 
yetersiz olması, işe almalarda Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin vatandaşlarına öncelik verilmesi ve 
yoğun işgücü gerektiren üretimin önemli ölçüde işgücünün ucuz olduğu AB'ne üye olacak eski 
doğu bloğu ülkelerine kayamimasıdır. 

• Başta Almanya'da olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de yabancılara, özellikle vatandaş
larımıza karşı yapılan ayrımcı. ırkçı faaliyetler ile şiddet olayları devam etmektedir. 

• Almanya'da yüksek öğrenim gören gençlerimizin, bazı meslek dallarında, örneğin "hekim
lik", "diş hekimliği" dallarında, gerek serbest ve gerekse bir işverene bağlı olarak çalışmalanna izin 
verilmemektedir. Hukuk, iktisat, politika ve diğer sosyal bilimler öğrenimi görmüş gençlerimiz ise, 
yabancı uyrukiu olmaları nedeniyle kamu görevlerinde, "memur" statüsünde çalıştırılmamakta; ser
best avukatiık da yapamamaktadırlar. 

• Ayrııvıcılıl: ve ırkçılık olayları ev ve işyeri kiralanması vb. sosyal konularda da kendini gös
termektedir. 

• Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Çalışma Sürelerinin Sosyal 
Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma yapan 
vatandaşlarımıza aylık tahsis edilebilmesi için hala kesin dönüş şartı aranmaktadır. 4112 sayılı 
Kanuna göre Pembe Kart sahibi olan vatandaşlarımız 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma 
yapamamaktadırlar. 

• Avrupa Birliği hukukundaki gelişmelerden vatandaşlarımız yeterince yararlanamamaktadır. 
• Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 1.10.1996 tarihinde Avusturya tarafından 

feshedilmesi sonucu vatandaşianmızm Türkiye'de ikamet eden çocuklan için ödenmeyen çocuk 
paraları konusundaki ihtilalin çözümü ile ilgili olarak "Hakem Heyeti" teşkil edilmiştir. Avusturya 
tarafının tulumu nedeniyle Hakem Heyetinin çalışmasına bugüne kadar işlerlik kazandıramamıştır. 

• Bazı Avrupa ülkeleri, aile birleştirmesi kapsamında uygulanması gereken temel yasalara (Av
rupa Sosyal Şartı, AB Hukuku vb.) uymamakta ve vatandaşlarımıza farklı muamele yapmaktadır. 
Özellikle Avustury a 'da aile birleşmesi kapsamında kota uygulaması vatandaşianmızm mağduriyetine 
yol açmaktadır. Ay .ıca; Danimarka'da geleneksel olarak eşini Türkiye'den seçen vatandaşlanmız, 24 
yaş sınırını beklemek zorunda kalmakta, kendi ebeveynleri Türkiye'den aile birleşimi yapmışsa ev-
lenememekte, 50.000 Kron güvence akçesi yatırma, aile birleşimi yapacağı eşinin Danimarka kül
türüne ve toplum değerlerine bağlılığını ispatlayabilme vb. yükümlülüklerle karşı karşıya kalmaktadır. 
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• Türkiye'de yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra yurtdışında çalışmaya başlayan vatandaş
larımızın aylıkları Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından kesilmektedir. 

• Türkiye'ye iş seyahati veya izin dolayısıyla gelen vatandaşlarımız bağlı bulundukları hastalık 
sigortası kasasından, seyahatlerinde karşılaşacakları hastalık veya kaza halleri için yurtdışı sigor-
talık belgesi almaktadırlar. Bu belgeler Türkiye'de SSK hariç özel hastanelerce tanınmamaktadır. 
Ayrıca yurtdışına 3 ay süreli sigortalılık belgesi (A TR11) alarak giden vatandaşlarımızın aile fert
lerinin kaza geçirerek uzun süre hastahanede kalmaları ve A TR11 belgesinin süresinin dolması 
halinde anılan belgenin süresi SSK tarafından uzatılmamaktadır. 

• Avusturya mevzuatı, özellikle muhtaçlık yardımı, aile birleşimi kapsamında Avusturya'ya 
gelecek çocuklara yaş sınırı, işyeri işçi temsilciliğine seçilme, sosyal konut tahsisi ve özürlülere 
yönelik sosyal hizmetler gibi konularda AB dışı yabancılar için kısıtlayıcı hükümler içermektedir. 

• Türkiye'de bulunan özürlülere gönderilen tıbbi araç-gereç (özellikle sakat araçları) bağış
larında alınan damga vergisi ve hibe senedi uygulamaları sorun yaratmaktadır. 

• Yurtdışında uzun süreli mahkumiyet cezası alıp, cezasını ülkemizde çekmek isteyen mahkum 
vatandaşlarımızın bu konudaki başvuruları genelde reddedilmektedir. 

• Suçluların iadesine ilişkin Türkiye ile İsveç arasında ikili bir anlaşma olmadığından çeşitli 
sorunlar yaşanmaktadır. 

• Aileleri ile birlikte yurtdışında bulunan, suç işleyerek ceza alan ve sınır dışı edilen mahkum 
vatandaşlarımız aile parçalanması sorunu yaşamaktadır. 

• Cezaevinde çalışan mahkum vatandaşlarımızdan kesilen işsizlik ve emeklilik sigortası prim
leri sınır dışı edildiklerinde kendilerine geri ödenmemektedir. 

• Evlenme yoluyla Hollanda'ya gelenlerden dil öğrenmeleri için kurs ücreti olarak 750 EURO 
istenmekte, kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olamayanlara oturma izni verilmemektedir. 

3.3 Din Hizmetleri 
• İslam dininin Avusturya ve Belçika hariç diğer Avrupa Birliği ülkeleri tarafından resmi din 

olarak kabul edilmemesi vatandaşlarımızın bu konuda birçok sorun yaşamasına neden olmaktadır. 

• Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelere gönderilen din görevlilerine vize alınırken güçlükler
le karşılaşılmaktadır. Bu da vatandaşlarımıza sunulan din hizmetlerinde boşluğa ve aksaklıklara 
sebep olmaktadır. 

• Yurtdışında görev yapan din görevlilerinin eş ve çocuklarının bulundukları ülkelerdeki has
talık giderlerinin T.C. Emekli Sandığınca Türkiye standartlarına göre ödenmesi mağduriyetlere ve 
ilgili ülke resmi makamlarıyla gereksiz hukuki tartışmalara neden olmaktadır. 

• Yurtdışında vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde yıllardan beri yeterli sayıda din görevlisi 
bulunmamaktadır. Bu eksiklik ehil olmayan kişilerin bu boşluğu doldurmalarına ve dolayısıyla 
önemli sorunlara neden olmaktadır. 

• İslam dinini resmi din olarak kabul eden Avusturya'da Müslümanları temsil eden kuruluşun 
uygulamalarından dolayı önemli sorunlar yaşanmaktadır. 

• Belçika'daki din görevlilerinin hizmet süresinin 3 yıl olması bazı aksaklıklara neden olmaktadır. 

• Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde Müslümanlara ait mezarlıkların olmaması bazı 
sıkıntılara sebep olmaktadır. 
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- Danimarka Hükümeti, yabancılara hizmet veren imamların, göçmenlerin Danimarka top
lumuna entegrasyonunu engelledikleri ve cemaat mensuplarını radikal ya da kökten dinci akımlara 
yönlendirebilecekleri yönündeki söylem ve kaygılara yanıt vermek üzere, yeni yabancılar paketi 
çerçevesinde bir takım önlemler getirme gereğini duymuştur. Bu çerçevede, Danimarka makamları 
Türkiye'den gönderilen din görevlilerinin Danimarka' da görev yapmasına ilişkin kuralları belir
leyen 1986 tarihli toplantı tutanağının (Danimarka tarafına göre anlaşma) tek taraflı olarak 1 Ağus
tos 2003 tarihi itibarıyla feshedileceğini Haziran ayı içinde Büyükelçiliğimize bildirmiştir. 

• Danimarka Entegrasyon Bakanlığı Müsteşarlığından Büyükelçiliğimize gönderilen bir 
yazıda, Danimarka' da üç aydan fazla ikamet eden bir din görevlisi ve ailesinin sivil kayıt sistemine 
kaydedilip, sivil kayıt numarası (CPR) alması gerektiği, bu işlemden sonra Danimarka' da ikamet 
müsaadesi bulunan tüm yabancılara açık olan çocuk bakımı ve sosyal yardım imkânlarından, ücret
siz sağlık ve hastane hizmetlerinden yararlanabilecekleri, 6 aydan fazla kalanların çocuklarının da 
Danimarka halk okullarında okuma haklarının olacağı bildirilmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde 
sorun büyük ölçüde halledilmiş gözükse de, yeni yasanın çıkmasını müteakip din görevlilerine geç
mişte olduğu gibi otomatik olarak ikamet vizesi verilip verilmeyeceği ve bu vize verilirken ne gibi 
usullerin uygulanacağı hususu henüz açıklık kazanmamış olup, Entegrasyon Bakanlığı nezdinde 
konu takip edilmeye devam edilmektedir. 

• Danimarka'da çalışan vatandaşlarımız hacca gitmek istediklerinde izin alamamaktadırlar. 
3.4 Eğitim 
• Yurtdışındaki vatandaşlarımızın ortak sorunlarının başında diğer pek çok sorunun da alt

yapısını oluşturan eğitim sorunu gelmektedir. 
• Yurtdışında bulunan Türk çocuklarının eğitim kurumlarındaki başarı oranı bulunulan ülke 

çocuklarına nazaran maalesef daha düşüktür. Bunun da temel sebeplerinden birisi çocuklarımızın 
çoğunun anaokulu eğitimi almamış olmalarıdır. Velilerin bilinçli olmaması, okul öncesi eğitime 
sıcak bakmamaları, eğitim sistemi hakkında yeterince bilgilendirilmemiş olmaları, ana okullarının 
paralı olması, ayrıca çocuklarının yabancı kültürle yetiştirilebileceği çekincesi ve dini kaygılar 
nedeniyle Türk aileler çocuklannı bu okullara göndermemektedirler. 

• Türk çocukları dersleri takip edecek kadar yeterli dil bilmemelerinden dolayı üniversiteye git
me şanslarını ilkokuldan itibaren kaybetmektedirler. 

• Türkçe ve Türk Kültür derslerinin zorunlu ders kapsamında olmayıp, ders saatleri dışında 
kurs niteliğinde belirli sayıda velinin müracaatı ve isteğe bağlı olarak verilmesi, çocuklarımızın 
kendi kültür ve kimliklerini kaybetmelerine ve yaşadıkları ülkelere uyum sağlayamamalanna neden 
olmaktadır. 

• Yurtdışındaki vatandaşlarımızın çocuklarının bir çoğunun temel eğitim diploması bulun
madığı için mesleki eğitim yapmaları zorlaşmaktadır. 

• Başta Almanya olmak üzere yaşanılan diğer bazı ülkelerde de dil yetersizliği, velilerin hak
larını yeterince bilmemeleri, uygulanan test yöntemleri ve bu testlerde sadece o ülkenin kültürünün 
esas alınması nedeniyle çocuklarımız genelde öğrenme engelliler (Sonderschule) okullarına gön
derilmektedir. 

• Özellikle Almanya'da öğrenim gören gençlerimiz "Eğitimi Teşvik Yasası" çerçevesinde sağ
lanan burs ve kredi imkânlarından yeterince yararlanamamaktadırlar. 
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• Türkiye'den gönderilen bazı öğretmenlerin bulundukları ülkenin eğitim, kültür ve sosyo
ekonomik yapısı hakkında yeterli bilgi donanıma sahip olmamaları Türk çocuklarına verimli bir 
eğitim verilmesini engellemektedir. 

• Anadil derslerinin verilmesi yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan Danimarka, Hollanda, 
İsveç ve Avusturya gibi ülkeler ülkemiz tarafından öğretmen gönderilmesini kabul etmemektedir
ler. Bu konudaki ihtiyaçlar mahallen atanan ve öğretmenlik formasyonuna sahip olmayan çeşitli 
meslek sahibi vatandaşlarımız tarafından karşılanmaktadır. 

• Özellikle Hollanda'da orta öğretim kurumlarına yönlendirme amacıyla ilkokul sonunda 
yapılan merkezi sınavın önemi yeterince bilinmediğinden Türk öğrencilerin başanlan oldukça 
düşüktür. Bu ise, Türk öğrencilerin ilkokuldan sonra genelde meslek liselerine gitmelerine sebep ol
maktadır. 

• Vatandaşlanmızın eğitim çağındaki çocuklarının öğrenim gördükleri okullarda İslam din 
derslerinin veriliş şekli değişik ülkelerde değişik uygulamalar, hatta ülkede eyaletler arasında fark
lılık göstermesi, bazı ülkelerde ise din derslerinin okullarda verilmemesi önemli sorunlara neden ol
maktadır. Ayrıca, din dersleri konusunda temsilci kuruluşların henüz belirlenmemiş olması ve bu 
derslerin hangi dilde verileceğinin netleşmeyerek bu konuda ortak bir karara varılamaması sorunun 
boyutlarını daha da büyütmektedir. 

• Türkiye'den alınan diplomalann (yüksek lisans, doktora vb. hariç) bir alt seviyede kabul edil
mesi yurtdışındaki üniversite öğrencilerimiz açısından sorun yaratmaktadır. 

• Danimarka hükümeti, yabancılar politikasına getirdiği değişikliklere paralel olarak 2002 yılı 
başlarında aldığı bir kararla, anadil eğitimine devletin sağladığı sübvansiyonların kaldırılarak 
anadil eğitiminin tamamen belediyelerin uhdesine bırakılmasına karar vermiştir. Belediyelerin uh
desine bırakılması durumunda bazı belediyelerin bunu kendi mali imkânları ile bir süre devam et
tirebilecekleri, ancak uzun vadede devletin sübvansiyonu olmaksızın bu eğitimin sür-
dürülemeyeceği, neticede, öğrenci velilerinin çocuklarını dini niteliği ağır basan okullara gönder
mek zorunda kalabilecekleri, bunun da entegrasyon çabalarını zorlaştıracağı açıktır. 

• Danimarka iki dilli öğrencilere anadil eğitimi veren 271 belediyeden 204'ü, hükümetin anadil 
eğitiminin belediyelerin yükümlülüğünden çıkarılması kararından sonra, anadil eğitimine son ver
miş, sadece, aralarında vatandaşlarımızın yoğun biçimde yaşadıkları Kopenhag ve Aarhus 
Belediyelerinin de yer aldığı 30 belediye anadil eğitimine devam etme karan almıştır. Halen Türk
çe anadil öğretmeni olarak, Danimarka genelinde mahallen atanmış 100 civarında öğretmen görev 
yapmakta olup, anadil eğitimine devam eden Türk öğrenci sayısı ise yaklaşık 3.800 civarındadır. 
Anadil sınıfı açılabilmesi için 12 öğrenci olması koşulu mevcuttur. 

3.5 İşadamları 
• 1960 tarihli Türkiye-İngiltere Vize Muafiyeti Anlaşmasını İngiltere'nin 23.06.1989 tarihinden 

itibaren tek taraflı olarak kaldırarak vize uygulamasına başlaması, vatandaşlarımızın yanısıra, Av
rupa ülkelerinde, özellikle bu ülkede iş yapmak isteyen işadamlarımızın faaliyetlerinde de sıkın
tılara neden olmaktadır. 

• İhracata yönelik işlemlerin koordinasyonu tek elden yürütülmemektedir. 

• Gıda maddeleri ithal eden işadamlarımız bilinçsizce ilaçlama yapılan tanm ürünleri ve diğer 
gıda maddelerinin ambalaj ve paketleme standartlanndan kaynaklanan sorunlarla karşılaşmaktadırlar. 
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• Yurtdışında bulunan Türk ve yabancı işadamları enflasyon, kayıtdışı ekonomi ve bürokratik 
işlemlerin çokluğu nedeniyle Türkiye'de yatırım yapmak istememektedirler. 

• Yabancılar son yıllarda ülkemizde gayrimenkul satın almaya başlamışlardır. Bazen alım süresi 
bürokratik işlemler nedeniyle yaklaşık 1 yıl sürmektedir. Bu da ülkemizde gayrimenkul satın almak 
isteyenlerin kararlarını olumsuz yönde etkilemektedir. 

• Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli firmalara ait bilgi bankası bulunmadığından bu firmalara 
ulaşmada güçlükler yaşanmaktadır. 

• Türkiye'de işyeri ve işletme kurma izinleri karmaşık olup, Çevresel Etki Değerlendirme 
Raporu (ÇED) temininde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. 

3.6 Başkonsolosluk Hizmetleri 
• Başkonsolosluk binalarının yetersiz oluşu vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerde aksaklıklara 

neden olmaktadır. 
• Hollanda'da vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin daha hızlı yürütülebilmesi için üçüncü bir 

Başkonsolosluk açılmalıdır. 
• Pasaport sürelerinin 5 yılla sınırlandırılması vatandaşlarımızca kısa bulunmaktadır. 
• Vatandaşlarımız halen mevcut olan pasaport ve nüfus hüviyet cüzdanlarının kâğıt ve baskı 

tekniğini yeterli bulmamaktadırlar. 
• Hollanda'da ikamet izni harçları Türk vatandaşları ile Hollanda'da görev yapan din görev

lilerinden çok yüksek miktarda alınmaktadır. 
• Türkiye'de gayri menkul sahibi vatandaşlarımız vergilerinin ödenmesinde yurtdışında sorun

lar yaşamaktadır. 
• Başkonsolosluklarca yapılan işlemler karşılığı alınan haçlar yüksek bulunmaktadır. 
• Nüfus ve Emniyet Müdürlüklerimiz ile Başkonsolosluklarımızın bilgisayar ağlan birbirine 

bağlanmadığından Türkiye'den istenilen bilgiler yazışma yoluyla yapılmaktadır. Bu yazışmalann 
bazen 4-6 hafta arasında zaman aldığı, yazışmalarda yapılan herhangi bir hata nedeniyle bu sürenin 
daha da uzaması çeşitli sorunlar yaratmaktadır. 

3.7 Koordinasyon 
• Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde Türkiye'de doğrudan 

muhatap olacakları bir kurum bulunmamaktadır. 
• Yurtdışındaki vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak üzere kurulan 

"Yurtdışı Vatandaşlar Üst Kurulu" aktif bir hizmet vermemekte ve Avrupa'daki Türk Toplumunun 
büyük bir bölümü bu kurulda temsil edilmemektedir. 

• Yurtdışındaki vatandaşlarımız tarafından kurulan derneklerde bir dağınıklık görülmekte ve 
lobi faaliyetleri istenilen düzeyde gerçekleşmemektedir. 

3.8 Pembe Kart 
• Mal alımı-satımı ve tapu-noter işlemlerinde, pembe kart uygulamasıyla ilgili tebliğler ol

masına rağmen hala zorluklarla karşılaşılmakta, çalışan memurların bir kısmı ve çoğu noterler pem
be kartı tanımamaktadırlar. 

• Arabalarıyla Türkiye'ye gelen pembe kart sahiplerinin, 3 aydan fazla süreyle Türkiye'de kal
maları halinde yurtdışına çıkarken sorunlarla karşılaşmaktadırlar. 
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• Pembe kart konusunda Avusturya'da farklı bir sorun bulunmaktadır. Avusturya Almanya gibi 
başlangıçta vatandaşlıktan çıkma izin belgesi beklemeden bazı vatandaşlarımıza Avusturya vatan
daşlığı vermiştir. Bu vatandaşlarımıza Avusturya vatandaşlığını aldıktan sonra bilahare Türk vatan
daşlığından çıkma izinleri verilmiştir. Bu vatandaşlarımız pembe kart almak istemektedirler. Bu 
durumdaki kişiler 4112 sayılı Kanun çerçevesinde pembe kart alamamaktadırlar. Avusturya'da bu 
durumda 5000 kişinin olduğu tahmin edilmektedir. 

• Pembe kart hamili olanlar yurtdışında geçen hizmet sürelerini 3201 sayılı Yasaya göre borç
lanma yaparak değerlendirememektedirler. 

3.9 Seçme ve Seçilme Hakkı 
• Yurtdışındaki vatandaşlarımız Türkiye'deki seçimlerde hudut kapıları hariç oy kul

lanamamaktadır. 
• Yurtdışındaki vatandaşlarımıza bulundukları ülkelerde İsveç, Hollanda ve Danimarka hariç 

yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınmamaktadır. 

3.10 Sürücü Belgesi ve Bedelsiz Araba İthali 
• Vatandaşlarımızın Türkiye'den almış olduğu sürücü belgeleri, Almanya'da 1 yıl süre ile 

geçerli olup, bir yıldan sonra vatandaşlanmızın tekrar sınava girip yeniden ehliyet alma zorunluluğu 
bulunmaktadır. Hollanda'da ise Türkiye'den alınan sürücü belgeleri hiç kabul edilmemektedir. 

• Yurtdışından kesin dönüş yapan vatandaşlarımızın hiçbir gümrük ve fon ödemeden beraber
lerinde bir araba getiremeyişleri şikayet konusu olmaktadır. 

3.11 Tanım a-Tenfiz 
• Yurtdışında boşanmış olan vatandaşlarımız, bulundukları ülkenin mahkeme kararlarının Tür

kiye'de tanınması için açtıkları tanıma ve tenfiz davaları uzun zaman almakta ve çok masraflı ol
maktadır. 

3.12 T.C. Merkez Bankası ve Bankalar 
• Fransa'da vatandaşlarımıza gerçek anlamda bankacılık hizmeti veren bir Türk bankası bulun

mamaktadır. 
• Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan T.C. Merkez Bankasında döviz mevduat hesabı 

bulunanların elde ettikleri faiz gelirlerinin "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" çerçevesinde 
ödenmeyen faiz gelirlerinin Alman Vergi Dairelerince talep edilmesi ciddi sorunlar yaratmaktadır. 

3.13 TRT 

• TRT-INT de yayınlanan eğitim, kültür ve yurtdışındaki vatandaşlarımızın sorunlarına ilişkin 
programlar yetersiz bulunmaktadır. 

• Diyanet Saati programı TRT-INT de çok geç saatlerde yayınlanmaktadır. 

3.14 Ulaşım 

• Vatandaşlarımız THY sefer sayılannı özellikle izin dönemlerinde yetersiz, bilet ve kargo üc
retlerini çok yüksek bulmaktadır. 

• Tatillerini ülkemizde geçirmek üzere karayolu ile seyahat eden vatandaşlarımız eski Yugos
lavya ülkeleri ve Bulgaristan'a ödenen vize ücretini yüksek bulmaktadırlar. 

• İzin dönemlerinde gümrük kapılarında yığılmalar meydana gelmektedir. 
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• Karayolu ile Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın geçiş güzergahında bulunan ülkelerdeki yol
culukları esnasında can ve mal güvenlikleri yeterince sağlanamamaktadır. 

3.15 Diğer Sorunlar 

• Bazı AB üyesi ülke parlamenterleri ile vatandaşlarının ülkemiz hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmamaları nedeniyle önyargılı davrandıkları görülmektedir. 

• Türkiye bağlantılı bazı şirket ve holdingler yüksek kâr payı vaadiyle yurtdışındaki vatandaş
larımızın mağduriyetlerine sebep olmuşlardır. 

4. NİHAİ DEĞERLENDİRME 

1960Tı yıllarda başlayan yurtdışına işgücü göçü sonucu bugün yurtdışında bulunan vatandaş
larımızın sayısı bulundukları ülke vatandaşlığını almış olanlar hariç 3,5 milyondur. Bulundukları ül
ke vatandaşlığını almış olanlar da dahil edildiği zaman bu sayı 4,5 milyona ulaşmaktadır. 

Şu anda yurtdışında yaklaşık 800.000 öğrencimiz temel eğitim ve liselerde okumakta, yaklaşık 
44.000 öğrencimiz ise yüksek öğrenim görmektedir. 

Yaklaşık 80.000 vatandaşımız işçilikten işveren konumuna gelmiştir. Bu vatandaşlarımız yan
larında yaklaşık 420.000 kişiye istihdam olanağı sağlamakta olup, yıllık ciroları 35 milyar 
EURO'ya ulaşmıştır. 

T.C. Merkez Bankası verilerine göre 1961 yılından bugüne kadar vatandaşlarımız tarafından 
resmi yollarla, yaklaşık 77 milyarı T.C. Merkez Bankası'na ve 50 milyarı ise öze! bankalara olmak 
üzere toplam 127 milyar ABD Doları havale edilmiştir. Ayrıca, vatandaşlarımızın çeşitli vesilelerle 
Türkiye'ye gelişlerinde beraberlerinde getirdikleri dövizler bu miktarın dışında olup, bu dövizler 
Türkiye ekonomisi ile bütçenin dengelenmesi açısından küçümsenemeyecek bir öneme sahiptir. 

Yurtdışında çalışmış ve emekli aylığına hak kazanmış vatandaşlarımız ile bunların Türkiye'de 
yaşayan dul ve yetimlerine yurtdışından havale edilen aylıkların 5 yıllık tutan 1 milyar EURO'ya 
ulaşmıştır. 

AB ülkelerinde yerleşik iş adamlarımız ile vatandaşlarımızın oluşturmuş olduğu dernek, birlik. 
vakıf, federasyon ve benzeri kurum ve kuruluşlar ülkemizin AB'ne tam üye olma ana misyonu çer
çevesinde şimdiye kadar önemli roller üstlenmişler ve üstlenmeye devam etmektedirler. 

Nüvesini emek gücünün oluşturduğu yurtdışındaki Türk toplumun yapısı giderek çok boyutlu 
bir nitelik kazanmıştır. Yurtdışındaki vatandaşlanmız, işçisi, iş adamı, profesörü, doktoru, öğrencisi. 
sendikacısı, yöneticisi ve politikacısıyla büyük bir potansiyel güce erişmiş olup, bu gücün ileriki 
yıllarda daha da etkin bir hale geleceği düşünülmektedir. 

Halen dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan vatandaşlanmızdan, birinci nesil dahil, çok büyük 
bir bölümünün artık yurda kesin olarak dönmeme yönünde kararlı olduklan bilinen bir gerçektir. 
Yurtdışındaki vatandaşlarımızın büyük bir bölümünün bulundukları ülke vatandaşlığına geçtikleri 
ve geçmeye devam ederek artık yerleşik bir toplum haline gelecekleri ve yurtdışında bulunan Türk 
nüfusunun bundan böyle de artmaya devam edeceği açıkça görülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 62. maddesi, yurtdışındaki vatandaşlarımızın bulundukları 
ülkelerde ve geri dönüşten sonra haklarının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili olarak Devletimize 
gerekli tedbirleri alma görevini vermiştir. 
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Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını araştırarak alınması gereken önlemleri belir
lemesi amacıyla kurulan Komisyonun yurtiçi ve yurtdışında yaptığı inceleme ve tespitler sonucun
da, vatandaşlarımızın aşağıda belirtilen temel sorunlarla karşılaştıkları belirlenmiştir. 

4.1 Karşılaşılan Sorunlar 
A. Askerlikle İlgili Sorunlar 
1. Bedelli askerlik hizmeti için ödenen döviz miktarının yüksek bulunması, 
2. Birden fazla erkek çocuğa sahip ailelerin, bedelli askerlik hizmetinden faydalanan her bir 

çocuğu için aynı miktarda döviz ödemeleri, 
3. 38 yaşını doldurdukları halde, askerlik hizmetini yapmayanların Türk vatandaşlığından 

çıkartılmaları. 

B. Büyükelçilik ve Başkonsolosluklara Verilen Hizmetlerde Karşılaşılan Sorunlar 
1. Vize uygulamasından kaynaklanan sorunlar, 
2. Vatandaşlarımıza bulundukları ülkelerde seçme ve seçilme hakkı verilmemesi, 
3. Vatandaşlarımızın Türkiye'deki seçimlerde oy kullanamamaları, 
4. Başkonsolosluklarda^ bürokratik işlemlerin uzun sürmesi, 
5. Yurtdışında vatandaşlarımız tarafından kurulmuş bulunan dernekler arasındaki koordinasyon 

eksikliği, 

6. Başkonsolosluk binalarının yetersiz oluşu ve Hollanda'da 3 üncü bir Başkonsolosluk olmayışı, 

7. Halen kullanılmakta olan pasaport ve nüfus hüviyet cüzdanlarının baskı ve kâğıt kalitesinin 
yetersiz olması, 

8. Hollanda'da vatandaşlarımız ile din görevlilerinden alınan ikamet izni harçlarının çok yük
sek olması, 

9. Yurtdışı Vatandaşlar Üst Kurulu'nun aktif hizmet vermemesi ve Avrupa'daki Türk top
lumunun büyük bir bölümünü temsil etmemesi. 

C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Karşılaşılan Sorunlar 
1. Vatandaşlarımız arasındaki yüksek orandaki işsizlik ve vatandaşlarımızın, özellikle genç

lerimizin meslek eğitimi imkânlarından yeterince faydalanamamalan, 

2. Son yıllarda artış eğilimi gösteren yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık, 
3. AB üyesi ülkelerce aile birleştirmesinde AB ve uluslararası hukuk normlarına uyulmaması, 
4. AB üyesi ülkelerde çalışan vatandaşlanmızın her alanda serbest dolaşımlarının sağlanmaması, 

5. Vatandaşlarımızın AB Hukukundaki gelişmelerden yeterince yararlanamamalan, 
6. İkili sosyal güvenlik sözleşmelerinde karşılaşılan sorunlar, 

7. 3201 sayılı Yasaya göre borçlanma yapanlara aylık tahsis edilebilmesi için kesin dönüş şar
tının aranması, 

8. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın ülkemizde bulundukları süre esnasında sağlık yardımların
dan istedikleri şekilde faydalanamamalan, ayrıca yurtdışına 3 ay süreli sigortalılık belgesi (A TRll) 
alarak giden vatandaşlanmızın aile fertlerinin kaza geçirerek uzun süre hastahanede kalmaları ve A 
TRll belgesinin süresinin dolması halinde anılan belgenin süresinin SSK tarafından uzatılmaması, 
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9. Cezaevlerinde bulunan vatandaşlarımızın sorunları ve mahkum mübadelesinde karşılaşılan 
sorunlar, 

10. Dil öğrenilmek üzere açılan kursların ücretlerinin yüksek olması, 

11. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışındaki vatandaşlarımıza verilen hizmet
lerin verimi ve niteliği açısından yurtdışı teşkilatında mevcut 53 kadronun tam olarak kul
lanılamaması. 

D. Din Hizmetleri Alanında Karşılaşılan Sorunlar 
1. Yurtdışına gönderilecek din görevlilerine vize alınmasında karşılaşılan sorunlar, 

2. İslam Dini'nin Avusturya ve Belçika hariç diğer Avrupa Birliği ülkeleri tarafından resmi din 
olarak kabul edilmemesi nedeniyle karşılaşılan sorunlar, 

3. Yurtdışında kurulmuş bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve benzeri Diyanet 
Vakıflarının bulundukları ülkelerde "İslam Dini" alanında yetkili ve temsilci kuruluşlar olarak ilgili 
ülkelerce kabul edilmemesinden kaynaklanan sorunlar, 

4. İslam Din derslerinin okullarda okutulması konusunda karşılaşılan sorunlar, 

5. Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde sadece Müslüman'lara ait mezarlıkların olmaması, 
6. Avusturya'da Müslümanları temsil eden kuruluşunun uygulamalarından kaynaklanan sorunlar, 
7. Belçika'daki din görevlilerinin görev sürelerinin 3 yıl olması sorunu, 
8. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza din hizmeti sunan din görevlilerinin sayısının yetersiz 

olması, 
9. Yurtdışında görev yapan din görevlilerine ödenen ücretin az oluşu ve sağlık sigortalarının 

devletimiz tarafından karşılanmaması, 

10. Rotterdam, Strasburg ve Salzburg Başkonsolosluklarımız nezdinde din hizmetleri ataşelik
lerinin bulunmayışı. 

E. Eğitim Alanında Karşılaşılan Sorunlar 
1. Yaşanılan ülkenin toplumsal ve sosyo-ekonomikyapı farklılıklarından kaynaklanan uyum ve 

kültür sorunu, 
2. Yaşanılan ülkenin dilinin yeterli derecede bilinmemesi, 

3. Yaşanılan ülkenin eğitim sisteminin yeterince tanınmaması, 
4. Türkçe ve Türkçe kültür derslerinin zorunlu olmaması, 
5. Türkçe dersinin ikinci yabancı dil olarak kabul edilmemesi, 
6. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleri sorunu, 
7. Okul öncesi eğitim kurumlarına (Anaokullarına) devam eden Türk çocuklarının sayısının 

çok az olması, 

8. Öğrenme Engelliler Okullarına (Sonderschule) giden Türk öğrencilerin sorunları, 
9. Mesleki eğitime yeterince önem verilmemesi, 
10. Okul idaresi ve aileler arasında yeterli iletişimin kurulamaması sorunu, 
11. Türkiye'den gönderilen öğretmenler ile ilgili sorunlar, 

12. İlgili ülke ve eyaleti erce atanan öğretmenlerle ilgili sorunlar, 
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13. Yurtdışı için hazırlanan ders kitap ve malzemelerinin yetersizliği, 
14. Eğitim Müşavirlik ve Ataşelikleri ile vatandaşlarımız arasında yeterli ve etkin bir iletişimin 

kurulamaması, 
15. Eğitim Müşavirliği ve Ataşeliği kadrolarının yetersizliği, 
16. Yurtdışında özel öğrenci statüsünde yükseköğretim görenlerle ilgili sorunlar, 
17. Yurtdışında resmi-bıırslu öğrenci statütüsünde yükseköğretim görenlerle ilgili sorunlar, 
18. Diploma denkliği sorunu, 
19. Türkiye'deki gençlik ve izcilik kamplarından yeterince yararlanılamaması, 
20. Yurtdışındaki yetişmiş insan gücünden yararlanılamaması, 
21. Yurtdışında Türk yükseköğretim kurumlarının kurulamaması, 
22. Yurtdışındaki öğretmenlere ödenen ücretlerin düşük oluşu. 
F. Gümrüklerde Yaşanan Sorunlar 
1. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın ülkemize gelirken veya ülkemizden ayrılırken geçtikleri ül

kelerde karşılaştıkları sorunlar, (rüşvet, can ve mal güvenliği, haksız muamele, hırsızlık vb.) 
2. Gümrük kapılarında yığılma ve uzun süre beklenmesi sorunu, 

3. Gümrük idarelerinin altyapı eksikliklerinden kaynaklanan sorunlar, 
4. Gümrük kapılarında görevli personelden kaynaklanan sorunlar, 
5. Ülkemize geçici olarak giren taşıtların yurdumuzda kalma (Triptik) sürelerinden kaynak

lanan sorunlar, 
6. Ülkemize gelen vatandaşlarımıza ait taşıtlar için düzenlenen Taşıt Giriş-Çıkış Formundan 

alınan damga vergisi ve form bedelinin ödenmesinde karşılaşılan sorunlar, 
7. Gümrük kapılarında diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin de görev yapmasından 

kaynaklanan sorunlar, 
8. Vatandaşlarımızın gümrük mevzuatına ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlar. 
G. İşadamlarımızın Karşılaştıkları Sorunlar 
1. Ticari faaliyette bulunan işadamlarımızın karşılaştıkları vize sorunu, 
2. Gelişmiş ticari bankacılık sistemi olmayan ülkelerde işadamlarımızın kredi temininde kar

şılaştıkları sorunlar, 
3. Liberal yabancı sermaye kanunu bulunmayan ülkelerde yatırım mevzuatından kaynaklanan 

sorunlar, 
4. Yabancı ülkelerdeki gümrük mevzuatı uygulamalarından kaynaklanan sorunlar, 
5. Bazı Ortadoğu ülkelerinde karşılaşılan kefalet sorunu, 
6. Geçiş güzergahlarında bulunan ülkelerde yaşanan nakliye sorunları, 
7. Ülkemizden ihraç edilen malların diğer ülkelere ithalinde karşılaşılan standart sorunları, 
8. Kota ve benzeri tarife dışı engellerden kaynaklanan sorunlar, 
9. İşadamlarımızın aynı sektöre yönelmeleri nedeniyle aralarında yaşanan rekabet sorunu, 
10. Yurtdışında faaliyet gösteren işadamlarımızın ülkemizde uygulanan yatırım ve ihracat teş

vikleri konularındaki bilgi eksiklikleri, 
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11. Gıda maddelerinin (et, süt ürünleri vb.) bazı ülkelere ithalinde karşılaşılan sorunlar, 
12. Ticaret hacmimizin yüksek olduğu ülkelerde Ticaret Müşavirliklerimizin yeterli kadroya 

sahip olmamaları. 
H. Kültür ve Turizm Alanında Karşılaşılan Sorunlar 
1. Yurtdışı hizmet birimlerinin yetersizliği, 
2. Yurtdışında yapılan kültür ve sanat etkinliklerinin kalitesinin yetersizliği, 
3. Yurtdışı kitap fuarlarına katılımın yetersiz oluşu, 
4. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın aydınlatılması amacıyla hazırlanan çeşitli dillerdeki yayın

ların yetersizliği, 
5. Türk kültürünü ve toplum yaşamını konu alan araştırmalara yeterince destek verilmemesi, 
6. Yurtdışında bulunan Türk Kültür Merkezlerinin hizmet ve faaliyetlerinin yetersizliği, 
7. Ülkemizin yurtdışında tanıtımı ile ilgili organizasyonların yeterli ve etkin düzeyde olmaması, 
8. Yurtdışındaki tur operatörleri ve bunların teşviklerinin yetersizliği, 
9. Hava ulaşım ve taşımacılığı sektöründe yurtiçi denetim hizmetlerinin yetersizliği, 
10. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın tatillerini Türkiye'de geçirmelerine yönelik hizmet ve 

faaliyetlerin yeterli olmaması, 
11. Turizm sektöründe çalışan personelin ve hizmetlerin yetersizliği. 
I. Mali ve Bankacılık Alanında Karşılaşılan Sorunlar 
1. T.C. Merkez Bankası'nda yurtdışında bulunan vatandaşlarımız tarafından açılan döviz mev

duat hesapları ile ilgili çifte vergilendirme anlaşmasından kaynaklanan sorunlar, 
2. Başkonsolosluklarca verilen hizmetler karşılığında alının harçların yüksek bulunması, 
3. Türkiye'de bulunan engellilere hibe edilen sakat arabası bağışlarında düzenlenen hibe 

senedinden alınan damga vergisinin yüksek bulunması, 
4. Yurtdışında gönderilen para havale işlemlerinin gecikmesi. 
İ. TRT Kurumunun Yurtdışı Yayınlarından Kaynaklanan Sorunlar 
1. TRT- INT'te yayınlanan eğitim, kültür ve yurtdışındaki vatandaşlarımızın sorunlarına iliş

kin programların ve kalitelerinin yetersiz olması ve Diyanet Saati programının çok geç saatlerde 
yayınlanması ve bu programlarda Alevi kültürü ile ilgili konulara yer verilmemesi, 

2. Bazı Avrupa ülkelerinde TRT-INT yayınlarının kablolu yayından çıkartılması. 
J. Vatandaşlık, Nüfus, Pasaport ve Benzeri Konularda Karşılaşılan Sorunlar 
1. Çifte vatandaşlık ve pembe kart sorunu, 
2. Başka ülke vatandaşlığına geçen vatandaşlarımızın vefatları halinde karşılaşılan sorunlar, 
3. Tanıma ve tenfız işlemlerinin uzun sürmesi, 
4. Nüfus işlemlerinde karşılaşılan sorunlar, 
5. Evlilik dışı birlikteliklerinden doğan çocuklarla ilgili sorunlar, 
6. Pasaport sürelerinin kısa olmasından kaynaklanan sorunlar, 
7. Yurda giriş-çıkışlarda hudut kapılarında karşılaşılan sorunlar, 
8. Bazı AB ülkelerinde Türk sürücü belgelerinin tanınmaması. 
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K Yurtdışında Faaliyette Bulunan Müteahhitlerimizin Karşılaştığı Sorunlar 

1. Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve İdari anlaşmalardan kaynaklanan sorunlar, 

2. Topluluk Sigortası uygulamasından kaynaklanan sorunlar, 

3. Asgari ücret sorunu, 

4. Tip sözleşme uygulamasından kaynaklanan sorunlar, 

5. Sosyal Güvenlik Anlaşması olan ülkelerdeki uygulamadan kaynaklanan sorunlar, 

6. Yabancı ülkelerde işgücüne uluslararası sertifika zorunluluğu getirilmiş olması sorunu, 

7. Ticari ve politik risk sigortası sorunu, 

8. Teminat mektubu sorunu, 

9. Proje kredilerinin temininde karşılaşılan sorunlar, 

10. Müteahhitlik firmalarının belirli bir standart aranmaksızın yurtdışında faaliyet göster
melerinden kaynaklanan sorunlar. 

L. YÖK ile İlgili Sorunlar 

1. Yurtdışından alınan yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerinde yaşanan sorunlar. 

M. Karşılaşılan Diğer Sorunlar 

1. İzin dönemlerinde THY'nın taşıma kapasitesinin azlığı, bilet ve kargo ücretlerinin çok yük
sek bulunması, 

2. Vatandaşlarımızın Eski Yugoslavya ülkeleri ve Bulgaristan'dan geçişlerinde ödedikleri vize 
ücretinin yüksek olması, 

3. Tur operatörü tanımının hukuken yasallaştırılmamış olması, 

4. Turizm gelirlerinin ihracat geliri sayılmaması, 

5. Yurtdışındaki yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için huzur evlerinin hala açılmamış 
olması. 

6. Feribot taşıma kapasitelerinin ve sefer sayılarının yetersiz olması, 

7. Bazı AB üyesi ülke parlamenterleri ile vatandaşlarının ülkemiz hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmamaları nedeniyle önyargılı davranması, 

8. Türkiye' de yerleşik bazı şirket ve holdinglerin yüksek kâr payı vaadiyle yurtdışındaki 
vatandaşlarımızın mağduriyetlerine sebep olması. 

4.2 Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri 

A. Askerlik Konusunda Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri 

Bedelli askerlik hizmeti için ödenen döviz miktarının yüksek bulunması, birden fazla erkek 
çocuğa sahip ailelerin bedelli askerlik hizmetinden faydalanan her çocuğu için aynı miktarda döviz 
ödenmesi ve 38 yaşını doldurdukları halde askerlik hizmetini yapmayanların Türk vatandaşlığından 
çıkarılması gibi vatandaşlarımızca dile getirilen sorunlann Millî Savunma Bakanlığı'nca değerlen
dirilmeye alınması gerektiği düşünülmektedir. 
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B. Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarca Verilen Hizmetlerde Karşılaşılan Sorunlara İliş
kin Çözüm Önerileri 

1. Sınırların kalktığı bir Avrupa'da kendini Avrupa Birliğine odaklamış olan Türkiye'nin 
vatandaşlarına vize uygulamasının kalkması gerekmektedir. Bu nedenle konu her platformda ve 
ikili görüşmelerde dile getirilmelidir. 

2. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkede seçme ve seçilme haklarını kullan
malarını sağlamak üzere, Türkiye'de mukim yabancılara da mütekabiliyet şartına bağlı olarak ön
celikle yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmelidir. 

3. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye' de yapılacak seçimlerde oy kullanabil
melerini sağlamak amacıyla gerekirse seçim kanununda değişiklik yapılmalı ve konu ilgili ülkeler
le yapılacak diplomatik görüşmelerde dile getirilmelidir. 

4. Konsolosluk hizmetlerinde yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi için çeşitli çalışmalar yapıl
maktadır. Devletimizin hemen hemen tüm birimlerinin ihtisas alanına giren konular olması 
nedeniyle, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız bakımından konsolosluk işlemleri olarak adlan
dırılan, esasen tüm vatandaşlık hizmetlerini birebir kapsayan bu alanda, daha iyi hizmet sunulabil
mesi için ilgili bütün Bakanlıkların koordineli bir çalışma içine girmeleri gerekmektedir. Bugün. 
dünyada yaşanmakta olan globalleşme süreci, Türkiye'nin AB üyeliğine hazırlık çalışmaları ve tek
nolojik gelişmeler kapsamında Nisan 2003 tarihinde yeni bir konsolosluk konsepti uygulamaya baş
lanmıştır. Bu konsept çerçevesinde, yurtdışında gerek geçici, gerek sürekli bulunan vatandaş
larımıza yönelik Konsolosluk Himayesinin genişletilmesi ve etkin uygulanması konusunda esaslar 
belirlenmiş, özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Batı Avrupa ülkelerindeki Başkon
solosluklarımıza yabancılara yönelik tanıtım ve PR çalışmaları, yurtdışındaki Türk toplumunun 
geleceğine ilişkin ve AB'ne tam üyelik yolundaki çalışmalar ile ilgili ek görevler tevdi edilmiştir. 
Başkonsolosluklarca verilen hizmetlerde (noterlik, nüfus, evlenme, pasaport vb.) karşılaşılan yoğun 
talebin ek personel istihdamı ile takviye edilerek verilmesinin sağlanması, karşılaşılan ve şikayet 
konusu olan bürokratik işlemleri azaltabilecektir. E-Devlet yaklaşımı çerçevesinde uygulamaya 
konulan önemli projelerden biri de, konsolosluk işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik 
olarak hazırlanan Başkonsolosluk Otomasyon Programıdır. Bu program Dışişleri Merkezi ile online 
olarak çalışan temsilciliklerimizde verilen konsolosluk hizmetlerinde, işlem kabiliyetini artıracaktır. 
Programın ileride, İçişleri Bakanlığının çeşitli birimleri başta olmak üzere diğer devlet kuruluşlarıyla 
doğrudan bağlantısı sağlanabildiği takdirde, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın nüfus, askerlik, 
pasaport ve noter işlemleri daha da kolaylaşacak ve gereksiz zaman kayıpları ortadan kalkacaktır. 

5. Derneklerin bugünkü durumlarıyla son derece dağınık olan yapılarının önüne geçilmesi önem 
arz etmektedir. Özellikle çatı derneklerinin toparlayıcı bir nitelik alabilmeleri topluma açılabilmeleri 
ve kaybolan inandırıcılıklarını yeniden kazanabilmeleri için, derneklerin bulundukları ülkelerde 
doğan veya çok küçük yaşlardan beri bu ülkelerde eğitim görmüş, dilini konuşan, geçerli bir meslek 
sahibi, her iki toplum içerisinde de saygın bir konuma gelebilmiş, derneklerin demokratik bir yapıda 
çalışmasının gerekliliğine gerçekten inanan kişilerin öne çıkmalarıyla mümkün olabilecektir. Der
neklerin bulundukları ülke makamlarının güvenini kazanacak faaliyetler içerisine girmeleri, siyasi 
partiler ve buralardaki Türk kökenli politikacılarla işbirliği halinde olmaları, o ülkelerdeki diğer güç
lü yabancı sivil toplum örgütleri ile iletişim ve gerektiğinde ortaklık içine girmelerinin teşvik edil
mesi güçlenmelerine imkân verecektir. Bu konularda Avrupa ülkelerindeki Başkonsolosluklarımız
dan kapsamlı bir araştırma yapmalarının istenmesi akla gelen yöntemlerden bir tanesidir. 
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6. Başkonsolosluk binalarının vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verecek şekilde fiziki 
yapıya kavuşturulması ve ihtiyaç duyulan yerlerde Başkonsolosluk açılması konusunda Dışişleri 
Bakanlığı'nca gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

7. Halen kullanılmakta olan pasaport ve nüfus hüviyet cüzdanlarının baskı ve kâğıt kalitesinin 
artırılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarca gereken tedbirler alınmalıdır. 

8. Hollanda'da vatandaşlarımız ile din görevlilerinden alınan ve çok yüksek olan ikamet izni 
harçlarının düşürülmesi konusunda Dışişleri Bakanlığımızca bu ülkenin ilgili makamları nezdinde 
gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. 

9. Halen mevcut olan Yurtdışı Vatandaşlar Üst Kurulunun yerme Avrupa'daki Türk top
lumunun tamamını temsil edebilecek yeni bir kurul oluşturulmalıdır. 

10. Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımızın yurtdışındaki vatandaşlarımız tarafından kurul
muş olup teröre bulaşmamış birlik, dernek, vakıf, federasyon vb. kuruluşları mevcut sorunların 
çözümüne yönelik bilgilendirmeleri ve aydınlatmaları gerekmektedir. 

C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri 

1. Gençlerimizin meslek eğitimi olanaklarından yeterince yararlanamadıkları bilinen bir ger
çektir. Başkonsolosluklarımız bünyesindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeleri ile Milli Eğitim 
Ataşeleri koordınelı olarak Alman resmi makamlarını (Çalışma Daireleri, Sanayi ve Ticaret Odaları 
vb.) ziyaret etmeli ve onlarla vatandaşlarımıza yönelik toplantılar düzenlemelidirler. Görev böl
gelerinde dernekler, işçi ve işveren kuruluşları, öğretmenler, din görevlileri ile vatandaşlarımıza 
yönelik toplantılar yapılmalıdır. Vatandaşlarımızı bilinçlendirme ve konu hakkında bilgilendirme 
hususunda toplum lideri olan vatandaşlarımızla ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği sağlanmalıdır. 
TRT-İNT ve basın yoluyla bu toplantıların yoğun vatandaş kitlelerine ulaşması sağlanmalıdır. Ay
rıca. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2002 vılmda vürürlüğe kovduğu "Altın Bilezik Ey
lem Planı" desteklenmelidir. 

2. Yurtdışındaki Büyükelçilik. Başkonsolosluklarımız ve bünyelerindeki Müşavirlik ve 
Ataşelikler yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın en önemli sorunlarından biri haline gelmiş olan 
ırkçılık ve yabancı düşmanlığı faaliyetlerini tespit ederek derhal Dışişleri Bakanlığına bildirmelidir
ler. Şiddet olayları ve yabancı düşmanlığı faaliyetleri anılan Bakanlıkça değerlendirilerek gerekli 
görülmesi halinde iki ülke arasındaki görüşmelerde dile getirilmelidir. 

3. Aile birleştirilmesinde yaşanılan sorunlar ilgili ülkelerle yapılan ikili görüşmelerde ve her 
platformda dile getirilmeli ve vatandaşlarımız için Avrupa Sosyal Şartı'nın ve Avrupa Birliği 
Hukukunun öngördüğü yaş şartının uygulanması talep edilmelidir. 

4. AB üyesi ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın her alanda serbest dolaşımlarının sağlanması 
için Dışişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuvu ilgili ülkelerle yapılan 
ikili görüşmelerde ve her platformda dile getirilmelidirler. 

5. Yurtdışındaki geleceğimiz açısından vatandaşlarımızın haklarının izlenmesi, Avrupa Birliği 
Adalet Divanının verdiği kararların ilgili ülkenin iç hukukuna yansıtılması vatandaşlarımız açısın
dan büyük önem arz etmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının girişimleri sonucu F. Al
manya ve en son Avusturya'nın vatandaşlarımızın Ortaklık Konseyi kararlarından doğan haklarını 
kendi yabancılar yasalarının içerisine almaları sağlanmıştır. Konunun önemi her platformda ve 
yabancı resmi makamlarla yapılan ikili görüşmelerde dile getirilmeli ve önemi vurgulanmahdır.Ay-
rıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 2002 yılında uygulamaya konulan "İleri Haklar Ey
lem Planı" desteklenmelidir. 
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6. Eski tarihli sözleşmelerin tadili ile ilgili olarak Bakanlıklararası görüşmeler bir an önce baş
latılmalıdır. 

7. Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda yapılan bir değişiklikle 3201 sayılı Yasaya 
göre borçlanma yapmak isteyenler için yurda "kesin dönüş" yapma şartı kaldırılmış olup, ancak ay
lık tahsisi için hala kesin dönüş şartı aranmaktadır. Kurumun aktüeryal dengesinin de göz önünde 
bulundurarak mevcut sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla konunun Bakanlık tarafından yeniden 
değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

8. Türkiye'ye iş seyahati veya izin dolayısıyla gelen vatandaşlarımız bağlı bulundukları hastalık 
sigortası kasasından seyahatlerinde karşılaşacakları hastalık veya kaza halleri için yurtdışı sigortalılık 
belgesi almaktadırlar. Bu belgeler, SSK sağlık ocakları, dispanser ve hastaneleri dışında özel has
tanelerce tanınmamakta olup, bu belgelerin özel hastanelerce de tanınmasının uygun olacağı düşünül
mektedir. Ayrıca, yurtdışına 3 ay süreli sigortalılık belgesi (A TR11) alarak giden vatandaşlarımızın 
aile fertlerinin kaza geçirerek uzun süre hastahanede kalmaları ve A TR11 belgesinin süresinin dol
ması halinde anılan belgenin süresinin SSK tarafından uzatılmasının sağlanması gerekmektedir. 

9. Aileleri ile birlikte yurtdışında bulunan suç işleyerek ceza alan ve sınırdışı edilen mahkum 
vatandaşlarımızda aile parçalanması sorunu yaşanmakta olup, ayrıca cezaevlerinde çalışıp sınırdışı 
edilen vatandaşlarımızdan kesilen işsizlik ve emeklilik sigortası primleri kendilerine geri öden
memektedir. Yurtdışında uzun süreli mahkumiyet cezası alıp, belli bir süre yurtdışında cezaevinde 
kalan ve geri kalan cezalarını ülkemizde tamamlamak isteyen mahkum vatandaşlarımızın bu 
konudaki başvuruları reddedilmektedir. Konular ilgili Bakanlıklar tarafından (Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik, Adalet Bakanlığı) ele alınmalı ve ikili görüşmelerde dile getirilmelidir. 

10. Yurtdışında vatandaşlarımızın dil öğrenmeleri için açılan kursların ücretleri yüksektir. 
Özellikle Hollanda'da, aile birleştirmesi ile gelen ve dil öğrenmek isteyen vatandaşlarımızdan kurs 
ücreti olarak 75ü EURO istenmekte, kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olamayanlara oturma iz
ni verilmemektedir. Konu ikili görüşmelerde dile getirilerek anılan ücretlerin makul bir düzeye 
çekilmesi sağlanmalıdır. 

11. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yurtdışındaki vatandaşlarımıza verilen hizmetin 
verimi ve niteliği açısından anılan Bakanlığın mevcut 53 kadrosunun tam olarak kullandırılması 
gerekmekte olup, gereği Maliye ve Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilmelidir. 

D. Din Hizmetleri Alanında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri 
1. Diyanet İşleri Başkanlığınca yurtdışına gönderilen din görevlilerine hemen hemen bütün ül

kelerce vize verilmesinde güçlükler çıkartılmakta ve vize için ücret alınmaktadır. Yaşanan bu zor
lukların aşılabilmesi için Dışişleri Bakanlığınca ilgili ülke makamları nezdinde gerekli girimlerde 
bulunulmalıdır. 

2. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları bazı AB üyesi ülkelerde Din 
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin okutulup okutulmaması, bu derslerin hangi dilde ve kimler 
tarafından verileceği, muhatap kuruluşun kim olacağı konularındaki tartışmaların devam ettiği 
bilinen bir gerçektir. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin vatandaşlarımızın çocukları tarafın
dan yeterince anlaşılabilmesi ve bu derslerden istenilen düzeyde faydanın sağlanabilmesi için mut
laka Türkçe olarak verilmesi gerekmekte olup, bu sorunun Millî Eğitim Bakanlığınca yurtdışında 
yeterli sayıda, yabancı ülke makamları ile gerekli düzeyde iletişim sağlayabilecek seviyede, o ül
kenin dilini bilen Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleri öğretmeni gönderilmesi ile çözüm
lenebileceği düşünülmektedir. 
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3. Başta Almanya olmak üzere vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde ilgili makamlar Müs
lümanlarla diyalog kurmak ve onlarla dini konularda ilişkilerini düzenlemek amacıyla muhatap bir 
dini kuruluş görmek istemektedirler. Almanya'da bulunan Müslümanların büyük bir çoğunluğunu 
oluşturan vatandaşlarımızın büyük bir bölümüne hizmet veren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin 
(DİTİB) temsilci kuruluş olması yolunda yoğun bir çaba sarf edilmeli, üye sayısının artırılması için 
gerekli çalışmalar yapılmalı, DİTİB'in herhangi bir ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlarımıza hiz
met vermesi yolunda her türlü gayretin gösterilmesi ve her platformda DİTİB'in tanıtılması için 
yaşanılan ülkenin dilini çok iyi bilen elemanların DİTİB bünyesinde bulundurulmasına özen gös
terilmelidir. Ayrıca, diğer ülkelerde de benzer çalışmalar yapılmalıdır. 

4. İslam dininin AB ülkelerinde (Avusturya ve Belçika hariç) resmi din olarak tanınması 
konusunda Diyanet İşleri Başkanlığınca gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

5. Yurtdışında kurulmuş bulunan DİTİB ve Diyanet vakıflannca, sadece Müslümanlar için kul
lanılmak üzere satın alınmak veya mahalli belediyelerden temin edilmek suretiyle mezarlıkların 
oluşturulması sağlanmalıdır. 

6. İslam dinini resmi din olarak kabul eden Avusturya'da, Müslümanları temsil eden kuruluşun 
yönetiminde Türk vatandaşlarının ağırlıklı olarak yer alması konusunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

7. Hizmetin devamlılığı ve verimi için Belçika'daki din görevlilerinin görev süresi Bakanlık-
lararası Ortak Kültür Komisyonunca 4 yıla çıkartılmalıdır. 

8. Yurtdışındaki vatandaşlarımız tarafından yaptırılan veya satın alınarak cami haline getirilen 
485 camimizde ücretleri Devletimiz tarafından ödenen din görevlisi bulunmamaktadır. Din görev
lilerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilmesi ve yurtdışı ücretlerinin Devletimiz büt
çesinden karşılanması, vatandaşlarımızın Devletimize olan güven duygularının artmasına vesile ol
maktadır. Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen din görevlilerinin çalışmaları sonucunda, yurt
dışındaki vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberlik duygularının daha da kuvvetlendiği, ül
kemize ve Devletimize karşı faaliyet gösteren yıkıcı ve bölücü gurupların bu faaliyetlerinde önem
li ölçüde bir azalma görüldüğü Diyanet İşleri Başkanlığına ulaşan bilgilerden anlaşılmış bulunmak
tadır. Ancak, uzun zamandan beri din görevlisi bekleyen derneklerin çok zor durumda oldukları, bu 
sıkıntıların hat safhaya ulaştığı, din görevlisi taleplerinin karşılanamamasının vatandaşlarımız 
arasında tedirginliğe yol açtığı, bunu fırsat bilen bazı kişi ve gurupların vatandaşlarımız arasında 
huzursuzluklara sebep oldukları, vatandaşlarımızın Devletimize karşı besledikleri güven duygusunu 
sarsmaya çalıştıkları ve resmi din görevlisinin görevlendirilememesinden kaynaklanan boşluktan is
tifadeyle etkinliklerini artırdıkları, yine Diyanet İşleri Başkanlığına ulaşan bilgiler arasındadır. Hat
ta vatandaşlarımıza dini, sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek amacıyla kurulmuş bulunan 
Diyanet İşleri Türk İslam Birlikleri ile Diyanet Vakıflarına binaları hibe edilen derneklerden 
bazılarına din görevlisi gönderilememesi sebebiyle, dernek yöneticilerinin de değişmesi sonucu. 
ehil olmayan bazı kişilerin söz konusu dernek ve camilerde din görevlisi olarak istihdam edildiği, 
bunun sonucu olarak da yurtdışındaki Türk toplumu arasında huzursuzlukların meydana geldiği öğ
renilmiştir. Bu itibarla; yurtdışında tesis edilmeye çalışılan ve en çok ihtiyacımız olan birlik ve 
beraberliğin bozulmaması, dinimizin vatandaşlarımıza doğru bir şekilde öğretilmesi, vatandaş
larımız ile ülkemiz arasındaki sevgi bağlarının kuvvetlendirilmesi, birtakım istismarlara meydan 
verilmemesi, bölücü akımların ortaya çıkmaması ve Devletimize olan güven duygularının sarsıl
maması için uzun süreden beri talep edilen 225 din görevlisi kontenjanının 2004 yılında kullanıl
mak üzere Maliye Bakanlığınca Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesi gerekmektedir. 
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9. Yurtdışında yaşayan, kültürel erozyonla karşı karşıya kalan ve pek çok sorunlarla yüz yüze 
bulunan vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı bir din hizmeti sunulabilmesi için vasıflı ve kaliteli din 
görevlisi gönderilmesi önem arz etmektedir. Yurtdışına gönderilecek vasıflı din görevlisi temin 
edebilmek için, görevin çekiciliğinin devamı açısından, din görevlilerinin maaşlarının makul 
düzeye çıkarılması ve sağlık giderleri ile ilgili sorunların çözümlenmesi gerekmektedir. Global baz
da yaşanan ekonomik krizler ve Avrupa Birliğine bağlı ülkelerde EURO'ya geçilmesi ile ortaya 
çıkan kargaşa sonucu fiyatlarda oluşan artış ve dengesizlikler, ABD gibi bazı ülkelerde din görev
lilerine ödenen ücretlerde indirime gidilmesi din görevlilerine ödenmekte olan ücretlerin yeniden 
ayarlanarak makul düzeye çıkarılmasını zorunlu hale getirmiştir. Yurtdışına gönderilmekte olan din 
görevlileri, kadrolu olmayıp geçici statüde görev yaptıklarından kendilerinin sağlık giderleri kısmen 
Devlet tarafından karşılanmakta ve aile bireylerinin sağlık giderleri ancak, Türkiye'deki sağlık 
fiyatları esas alınarak karşılanmaktadır. Halbuki, yurtdışında sağlık giderleri oldukça yüksektir. 
Bulundukları ülke standartlarına göre gelir seviyesi zaten düşük olan din görevlileri bu giderleri 
karşılamakta zorlanmaktadır. Bu sebeple, söz konusu problemin çözümü için ya din görevlilerinin 
aile sağlık sigortalarının Devlet tarafından karşılanması veya maaşlarına bu bağlamda ilave bir ar
tış yapılarak makul bir çözüm bulunması gerekmektedir. 

10. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları Rotterdam Başkonsolosluğumuz görev 
alanında Hollanda Diyanet Vakfına bağlı 82 cami derneği ve kültür merkezinin bulunması yanında, 
ücretleri Devletimiz tarafından ödenen 62 din görevlisi bulunmaktadır. Fransa'da Strasburg Baş
konsolosluğumuz görev alanında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)'ne bağlı 41 cami der
neği ve kültür merkezinin bulunması yanında, ücretleri Devletimiz tarafından ödenen 15 din görev
lisi bulunmaktadır. Avusturya'da Salzburg Başkonsolosluğumuz görev alanında Avusturya Türk İs
lam Birliği (ATİB)'ne bağlı 40 cami derneği ve kültür merkezinin bulunması yanında, ücretleri 
Devletimiz tarafından ödenen 16 din görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, Rotterdam bölgesinde 20, 
Strasburg bölgesinde 26 ve Salzburg bölgesinde 24 cami derneği de din görevlisi talebinde bulun
muş olup, bu talepler de bugüne kadar karşılanamamıştır. Yurtdışında Devletimiz eliyle sunulmaya 
çalışılan din hizmetlerinin daha aktif ve verimli bir şekilde götürülebilmesi, verilen hizmetlerde ak
saklığa meydan verilmemesi ve koordinasyonun sağlanabilmesi, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk
larımız görev alanında hizmet veren din görevlilerinin her türlü iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi, 
sicil ve disipline taalluk eden konularının çözüme kavuşturulması açısından, Hollanda-Rotterdam, 
Fransa-Strasburg ve Avusturya-Saizburg veya Bregenz Başkonsoloslukları nezdinde birer Din Hiz
metleri Ataşeliği ihdas edilmesi zaruret arz etmektedir. 

E. Eğitim Alanında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri 
1. Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde dil, eğitim, din, kültür, gelenek-görenek. toplum

sal ve sosyo-ekonomik yapı farklılıklarından doğan uyum ve kültür sorunlarının çözümünde ön
celikle onlarla ilişkilerimizin nasıl sürdürüleceği, onlara yaklaşımlarımızın nasıl ve neler olacağı ve 
bu konudaki politikalar için belirgin bir amaç ve felsefe ortaya konulmalı, kendilerine temel bir 
takım bilgiler sunularak o ülkelerde daha rahat nasıl yaşayabilecekleri konusunda yaşadıkları top
lumla uyum içersinde olmalarını sağlayıcı eğitim programlan düzenlenmelidir. 

2. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde bir takım toplumsal, sosyal ve ekonomik 
haklarını korumaları, yaşamlarını iyi bir düzeyde sürdürmeleri ve toplumla uyum sağlamaları hem ana 
dillerini hem de o ülke dilini çok iyi bilmelerine ve öğrenmelerine bağlıdır. Bunun için vatandaşlarımız 
o ülkenin dilini öğrenmeye özendirilmelidir. Ayrıca, yaşadıkları ülkelerdeki yetkili makamlarla 
diyalog kurularak vatandaşlarımıza yönelik sürekli ve etkin dil kursları düzenlenmelidir. 
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3. Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki eğitim-öğretim ile il
gili konularda kendilerine bu ülkeler tarafından sunulan hak ve fırsatlardan yeterli ölçüde yarar
lanabilmeleri için o ülkelerin eğitim sistemini yeterince tanımalıdırlar. Bu konuda Eğitim Müşavir 
ve Ataşelikleri başta olmak üzere yurtdışı birimlerinin vatandaşlarımızı aydınlatmaları zaruri görül
mektedir. 

4. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın çocuklarının Türk kimlik ve kültürüyle varlıklarını 
koruyabilmeleri için Türkçe ve Türk Kültür derslerinin, ders saatleri dışında ve kurs niteliğinde is
teğe bağlı olarak verilmesi yerine bu derslerin mutlaka zorunlu dersler kapsamına ve haftalık ders 
programının içine alınarak verilmesi yönünde tedbirler alınmalı ve bu konuda her düzeyde 
yapılacak görüşmelerde konunun kabulü yönünde ısrarcı olunmalıdır. Bu sorunun çözümü için Türk 
Dilinin bilim dili olması yönünde uğraşı gösterilmesiyle daha kolay çözülebilir. 

5. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve çocuklarının, Türk kimliği ve kültürüyle varlıklarını 
koruyup geliştirebilmeleri için Türkçe dersinin özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduk
ları ülkelerde ikinci yabancı dil olarak kabul ettirilerek okutulması için gereken tedbirler alınmalı 
ve bunun sağlanması yönündeki çalışmalara ağırlık verilmelidir. Türkçe'nin öğretilmesinde veliler 
bilinçlendirilmen, öğrencilerde öğrenme isteği uyandırmalı ve Türk Dili cazip duruma getiril
melidir. 

6. Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleri sorununa çözüm 
olarak", 

Kısa Vadede: Özellikle Almanya yada diğer ülkelerde Almanca veya o ülkenin dilini bilen, 
eğitim sistemini, sosyal, kültürel ve dini yapısını tanıyan ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerini 
Türkçe olarak verecek Türk öğretmenlerin hizmet içi bir eğitimden geçirilerek yurtdışında görev
lendirilmeleri, 

Ortsı Vadede: Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerini Türkçe vermek üzere, İlahiyat Fakültesi 
mezunu olup Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği yapan. Almanca veya gidilecek ülkenin 
dilini bilen, KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı) sınavından en az 70 ve üzeri not alan öğ
retmenlerin gidilecek ülkenin eğitim sistemini, sosyo-ekonomik, kültürel ve dini yapısı konuların
da eğitildikten sonra görevlendirilmesi, 

Uzun Vadede: 15 ve 16 ncı Karma Eğitim Uzmanları Komisyonu (KEUK) kararlan doğrul
tusunda Türkiye'de bir İlahiyat Fakültesinde (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve 
Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Bölümünün) Almanya ve diğer ülkelerden davet edilecek öğretim 
üyelerinin de katılımı ve katkılarıyla hazırlanacak ortak bir eğitim programı çerçevesinde Din Kül
türü ve Ahlâk Bilgisi derslerini derslerini verecek öğretmenler yetiştirilmesi gerekmektedir. 

7. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın çocuklarının eğitimden kopmamaları ve yaşadıkları ülke 
çocuklarına göre daha geride kalmamaları için ilköğretime başlamadan o ülkenin dilinin mutlaka 
öğretilerek okul öncesi kurumlara (Anaokullanna) yönlendirilmeli ve vatandaşlarımızın çocuklarını 
bu okullara göndermeleri mutlaka sağlanarak bulundukları ülkelerin eğitim sistemine uyumları 
yönünde gerekli tedbirler alınmalıdır. Türk toplumu olarak öncelikle devletin desteği ve resmi 
kuruluşlarımızın yönetiminde bu ihtiyacın karşılanması yoluna gidilmelidir. Ayrıca, vatandaş
larımızın çocuklarını bu okullara kaydettirmeleri ve zamanında başvuruda bulunmalarının sağlan
ması konusunda Eğitim Müşavirlik ve Ataşelikleri gerekli uyarıcı tedbirleri almalıdır. 
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8. Yurtdışında, özellikle Almanya'daki vatandaşlarımızın okul öncesi eğitim kurumu ve 
anaokullarına devam etmeyen çocuklarının yaşanılan ülke dilini yeterince bilmemeleri nedeniyle 
zihinsel ve psikolojik gelişimlerini etkileyen hazırlık sınıfı görüntüsündeki Öğrenme Engelli Çocuk 
Okullarına (Sonderschule) gönderilmeleri, resmi devlet görevlileri, ilgili demek ve kuruluşlar ve 
Türk velilerce o ülkenin resmi eyalet ve ülke yöneticileri ile okul yöneticileri nezdinde önemli ve 
etkin girişimlerde bulunarak önlenmeye çalışılmalı, bu şekilde Türk öğrencilere uygulanan sübjek
tif ayrımcılığın önlenmesi de sağlanmalıdır. Ayrıca, bu okullara gönderilirken çocukların dil 
seviyesinin tespiti yerine zeka seviyesinin ölçülmesi yoluna gidilmeli, çocuklara bu konuda uy
gulanan testler hazırlanırken Türk öğretmenlerin de katkıları sağlanmalı, çocukların sosyo
ekonomik durumları dikkate alınmalı, öğrenci ve velilere gereken açıklamalarda bulunulmalı, öğ
rencilerin normal eğitim kurumlarına geçmeleri sağlanarak ikili kültür anlaşmaları ile KEK toplan
tılarında konunun çözümüne ilişkin çalışmalar sürdürülmeli ve etkin kararlar alınmalıdır. 

9. Yurtdışında özellikle Almanya ve Batı Avrupa'da yaşayan Türk çocuklarının zorunlu öğ
retimde başarılı olabilmeleri okul öncesi eğitime, mesleki eğitime geçişin sağlanabilmesi ise zorun
lu eğitimde başarılı olmalarına bağlıdır. Vatandaşlarımıza mesleki eğitimin önemi yeterince an
latamadığından işsizlik sorunu yaşanmaktadır. 

Bunun önlenmesi ve vatandaşlarımızın çocuk ve gençlerinin mesleki eğitime devamının sağ
lanması hususunda resmi kurum ve kuruluşlarımız, TRT-INT, basın-yayın kuruluşları, ilgili dernek 
ve sivil toplum örgütlerince aydınlatıcı ve bilgilendirici toplantılar düzenlenmeli, broşürler ve afiş
ler bastırılıp dağıtılmalı, gerekirse ailelerle birebir iletişim kurularak bu konuda yeterli bilgilere 
sahip olmaları sağlanmalıdır. Ayrıca Teknik İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Bakanlık ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yurtdışı görevlilerinin öncülüğünde Türk gençleri için ek iş imkân
ları sağlanması konusunda daha etkin çalışmalar yapılmalıdır. 

10. Büyük bir çoğunluğunun yaşadıkları ülkelerde işçi olarak çalıştığı vatandaşlarımızın gün
lük yaşamlarındaki yoğun çalışma temposu, eğitim ve kültür seviyeleri, o ülkenin dilini bilmemeleri 
ve sosyo-ekonomik nedenlerle çocuklarını gönderdikleri okul yönetimleri ve öğretmenleri ile yeter
li düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olacak eğitim ve yönlendirme çalışmalarına önem veril
meli, bu konuda toplantılar düzenlenerek konunun önemi anlatılmalıdır. Vatandaşlarımızın okul, 
aile, çevre ile olan iletişim ve ilişkilerinde etkin görev almalarını sağlayıcı önlemler alınarak bu 
konudaki çalışmalara katılımları sağlanmalıdır. 

11. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ile çocuk ve gençlerinin eğitim öğretim hizmetlerinin 
yürütülebilmesi için Türkiye'den görevlendirilen öğretmenlerin gidecekleri ülke dilini çok iyi 
derecede bilmeleri ve Millî Eğitim Bakanlığınca bu öğretmenlerin seçiminde objektif ve başarıyla 
sürdürülen uygulamalara hassasiyetle devam edilmelidir. Görevlendirilecek öğretmenlere gideceği 
ülkenin eğitim sistemleri, ülkenin tanıtımı vb. gibi konularda o ülkenin Türk temsilcilikleri ile iş
birliği yapılarak, verilecek hizmetiçi eğitimlerle bilgi yönünden donatılmaları ve karşılaşabilecek
leri uyum sorunlarının çözümünde yardımcı olunmalıdır. Yurtdışında görev yapan öğretmenlerin 
ücret ve kadro durumlarındaki yaşadıkları sorunlar, ilgili Bakanlıklarla işbirliği yapılarak gideril
melidir. Öğretmenlerimizin Türk temsilcilikleri, özellikle Eğitim Müşavir ve Ataşelikleri ile yakın 
işbirliği içinde olmalarının sağlanması yönünde önlemler alınmalıdır. Ayrıca, öğretmenlerimizin her 
bölge veya eyalet düzeyindeki dernek, birlik ve sivil toplum örgütleri, veli ya da okul idaresi ve okul 
aile birlikleri ile işbirliği içerisinde çalışmaları özendirilmelidir. 
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12. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının eğitim-öğretimleriyle ilgili olarak ülke 
ve eyaletlerce atanan Türk öğretmenler konusu üzerinde özenle durulması gereken sorunlardan 
birisidir. Çünkü söz konusu olan yurtdışındaki çocuklarımızın geleceğidir. Bu nedenle; yurtdışın
daki vatandaşlarımızın çocuklarına Türk Dil ve Kültürünü öğretmek görüntüsü altında, devlet fel
sefesine ve millî kültür ve geleneklerine aykırı bir biçimde yetiştirilmelerine yol açabilecek, farklı 
ya da yetersiz eğitimi olan Türklerden seçerek atadıkları öğretmen uygulamasının takip edilmesi 
için bu konuda her düzeydeki görüşmelerde gereken hassasiyet gösterilmelidir. Ayrıca, Türk çocuk
larının yanıltıcı ve yanlış yönlere çekilebilecek bir eğitim almaları önlenmeli, bu ülkelerde yaşayan 
Türkler arasındaki aşırı sakıncalı eğilimlerin artması da engellenmelidir. 

13. Millî Eğitim Bakanlığınca yurtdışındaki vatandaşlarımızın çocuklarının yararlanması için 
hazırlanan ders kitapları, tanıtım kitap, eğitim-öğretim malzeme ve materyalleri sadece Türkiye'yi 
değil, yaşanılan ve diğer ülkeler hakkında da yeterli ve gerekli bilgileri içerir nitelikte olmalıdır. 
Millî Eğitim Bakanlığı bu kitapları hazırlarken ilgili ülke temsilcilikleri ile dış temsilciliklerimizin 
de görüş ve katkılarından yararlanmalıdır. Ayrıca; o ülkelerdeki diğer yabancılar için hazırlanmış 
kitap ve eğitim-öğretim materyallerinden örnek olarak yararlanılmalıdır. Hazırlanan ders kitapları 
eğitim araç, gereç ve materyalleri bütçe imkânları ölçüsünde karşılanmalıdır. 

14. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın, yurtdışı temsilciliklerinde gerek eğitim-öğretim gerekse 
diğer konulardaki iş ve işlemlerinin çözümünde sunulan hizmetlerden azami ölçüde yararlanabil
meleri için Eğitim Müşavirlik ve Ataşelikleri ile yeterli ve etkin iletişim kurmalarına imkân verecek 
önlemler mutlaka alınmalıdır. Bu konuda konferans, panel vb. aydınlatıcı faaliyetler periyodik 
olarak düzenlenmelidir. 

15. Bulundukları ülkelerin eğitim sistemlerini incelemek, bu eğitim sistemleri içerisinde öğren
cilerimizin sağlıklı ve yeterli eğitim-öğretim görmelerini sağlayıcı çalışmalar yapmakla görevli 
Eğitim Müşavir ve Ataşeliklerine ait kadrolar ilgili Millî Eğitim, Maliye ve Dışişleri Bakanlık
larının işbirliği ile yeterli düzeye çıkarılmalı, boş olan kadrolara Türk nüfusunun yoğunluğuna göre 
personel arasında gerekli rotasyon sağlanarak atamalar yapılmalıdır. 

16. İşlemlerin kısa sürede sonuçlandırılması, zaman, enerji, mekân ve emek kaybının önlen
mesi için yurtdışında yükseköğretim gören, yurtdışında oturma izni alan öğrencilerin öğrencilik 
tanıma işlemlerinin bulundukları ülkelerdeki Eğitim Müşavirlik ve Ataşelikleri, bunların bulun
madığı yerlerde Başkonsolosluklar tarafından yürütülmesi yönündeki çalışmalar ağırlık kazan
dırılarak sürdürülmelidir. Yüksek öğretim görmek üzere gidilen ülkelerdeki farklı eğitim sistem
lerinden kaynaklanan, öğrencilerin askerlik tecil ve tehir işlemlerinde karşılaştıkları aksaklıklar 
giderilmelidir. Türk Cumhuriyetlerindeki bazı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların 
denklik işlemlerinin yapılmasıyla ilgili etkin ve kalıcı uygulamalar geliştirilmeli ve gençlerimizin 
mağdur olmaları önlenmelidir. Yurtdışında özel öğrenci statüsünde yüksek öğrenim gören genç
lerimize ikili anlaşmalar kapsamında çok sınırlı sayıda tanınan burs vb. gibi imkânların çoğaltılması 
yönündeki çalışmalara ağırlık verilmelidir. Gelişen ve değişen eğitim imkân ve şartları çerçevesin
de özel öğrencilerle ilgili sürdürülen mevzuatın güncelleştirilmesi çalışmaları hızlandırılmalıdır. 

17. Yükseköğretim görmek üzere resmi-burslu öğrenci statüsünde yurtdışına gönderilen vatan
daşlarımıza devlet burslarının tahsisinde birden fazla kurum ve kuruluşun rol alması ve bu kurum
lar arasındaki yetki ve ilişkiler açısından ortaya çıkan aksaklık ve sorunların çözümünde çok baş
lılığın giderilmesi ve yetkilerin bir merkezde toplanması sağlanmalıdır. Resmi-burslu öğrencilerle 
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ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Baş
kanlığı arasındaki işbirliği etkin hale getirilmelidir. Burslar konusunda Millî Eğitim Bakanlığı ile 
yükseköğretim kurumlan arasındaki yetki, sorumluluk ve ilişkiler belirginleştirılmelıdir. Yurtdışın
daki Eğitim Müşavirlik ve Ataşeliklerinin personel, ekipman ve kaynak olarak yetersizlikleri 
giderilmeli, dış temsilciliklerimizin resmi-burslu öğrencilerimizi izleyerek onlarla etkin iletişim 
kurmalarını sağlayıcı önlemler alınmalıdır. Yurtdışına resmi-burslu öğrenci olarak gönderilen ve 
öğrenimlerini tamamlayarak yurda dönenlere uzmanlık alanlarına göre adına öğrenim gördükleri 
kurumlar tarafından uygun kadro ve unvanlara atanmaları en kısa sürede yapılmalıdır. 

18. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki orta ve yüksek okullardan aldıkları dip
lomaların bazı ülkelerde kabul görmemesi ya da bu diplomaların denkliğinin daha alt düzeyde 
onaylanması ve bazı ek ders şartları ileri sürmeleriyle ortaya çıkan sorunların uzun vadeli çözümün
de. Türk eğitim sisteminin Avrupa Birliği (AB) standartlarına ve uluslararası normlara uygunluğu 
sağlanmalı bu konuda çalışmalar yapılmalı ve gereken önlemler alınmalıdır. Mevcut sorunların kısa 
vadeli çözümünde ise Türkiye'de verilen eğitim iyi tanımlanmalı, böylece ilgili ülkelerde yapılan 
objektif değerlendirmelere bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar kurularak yar
dım edilmelidir. Ayrıca yurtdışında, özellikle Türk Cumhuriyetleri ve diğer bazı Avrupa ülkelerin
de yükseköğretim görmek suretiyle alınmış olan diplomaların denklik işlemleri konusunda öğren
cileri mağdur ederek emek, maddi ve manevi kayıplara neden olan uygulamalar yerine Yükseköğ
retim Kurulu Başkanlığı ile yakın temas kurularak daha adil ve gerçekçi çözümler üretilmelidir. 

19. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın çocuklarının ülkelerim tanımaları, ana dillerini geliştir
meleri ve birbirleri ile tanışıp kaynaşmalarını sağlamayı amaçlayarak Türkiye1 de açılan Gençlik 
ve İzcilik Kamplarının işlevleri artırılıp sayıları çoğaltılarak gençlerimizin bu kamplardan yararlan
maları sağlanmalıdır. Ayrıca, bu kampların yurtdışındaki vatandaşlarımıza tanıtımı Eğitim. 
Müşavirlik ve Ataşeliklerimızce yapılmalıdır. 

20. Yurtdışındaki vatandaşlarımızdan çok iyi lisan bilen, bu ülkelerde üniversite öğrenimine 
devam eden ya da mezun olarak deneyim kazanmış özellikle Almanya'da yaşayan, kendilerim is
pat ederek çok iyi görevlere getirilen gençlerimizin yetişmiş insan gücünden yararlanılması yolun
da etkin politikalar üretilmelidir. Yurtdışında yetişerek Türk ve dünya bilimlerine kazandırdıkları 
eserler master ve doktora tezleriyle katkılar sağlayan üniversite öğretim görevlilerinden azami öl
çüde yararlanılmalıdır. 

21. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğunu oluşturan genç nüfusun yükseköğ
retim görmeye olan yoğun isteği, Türk kimlik ve kültüründe kendilerini yetiştirecek meslek edinme 
arzulan bu ülkelerde Türk yükseköğretim kurumlarının kurulmasını gerekli kılmaktadır. Bu neden
le. yabancı ülkelerdeki genç nüfusumuzun öğretim görmelerine büyük katkı sağlayacak yükseköğ
retim kurumlarının açılması yolundaki çalışmalar yoğunluk kazanmalıdır. 

22. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde her seviyedeki okullar ile ülkemiz 
okulları arasındaki kardeş okul uygulamaları yaygınlaştırılmalı, bu konudaki etkinlikler artırılmalı 
ve yeterli koordinasyonun sağlanmasında okul aile birlikleri de etkin kılınmalıdır. 

23. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın tatillerini ülkemizin tarihi, turistik, kültürel ve doğal güzel
liklerini yansıtan yörelerinde aile ve çocuklarıyla birlikte geçirmelerine imkân verecek organizas-
yonlar düzenlenmelidir. Düzenlenen tatil organizasyonları ücret konusunda aile indirimi yapılmak 
suretiyle cazip hale getirilmelidir. 
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24. Hangi ülkede yaşadıklarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağ
lı her birey Devletimiz için çok önemli ve değerlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm imkân
larıyla bu vatandaşlarımızın yanında olması gerekmektedir. 

25. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın kültürel kimliklerini koruyarak eğitimden en üst düzeyde 
yararlanmalarını sağlamak ülkemizin öncelikleri arasında olmak durumundadır. 

26. Devletin yurtdışına yönelik her sektördeki politikaları çok yönlü, uzun vadeli, dinamik ve 
etkili sonuçlar verecek biçimde planlanmalıdır. Bu çerçevede gerekli strateji üretecek ve uy
gulamaya koyacak bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

27. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın gerek yaşadıkları ülkelerde gerekse yurda dönüşlerinde 
uyum içerisinde olmalarına ve ülkemizle var olan bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların 
başında, devletin yurtdışına yönelik hizmet üreten tüm kurum ve kuruluşlarının birlikte hareket et
melerini sağlayacak Yurtdışında Yaşayanlar Koordinasyon Merkezi kurulmalıdır. Bu merkezde her 
Bakanlığın temsilcileri bulunmalı ve çalışmalar koordineli bir plan dahilinde yürütülmeli, sürekli ve 
etkin faaliyetler organize edilmelidir. 

28. Yurtdışında, özellikle Lise (Gymnasium) ve üniversitelerde okuyan başarılı öğrencilerin 
Millî Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak bir mas ter plan çerçevesinde, bu öğrencilerin ülkemizle millî 
ve manevi bağlarının devamının sağlanarak yaz aylarında gezi programları düzenleyerek tatillerini 
ülkemizde geçirmelerini temin ederek ödüllendirmek, bulundukları ülkelerde iyi bir yüksek öğ
renim yapmaları konusunda onları yönlendirmek ve sürekli olarak onlarla irtibat kurmak amacıyla 
bir birim kurulması veya mevcut birimlerden birinin bu amaçla görevlendirilmesi gerekmektedir. 

29. Millî Eğitim Bakanlığınca yurtdışındaki vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere gönderilen 
öğretmenlere ödenen ücretlerin artırılması ve sağlık sigortalarının Devletimiz tarafından karşılan
ması hususunda Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu'nca gerekli kararın alınarak uygulamaya 
geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca, İngiltere'de Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilen öğretmenlere 
ödenen ücret ile KKTC tarafından gönderilmiş olan öğretmenlere ödenen ücret arasındaki farklılık
ların da giderilerek ücret eşitliği sağlanmalıdır. 

30. Yurtdışında görev yapacak öğretmen sayısının artırılmalı ve görev süreleri biten öğretmen
lerin Türkiye'ye dönüş tarihleri bulundukları ülke ve eyaletlerdeki okulların kapanma tarihleri dik
kate alınarak belirlenmelidir. 

F. Gümrüklerde Yaşanan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri 

1. Geçiş güzergahında bulunan ülkelerde karşılaşılan sorunların yurtdışında gerçekleşmiş ol
ması nedeniyle vatandaşlarımızın sorunlarını bu ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolos
luklarımıza da iletmeleri gerekmektedir. Ayrıca, yabancı ülke gümrük idarelerinden kaynaklanan 
vatandaşlarımızın sorunları ise, Gümrük İdareleri Başkanlarının yaptığı toplantılarda, komşu ülke 
idarecileri ile mülki ve gümrük idare amirlerinin katıldığı sınır görüşmelerinde konu edilmeli, kar
şı ülke yetkililerine iletilmeli ve söz konusu sorunlara çözüm bulunmaya çalışılmalıdır. 

2. İzin dönemlerinde gümrük kapılarında ortaya çıkan yığılmaların önlenmesi ve şikayetlere 
sebebiyet verilmemesi amacıyla, gümrük idareleri tarafından işlem noktalarında ilave personel 
görevlendirilmeli ve nöbet sisteminde yığılmalara sebebiyet vermeyecek değişiklikler yapılmalıdır. 
Ülkemize gelen yolcuların gümrük işlemleri herhangi bir beklemeye ve yığılmaya meydan veril
meksizin gerçekleştirilmelidir. 
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3. Gümrük kapılarının alt yapı eksikliklerinin günün şartlarına göre giderilerek modern ve çağ
daş bir yapıya kavuşturulması sağlanmalıdır. 

4. Türk insanı ve Türk gümrüğü imajının oluşumunda özel öneme haiz olan gümrük kapıların
daki personelin görevinin gerektirdiği şekilde donanımlara sahip olarak yetiştirilmesi ve eğitilmesi 
gerekmektedir. 

5. Ülkemize triptik yoluyla girip süresi içersinde çıkmayan taşıtların Gümrük Müsteşarlığınca 
takibinin daha sıkı yapılarak hileli yollarla trafiğe tescilinin önlenmesi sağlanmalıdır. 

6. Taşıt Giriş-Çıkış Formu eki taahhütname için alman Damga Vergisinin kaldırılması yönün
de Maliye Bakanlığınca gereken çalışmalar yapılmalıdır. 

7. Gümrüklü saha olarak addedilen gümrük kapılarında ortaya çıkan çok başlılık sorununun, 
emniyet ve güvenlik hizmetleri gibi hassas konular dışında işlem yapan diğer kamu kurum per
sonelinin, gümrük idaresinin önerileri doğrultusunda mülki idare amirine hiyerarşik olarak bağlı 
şekilde görev icra etmelerine olanak tanıyacak bir sistemin getirilmesi gerekmektedir. 

8. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın gümrük mevzuatı konusunda Gümrük Müsteşarlığınca 
hazırlanacak dokümanlar vasıtası ile Başkonsolos!uklanmız tarafından bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. 

G. İşadamlarımızın Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri 
1. Ticari faaliyet gösterilen ülkenin uyguladığı mevzuattan kaynaklanan oturma ve çalışma 

müsaadesi alma, gümrük işlemleri, bankacılık ve vergi işlemleri gibi sorunları bu ülkelerle gerçek
leştirilen Karma Ekonomik Komisyon (KEK), Tanıtım Heyetleri ve varsa iki ülke arasındaki İş 
Konseyi ziyaretlerinde ilgili ülke yetkililerine iletilmeye devam edilmelidir. Ticari faaliyet gös
terilen ülkenin mevzuatına uyum bu ülkelerdeki işletmelerimiz için esas olmalıdır. Özellikle AB'ne 
üye olacak eski doğu bloğu ülkelerinde faaliyet gösteren işadamlarımızın işletmelerini bu ülkelerin 
hızlı değişim gösteren alt yapısına uydurma gayreti içinde olmaları gelecekte kalıcı olmaları için 
hayati önem arz etmektedir. Tüm bu gayretler gösterildikten sonra uygulamalardan kaynaklanan 
sorun var ise bunların da bu ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz nezdindeki Ticaret Müşavirliklerimize, 
o ülkede işadamlarımızın oluşturduğu dernek, birlik vakıf vb. kuruluşlarımıza ileterek birlikte 
çözüm yollarını aramak gerekmektedir. Ayrıca, gelişmiş bir bankacılık alt yapısı olmayan ve 
işadamlarımızın yoğun olarak faaliyet gösterdiği ülkelerde ticari bankalarımızın etüd yaparak kar
lılık durumuna göre şube açmaları veya muhabirlik ilişkisi kurmaları konusunda teşvik edilmeleri 
gerektiği düşünülmektedir. Diğer taraftan, Eximbank kaynakları artırılarak gelişmiş bankacılık sis
temi olmayan ülkelerde yerleşik işadamlarımıza da finansman imkânı sağlaması yolunun açılması 
gerekmektedir. 

2. Nakliye sorunlarının çözümlenebilmesi için Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin 
sürücülerimizi geçiş güzergahında bulunan ülkelerin uygulamaları konusunda eğitmesi gerekmek
tedir. Geçiş güzergahındaki ülkelerde sürücülerimize vize kolaylığı sağlanması büyük önem arz et
mektedir. Navlun maliyetlerinin düşürülmesi için ülkemiz demiryolu ağının genişletilmesi ve 
yenilenmesi gerekmektedir. 

3. Ülkemizle arasında standardizasyon anlaşması bulunmayan ülkelerle standardizasyon anlaş
maları tamamlanmalı ve karşılıklı belgelendirme kuruluşlarının akredite edilmesi sağlanmalıdır. 
Gıda maddeleri ve yaş meyve-sebze ihracatçılarımızın standardizasyon ve zamanında teslimat 
konusunda daha hassas olmaları gerekmektedir. 
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4. Kota, miktar kısıtlaması vb. tarife dışı engellerle karşılaşılan sorunlar Ticaret Müşavirlik
lerimize veya doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına iletilmelidir. Dış Ticaret Müsteşarlığı konuyu 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki temsilciliği kanalı ile halen uygulanmakta olduğu gibi il
gili platformlarda gündeme getirmelidir. 

5. Rekabet sorununun öncelikle sektörler bazında faaliyet gösteren yurtdışındaki işadam-
larımızın oluşturdukları dernekler tarafından rekabet yapan işletmelerle görüşülerek çözümlenmesi 
gerekmektedir. Aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerimiz tarafından örgütlenme gerçekleştiril
memiş ise Ticaret Müşavirlikleri sektörel bazda örgütlenmeleri teşvik etmelidir. 

6. Yurtdışında faaliyet gösteren işadamlarımız ülkemizde uygulanan yatırım ve ihracat teşvik
leri konularında bilgi edinmek için Ticaret Müşavirliklerimize başvurmalıdır. Ticaret Müşavirlik
lerimiz bilgilendirme konusundaki çalışmalarına ağırlık vermeli ve yurtdışında faaliyette bulunan 
işadamlarımızın oluşturduğu birlik, dernek, vb. organizasyonlar ile bilgilendirme toplantılarını daha 
sık yapmalıdır. 

7. Ticaret hacmimizin yüksek olduğu ülkelerdeki Ticaret Müşavirliklerimizin hizmetin gerek
tirdiği sayıda kadroya sahip olmaları sağlanmalıdır. 

H. Kültür ve Turizm Alanında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri 

1. Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı hizmet birimlerinin kuruluş, kadro, ödenek ve yer ih
tiyaçları, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde karşılanmalıdır. Bu konuda yeni politikalar 
saptanmalı, hızla yeniden yapılanarak çalışmalara etkinlik kazandırılmalı ve bu çalışmalar denetlen-
melidir. 

2. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, gerek yurtdışındaki vatandaşlarımıza gerekse vatandaş
larımızın yaşadığı ülke toplumlarına yönelik her türlü kültür, sanat ve turizm etkinlikleri önceden 
planlanmalı, özellikle programların kapsam, nitelik ve amaç farklılıkları göz önünde bulun
durularak bu konuda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği sağlanmalıdır. Bu konuda bir 
iş programı oluşturulmalı, yapılan programlar benimsenerek tanıtılması yolunda çalışmalar yapıl
malıdır. 

3. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın aydınlatılıp bilgilendirilmeleri bakımından büyük 
önem taşıyan uluslararası kitap fuarlarına katılım için gereken tüm önlemler alınmalı, bu tür fuar
lara katılım mutlaka sağlanmalıdır. Bu konuda Bakanlıkça yeniden yapılanmaya gidilmelidir. 
Konuyla ilgili etkin faaliyet göstermeyi amaçlayan '"Yerinde Kütüphaneler Projesi" hayata geçiril
melidir. Bu konuda hizmet vermeye katkıda bulunacak Türk Kültür Merkezleri ve Türk dernek ve 
kuruluşlarının yer ihtiyaçları giderilmeli, faaliyete geçmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca, katılımcıların 
vize sorunları mutlaka çözümlenmelidir. 

4. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın kültürel kimliklerini korumalarına destek olmak, top
lumumuzun kültürünü yurtdışında tanıtmak amacıyla yabancı dilde basılan kitap, dergi vb. yayın
lar çok sayıda bastırılarak belli bir plan program dahilinde yurtdışında dağıtımı yapılmalıdır. Bu 
yayınların bastırılıp çoğaltılması için gereken kaynağın sağlanmasında tanıtma fonu ve uluslararası 
organizasyonlardan yeterince yararlanılmalıdır. Bu konuda gerekli maddi kaynağın bulunması için 
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yoluna gidilmelidir. 
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5. Yurtdışındaki Türk toplum yaşamı, tarih ve kültürümüzün her yönüyle tanıtılması amacı ile 
yapılan tüm araştırma çalışmaları ile bu çalışmalara katkı sağlayan etkinliklere gereken önem ve 
özen gösterilmeli, bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Fonu İdaresi ve yurtdışı temsil
ciliklerimizle gereken işbirliği sağlanarak çalışmalara gereken destek verilmeli ve özendirilmelidir. 
Konuyla ilgili akademik nitelikteki araştırma ve çalışmalar Yükseköğretim Kurulu'nun görevleri 
arasında yer aldığından YÖK'ün yürüttüğü bu görev Bakanlıkça desteklenmeli, ayrıca yurtdışındaki 
vatandaşlarımızla ilgili bu araştırmalar için ayrı bir araştırma birimi kurulmalıdır. 

6. Yurtdışındaki vatandaşlarımız ile o ülke vatandaşlarına yönelik hizmet ve faaliyetlerde 
bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığının sorumluluğunda kurulmuş bulunan Türk Kültür Merkez
lerinin oldukça az olan sayıları, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak çoğaltılmalıdır. Bu 
merkezlerin kadro, ödenek, personel yönünden eksiklikleri giderilmelidir. Bu merkezlerin sadece 
Türklere değil, o ülke vatandaşlarına da ülkemizdeki kültür merkezleri (İngiliz. Fransız. Alman 
Kültür Merkezlen) türünden hizmetler vermesi (Türkçe öğretilmesi, sanat, kültür ve turizm değer
lerimizi ve kültürümüzü tanıtan etkinlikler vb.) sağlanmalı, bu çalışmalar Bakanlıkça desteklen
melidir. Ayrıca, yeniden yapılanma suretiyle bu merkezlerin kuruluş ve işleyişiyle ilgili çok başlılık 
ve karmaşıklığın giderilmesi sağlanmalıdır. 

7. Kültür ve Turizm Bakanlığının dış tanıtım hizmet ve organizasyonlarının yürütüldüğü 
Müşavirlik ve Ataşelik kadroları lisan bilir, deneyimli elamanlardan oluşturulmalı, eksiklikler or
tadan kaldırılarak kadro, ödenek, personel takviyesine gidilmelidir. Böylece, büyük turizm pazarları 
olan ülkelerden ülkemize alacağımız pay artmış olacaktır. Ayrıca, tanıtım bürolarında yurtdışındaki 
genç kuşak vatandaşlarımızdan sözleşmeli personel olarak yararlanma yolundaki devam eden uy
gulamaya ağırlık verilmelidir. 

8. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmadığı için gereken teşvik imkânlarından 
yararlanamayan Batı Avrupa ve özellikle Almanya'daki Türk tur operatörleri ülkemize çok sayıda 
turist getirmeleri göz önünde bulundurularak yeterli ve etkin bir biçimde desteklenmeli, baskı gider
leri, katalog ve reklam giderleri yönünden teşvik tedbirlerinden yararlandırılmahdırlar. Gerekli 
kredi ve teminatın yurtdışındaki Türk bankalarınca sağlanması yolunda politikalar geliştirilmeli, ay
rıca yapılacak bir düzenleme ile "Tur operatörü"' tanıtımının hukuken yasallaşması sağlanmalıdır. 

9. Kültür ve Turizm Bakanlığı, özellikle hava ulaşımı ve taşımacılığı sektöründe de teşvik ve 
denetim konusunda ilgili kuruluşlarla müşterek işbirliği içinde olmalıdır. Bu suretle verilecek hiz
metlere etkinlik kazandırılmalıdır. 

10. Kültür ve Turizm Bakanlığının, yurtdışındaki vatandaşlarımızın, tatillerini ülkemizin tarihi. 
kültürel, turistik ve doğal güzelliklerini yansıtan yörelerde geçirmeleri yönünde yaptığı çalışmalara 
etkinlik kazandırılmalıdır. Bu konuda gereken tedbir, teşvik ve özendirici çalışmalara ağırlık veril
melidir. Vatandaşlarımızın tatillerini ülkemizde geçirmelerinin sağlanması amacıyla ülkemizdeki 
tatil, gençlik ve izcilik kamplarından yararlanma yoluna gidilmelidir. 

11. Turizm sektörünün gelişmesi yönünden, turistik tesis işletmecisi, turist rehberi vb. eleman
ları yetiştirmek amacı ile Bakanlıkça açılan ve sayısı oldukça yetersiz olan hizmet içi eğitim kurs 
ve seminerlerinin yaygınlaştırılması ve etkin kılınması mevcut bütçe kaynakları dikkate alınarak 
sağlanmalı. Avrupa Birliği ile işbirliği halinde turistik tesislerdeki personelinin eğitilmesi amacıyla 
yürütülen "Eğitimcilerin Eğitimi Projesinin" uygulama çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Ülkemiz 
aleyhinde, dış basında çıkan, yanıltıcı ve bölücü yayınlar ve bunların neden olduğu imaj sorun
larının önüne geçilmelidir. 
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I. Mali ve Bankacılık Alanında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri 
1. Almanya'da bulunan vatandaşlarımız tarafından T.C. Merkez Bankasfnda açılan döviz 

mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili sorunun "Çifte Ver
gilendirme Kanunu" kapsamında Maliye Bakanlığı ile Alman ilgili makamları arasında yapılacak 
görüşmeler sonucunda çözümlendirilmesi gerekmektedir. 

2. Başkonsolosluk işlemleri karşılığında vatandaşlarımızdan alınan harçların yüksek bulunması 
sorununun Maliye Bakanlığfnca değerlendirmeye alınması gerekmektedir. 

İ. TRT Kurumunun Yurtdışı Yayınlarından Kaynaklanan Sorunlara İlişkin Çözüm 
Önerileri 

1. TRT-INT'de eğitim, kültür ve ülkemizin doğal güzellik ve tarihi zenginliklerini tanıtıcı 
programlara ağırlık verilmeli ve kaliteleri yükseltilmelidir. Ayrıca, vatandaşlarımızın sorunları ile 
özellikle gençlerimizi uyuşturucu ve her türlü zararlı alışkanlıklar konusunda uyarıcı ve eğitici 
programlara da yer verilmelidir. 

2. Haftada bir yayınlanan "Diyanet Saati Programının" yayın saati erken bir saate alınmalı ve 
yayın süresi artırılmalıdır. Ayrıca, Alevi kültürünü tanıtıcı programlara da yer verilmelidir. Anadolu 
kültür, folklor ve ozanlarını tanıtıcı kültürel içerikli programlara da yer verilmelidir. 

3. Yurtdışındaki bazı ülkelerce TRT-INT'ın kablolu yayından çıkarılması sorunu TRT Kurumu 
tarafından gerekli önlemler alınarak giderilmelidir. 

J. Vatandaşlık, Nüfus, Pasaport ve Benzeri Konularda Karşılaşılan Sorunlara İlişkin 
Çözüm Önerileri 

1. Türk vatandaşlığından çıkma izni alan kişiler "4112 sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların 
Kullanılmasına İlişkin Belge'"den yararlanmaktadırlar. Ancak, Avusturya ve Hollanda da yaşayan 
vatandaşlarımız vatandaşlıktan çıkma izni işlemleri devam ederken çıkma izni neticelenmeden 
bulundukları ülkenin vatandaşlığını kazandıklarından, 4112 sayılı Kanunla Saklı Tutulan Haklann 
Kullanılmasına İlişkin Belgeden yararlanamamaktadırlar. 2000 yılında Alman vatandaşlık mev
zuatında yapılan değişiklikle Almanya'da doğan çocuklara doğumla Türk vatandaşlığı da verilmek
te ancak, 18-23 yaşları arasında Alman vatandaşlığını veya Türk vatandaşlığını seçmek zorunda 
bırakılmaktadırlar. Bu durumdaki vatandaşlarımızdan Alman vatandaşlığını seçenler mevcut yasaya 
göre 4112 sayılı Kanunla Saklı Tutulan Haklann Kullanılmasına İlişkin Belge"den yarar
lanamayacaklardır. Bu nedenle 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinin değiş
tirilmesine yönelik yasa tasarısı hazırlanarak Türk vatandaşlığından çıkma izni alan ve Türk vatan
daşlığını doğumla kazanmış olan kişilerin 4112 sayılı Kanunla saklı tutulan haklardan yararlan
masına imkân tanınmıştır. Pembe Kartın yurtiçinde resmi makamlarca yeterince tanınmaması 
nedeniyle gümrük kapıları, nüfus idareleri, mahkemeler, noterler, tapu-kadastro müdürlükleri vb. 
kuruluşlar tarafından tanınmasının sağlanması yolunda çalışmaların yapılması, ayrıca seçme- seçil
me hakkı dışında tüm haklardan faydalanmaları yönünde bir yasal düzenleme yapılmalıdır. 

2. Türk vatandaşlığından çıkan ve başka ülke vatandaşlığına geçen kişilerin ölümleri halinde 
vatandaşı olduğu ülke makamlarınca verilen ölüm belgelerinin mahkemelerce veraset davalarında 
kabul edilmesi ve nüfus idarelerinden ölüm tarihinin belirtildiği nüfus kayıt örneklerinin isten
memesi yolunda, Adalet Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması gerekmektedir. 

3. Tanıma ve tenfız müessesesi 2675 sayılı Kanunun 38-42 nci maddeleri ile düzenlenmiş olup, 
bu konularda karşılaşılan sorunlar ikili anlaşmalarla çözülmelidir. 
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4. Başkonsolosluklarımız ile Nüfus, Emniyet ve Tapu Sicil müdürlüklerinin bilgisayar ağ
larının birbirleriyle bağlantılı hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

5. Evlilik dışı yaşayan kişilerin birlikteliklerinin evlilik akdine dönüştürülmesi ve dünyaya 
gelen çocukların soy bağlarının belirlenmesi, ayrıca ölmüş oldukları halde aile kütüklerinde sağ 
olarak görülen kişilerin kayıtlarının gerçeğe uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla "Bir Ev
lenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında Doğan Çocukların Baba ile 
Soy Bağı Kurulmasına ve Ölüm Olayı Aile Kütüklerine İşlenmemiş Kişilerin Ölümünün Tesciline 
İlişkin" hazırlanan Kanun Tasarısının kanunlaşarak yürürlüğe girmesi gerekmektedir. 

6. Pasaport sürelerinin 10 yıla kadar çıkarılmasına dair İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanarak Baş
bakanlığa sunulan kanun tasarısının yasallaşması gerekmektedir. 

7. Birçok AB üyesi ülkede uygulandığı şekilde, vatandaşlarımızın Türkiye'ye giriş-çıkış işlem
lerinin daha hızlı yapılması ve pasaport kontrolleri sırasında bekleme süresinin en aza indirilmesi 
amacıyla; Ankara, Antalya, Muğla, İstanbul ve İzmir Hava Hudut Kapılan ile Edirne-Kapıkule 
Kara Hudut Kapısındaki mevcut pasaport kontrol bankolarından yeteri kadarının Türk vatandaşları 
için ayrılarak, vatandaşlarımızın görevliler tarafından güler yüzle bu bankolara yönlendirilmesi ve 
işlemlerinin yabancılardan ayrı olarak bu bankolardan yapılması Emniyet Genel Müdürlüğünün 
11.02.2002 tarih ve 039894 sayılı yazısı ile ilgili Valiliklere bildirildiği Bakanlıkça ifade edilmiştir. 
Diğer taraftan, özellikle turizm sezonunda deniz hudut kapılarımızda yolcu giriş kontuarlarmın 
önünde uzun kuyruklann oluşmasını önlemek amacıyla; ülkemiz ile yabancı ülkeler arasında yolcu 
taşımacılığı yapılan deniz hudut kapılarımıza gemiler gelmeden önce, gemilerdeki yolcuların kim
lik bilgilerinin gemilerin geleceği hudut kapılarına fakslanması ve hudut kapılanınızda görevli polis 
makamlan tarafından bu manifestolarda bildirilen isimlerin bilgisayarlardan tahdit kaydı bulunup-
bulunmadığına dair kontrollerinin yapılması, gemi limana ulaştığında da yolcuların bilgisayar kon
trolü yapılmadan sadece pasaport kontrolü yapılarak, pasaportlarına damga tatbik edilmek suretiy
le giriş işlemlerinin süratle yapılması projesi Bakanlıkça hayata geçirilmiştir. Ayrıca, pasaportlann 
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO-Internatıonal Civil Aviation Organization) standart
larına uygun olarak hudut kapılarında optik okuyucuda okunabilir şekilde yeniden tasarımının sağ
lanabilmesi, böylece vatandaşlarımızın Türkiye'ye giriş-çıkışlarmda bekleme süresinin en aza in
dirilmesi ve bunun için pasaportların temdidi ve çocuklann refakate kaydedilmesi işlemleri ile 
müşterek pasaportlan düzenleyen Pasaport Kanunu hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasını ön
gören "Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" taslağı 26.08.2003 tarih 
ve 28046-153864 sayılı Bakanlık yazısı ile Başbakanlığa gönderilmiştir. 

8. Türk sürücü belgelerinin yurtdışında tanınmaması sorununun ilgili ülkelerle yapılacak ikili 
anlaşmalar çerçevesinde çözümlenebileceği düşünülmektedir. Aynca. AB Sürücü Belgesi standart
larının Türkiye'de uygulamaya konulması gerekmektedir. 

K. Yurtdışında Faaliyette Bulunan Müteahhitlerimizin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin 
Çözüm Önerileri 

1. Libya ile imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve İdari Anlaşmadan Kaynaklanan 
Sorunun 17 ve 18 inci KEK toplantılarında alınan karar doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler yoluyla çözümlenmesi gerekmektedir. 
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2. Topluluk Sigortası uygulamasından kaynaklanan sorunlar. Asgari Ücret Sorunu, Tip Sözleş
me uygulamasından kaynaklanan sorunlar, Türkiye-Almanya arasında imzalanan İstisna Akdrnden 
kaynaklanan sorunlar ile Sosyal Güvenlik Anlaşması bulunan ülkelerdeki uygulamalardan kaynak
lanan sorunların sosyal güvenlik sistemimize getireceği mali yükte göz önünde bulundurularak Tür
kiye Müteahhitler Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılacak görüşmeler çer
çevesinde çözümlenebileceği düşünülmektedir. 

3. Yurtdışındaki politik ve ticari risklerin sigortalanması için Hazine Müsteşarlığı ve Eximbank 
tarafından yurtdışı müteahhitlik hizmetleri için Ticari ve Politik Risk Sigortası sisteminin kurulması 
gerekmektedir. 

4. Türk firmalarına teminat mektubu verilmesi için Türk bankacılık sektörü temsilcileri ve 
BDDK yetkilileri ile görüşülerek bu önemli soruna çözüm bulunması gerekmektedir. 

5. Türk müteahhitlik firmalarına yurtdışında yapacakları işler için Eximbank tarafından proje 
kredisi sağlanmalıdır. 

6. Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yurtdışında iş yapacak müteahhitlik firmalarının belirli 
bir kritere göre saptanması ve denetlenmesi gerekmektedir. 

L. Yükseköğretimde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri 
Türk Cumhuriyetleri ve diğer Avrupa ülkelerinden alınan yükseköğretim diplomalarının denk

lik işlemlerinde vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar, yürürlükteki 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu ile Yurtdışı Yükseköğretim Diplomalarının Denkliği Yönetmeliği hükümlerinde yapılacak 
yeni düzenleme ve değişikliklerle çözümlenmelidir. 

M. Karşılaşılan Diğer Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri 

1. İzin dönemlerinde THYTarmın taşıma kapasitesi artırılmalı, çok yüksek olan bilet ve kargo 
ücretleri düşürülmelidir. 

2. Vatandaşlarımızın ülkemize geliş ve dönüşlerinde yol güzergahında bulunan ülkelerden 
geçişlerinde ödenen yüksek orandaki vize ücretinin düşürülmesi konusunda Dışişleri Bakanlığı'nca 
girişimlerde bulunulmalıdır. 

3. Yapılacak bir düzenleme ile "Tur Operatörü" tanımının hukuken yasallaşması gerektiği 
düşünülmektedir. 

4. Turizm gelirlerinin ihracat gelirlerine benzer bir gelir olarak değerlendirilmesi yönünde 
Maliye Bakanlığınca gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

5. Türk toplumunun örf ve adetleri, kültürel yapısı da dikkate alınarak huzurevleri konusunda 
vatandaşlarımızın bulundukları ülke makamları ile ikili görüşmelere başlanılmasının faydalı olacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca, aynı konu yurtiçinde de ele alınmalıdır. 

6. Feribot taşıma kapasitelerinin ve sefer sayılarının özellikle vatandaşlarımızın izin dönem
lerinde artırılması yönünde gerekli tedbirler alınmalıdır. 

7. Ülkemizin AB'ne tam üye olma süreci içinde çok yoğun çabalar sarf edilmektedir. Konu ile 
ilgili her kurum üzerine düşenin azamisini yapma durumundadır. Bu cümleden olarak ülkemiz par
lamento ve dostluk heyetleri ile AB üyesi ülkelerin parlamento ve dostluk heyetlerinin karşılıklı bir 
araya gelerek daha sık görüşmelerde bulunmaları, söz konusu heyetlerin ülkemize davet edilerek ül
kemiz hakkındaki mevcut bazı önyargılarının giderilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sürecin 
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hızlandırılması amacıyla TBMM parlamento ve dostluk heyetlerinin de diğer ülkelerden ziyade, AB 
üyesi ülkelere yapacakları ziyaretlere öncelik vermelerinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. 
Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin müzakere sürecini başlatması ile yurtdışındaki vatandaşlarımızın 
sorunları daha kolay çözüme kavuşturulabilecektir. 

8. Yurttaşlarımızın dini duygularını istismar eden bazı şirket ve holdingler yüksek kâr payı ver
mek vaadiyle vatandaşlarımızın mağduriyetlerine sebep olmuşlardır. Bu konuda yurtdışında 
yaşayan vatandaşlarımızın ilgili kurum ve kuruluşlarca yeterince bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 

4.3 Yapılması Gereken Hukuki Düzenlemeler 

A. Adalet Bakanlığı 
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde İtalya ve Fransa örneklerinde ol

duğu gibi ülkemizdeki seçimlerde Başkonsolosluklarda oy kullanabilmelerinin sağlanması için 
gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu konuda yurtdışındaki vatandaşlarımızın öncelikle ül
kemizde yapılacak ilk genel seçimlerde oy kullanabilmeleri için ilgili birimlerin bir araya gelerek. 
benzer uygulamaları da incelemesi ve somut önerileri acilen ortaya koyması gerekmektedir. 

B. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
1. Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda 3201 sayılı Kanunun 3. maddesi yeniden 

düzenlenmiş ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 59. maddesi olarak yürürlüğe 
girmiştir. Bu düzenlemenin daha önce borçlanma hakkını kaybetmiş olanlara bir hak getirmemesi, 
6. maddesinin A fıkrasında yer alan ve aylık tahsisi için yurda kesin dönüş yapılmasının şart koşul
ması ile ilgili var olan sorunların devam etmesine neden olmaktadır. Kurumun aktüeryal dengesinin 
de göz önünde bulundurularak mevcut sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla konunun Bakanlık 
tarafından yeniden değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

2. Özellikle eski tarihli sözleşmelerin tadili ile ilgili olarak Bakanlıklararası görüşmeler bir an 
önce başlatılmalıdır. 

3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yurtdışındaki vatandaşlarımıza verilen hizmetin 
verimi ve niteliği açısından anılan Bakanlığın mevcut 53 kadrosunun tam olarak kullandırılması 
gerekmekte olup, gereği Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca yerine getirilmelidir. 

C. Diyanet İşleri Başkanlığı 
1. Yurtdışındaki vatandaşlarımıza din hizmeti sunmak amacıyla mevcut kontenjanlara ilave 

olarak ihtiyaç duyulan 225 din görevlisi kontenjanının daha, 2004 yılında kullanılmak üzere Bakan
lıklararası Ortak Kültür Komisyonunda acilen gerekli kararın alınması gerekmektedir. 

2. Yurtdışında görev yapan din görevlilerinin ücretlerinin artırılması ve sağlık sigortalarının 
Devletimiz tarafından karşılanması hususunda Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca gerek
li kararın alınarak uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. 

3. Rotterdam, Strazburg ve Salzburg Başkonsolosluklarımız nezdinde Din Hizmetleri Ataşelik
leri kurulması için gerekli Bakanlar Kurulu Kararnamesi çıkarılmalıdır. 

D. İçişleri Bakanlığı 
1. 4112 sayılı Kanun'da değişiklik yapılarak Türk Vatandaşlığından çıkmadan Avusturya 

vatandaşı olan ve bilahare Türk vatandaşlığından çıkan yaklaşık 5000 vatandaşımıza pembe kart 
verilmesinin sağlanması gerekmektedir. 
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2. Pasaport temdit sürelerinin 10 yıla çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan ve Başbakanlığa 
sunulan Kanun Tasarısının yasallaşması gerekmektedir. 

3. "Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında Doğan Çocukların 
Baba ile Soy Bağı Kurulmasına ve Ölüm Olayı Aile Kütüklerine İşlenmemiş Kişilerin Ölümünün Tes
ciline İlişkin" hazırlanan kanun tasarısının kanunlaşarak yürürlüğe girmesi gerekmektedir. 

E. Kültür ve Turizm 

Dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan turizm sektöründen daha fazla pay almak, 
turizm harcamalarının yüksek olduğu pazarlarda rakip ülkelerle eşit şartlarda rekabet etmek, potan
siyelimizi daha iyi tanıtma, uluslararası alanda meydana gelen değişmelere ve arayışlara karşılık 
vermek, yeni pazarlara girmek, var olan pazarlarda tutunmaya devam etmek, bunlara yeni ürün
lerimizi, kültürel zenginliklerimizi, tarihi ve turistik değerlerimizi tanıtarak, turizm gelirlerimizi bu 
yolla artırmak amacıyla, her yıl verilen bütçe ödenekleri dışında özel sektör ve toplum örgütlerinin 
katılımı ve maddi desteğini sağlayıcı reklam kampanyalarını yoğunlaştırmak için gerekli yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

F. Millî Eğitim 

1. Yurtdışında özel ve resmi burslu statüde öğrenim gören öğrencilerle ilgili mevzuat hüküm
lerini kapsayan ve 1929 yılından bu yana yürürlükte bulunan 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gön
derilecek Talebe Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan Türk Öğrencilerin Yabancı 
Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik gelişen ve değişen günümüz koşullarına göre güncel
leştirilmelidir . 

2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yurtdışında yükseköğretim gören öğrencilerle ilgili 
hükümleri ile özellikle diploma denkliği konusundaki hükümler öğrencilerin mağduriyetini giderici 
ve önleyici bir biçimde yeniden düzenlenmelidir. 

3. Yurtdışında resmi burslu statüde yükseköğrenim gören öğrencilerle ilgili olarak Devlet burs
larının verilişinde çok başlılığın giderilerek yetkinin tek bir merkezde toplanmasına ilişkin yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

4. Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasındaki yetki ve işbirliğini 
etkinleştirecek yasal düzenlemeler getirilmelidir. 

5. Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim kurumları arasındaki ilişki ve yetkileri düzenleyip 
belirginleştirecek yasal düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. 

6. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda gerekli 
düzenlemeler yapılarak yurtdışında yükseköğretim görenlerle ilgili mevzuatı oluşturacak hükümler 
daha açık ve etkin bir biçimde düzenlenmelidir. 

7. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde yürütülen eğitim-öğretim ile 
ilgili tüm hususlar ile mevcut yasa ve mevzuat günün değişen ve gelişen koşullarına göre güncel
leştirilmeli ve bu ülkelerle yapılan ikili anlaşma, protokol ve mutabakatlar vatandaşlarımızın hak
larını korumaları yönünde doğacak ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmelidir. 

8. Millî Eğitim Bakanlığınca yurtdışına gönderilen öğretmenlerin ücretlerinin artırılması ve 
sağlık sigortalarının Devletimiz tarafından karşılanması hususunda yurtdışında görevlendirilen din 
görevlilerinde olduğu gibi Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu'nca gerekli kararın alınarak 
uygulamaya geçirilmesi sağlanmalıdır. 
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G. Türk Müteahhitler Birliği 
Başbakanlıkta bulunan Ulusal Meslek Standartları Kurumu Kanun Tasansı'nın yasallaş-

masına öncelik verilmesi sağlanmalıdır. 
SONUÇ OLARAK: 
Yapılan tespitler neticesinde, yurtdışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin vatandaş

lığına geçmeleri ve politik alanda yer almaları durumunda daha çok hak elde edecekleri ve sorun
larının çözülebilir hale geleceği belirlenmiştir. 

Vatandaşlarımızın bu sorunlarının çözümüne sadece ilgili Kurumlar açısından değil, bir bütün 
olarak ve çok geniş bir zaman dilimi içinde bakılması ve bir temel strateji belirlenmesi gerekmek
tedir. Bu belirlenecek stratejinin bazı ana ilkeleri aşağıda verilmiştir: 

• Yurtdışındaki vatandaşlarımızın, bulundukları ülkelerde artık kalıcılığı düşünülerek bulun
dukları ülke vatandaşlığını almaları konusunda yardımcı olunmalıdır. 

• Bu vatandaşlarımızın ve gelecek kuşakların ülkemiz ile bağları korunmalı ve geliştirilmelidir. 
• Vatandaşlarımız, bulundukları ülkelerle ülkemiz arasında iyi ilişkilerin ve dostluğun köprüsü 

olmalıdırlar. 
• Özellikle AB ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın AB hukukundan ve diğer uluslararası 

hukuktan doğan haklan mutlaka her platformda savunulmalı ve hayata geçirilmesi sağlanmalıdır ve 
vatandaşlarımız bu konuda bilinçlendirilmelidirler. Ayrıca, AB'nin diğer aday ülkelerin vatandaş
larına tanıdığı hakların vatandaşlarımıza da tanınması için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. 

• Yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve şiddet olaylarına karşı vatandaslanmızın korunması sağ
lanmalıdır. 

• Hangi ülkede yaşadıklarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı, 
teröre karışmamış her birey Devletimiz için çok önemli ve değerlidir. Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin tüm imkânlarıyla bu vatandaşlanmızın yanında olması gerekmektedir. Bu konuda vatandaş
larımız; Büyükelçiliklerimiz, Başkonsolosluklarımız ve bünyelerindeki ihtisas birimleri, 
basın/yayın organlan vasıtasıyla aydınlatılmalı, hazırlanacak olan broşür, kitapçık vb. doküman
ların vatandaştan miza ulaşması sağlanmalıdır. Ayrıca, ilgili Kurum ve Kuruluşların internet say
falarında bu konuya yer verilmeli ve web adresleri vatandaşlarımıza duyurulmalıdır. 

• Yurtdışındaki vatandaşlanmızın kültürel kimliklerini koruyarak sağlanan haklardan en üst 
düzeyde yararlanmalan ülkemizin öncelikleri arasında olmak zorundadır. 

• Bu durumda, Devletin yurtdışında yaşayan vatandaş politikalan, çok yönlü, uzun vadeli, 
dinamik ve etkili sonuçlar verecek bazda planlanmalıdır. Bu çerçevede gerekli stratejiyi üretecek 
ve uygulamaya koyacak yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

• Bu nedenle; yurtdışındaki vatandaşlanmızın gerek yaşadıkları ülkelerde gerekse yurda dönüş
lerinde uyum içerisinde olmalanna ve ülkemizle var olan bağlannın güçlendirilmesine yönelik 
çalışmalann başında. Devletimizin yurtdışına yönelik hizmet üreten tüm kurum ve kuruluş
larının birlikte hareket etmelerini sağlayacak bir birimin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kurulacak olan bu birim vatandaşlanmızın karşılaştıklan sorunların çözümünde yardımcı olmalı, 
AB Hukuku ve Uluslararası Hukuktan doğan haklannı izlemeli ve çözüm yollan aramalı, ayrıca 
vatandaşlarımızın ekonomik, siyası ve diğer potansiyellerinin ülkemiz vararına değerlendirilmesi 
konusunda etkin çalışmalarda bulunmalıdır. Bu birim yapacağı çalışmalarda, AB vatandaşlığı ve 
sonucunda yurtdışında etkin bir Türk lobisinin oluşturulması amacıyla bu konuda faaliyetlerde 
bulunan sivil toplum örgütleri ile de gerekli koordinasyonu sağlamalıdır. 
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Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın gerek yaşadığı ülke gerekse ülkemiz mevzuat ve 
uygulamalarından kaynaklanan sorunlarının çözümü için öncelikle bu sorunların tek elde 
toplanarak koordineli bir şekilde çözümünün zaruret arz ettiği düşünülmektedir. Bu bağlam
da ilgili Kurum ve Kuruluşların çalışmalarını koordine edecek Başbakanlığa bağlı bir birimin 
kurulması, anılan birimin çalışmalarını yönlendirmek, değerlendinnek, denetlemek ve 
takibini yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daimi bir Komisyonun oluşturul
ması gerektiği sonuç ve kanaatine oy birliği ile varılmıştır. 

Yapılan Araştırma ve İncelemeler sonucu düzenlenmiş olan Raporumuz Genel Kurula sunul
mak üzere Yüce Başkanlığınıza saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Baş 

İstanbul 
Kâtip 

Avni Doğan 
Kahramanmaraş 

Üye 

Faruk Anbarcıoğlu 
Bursa 

Üye 
Memduh Hacıoğhı 

İstanbul 

Başkanvekili 
Mustafa Said Yazıcıoğlu 

Ankara 
Üye 

Ahmet Yaşar 

Aksaray 
Üye 

Ali Rıza Gülçiçek 
İstanbul 

Üye 
Onur Ûymen 

İstanbul 

Sözcü 
Muharrem Candan 

Konya 
Üye 

Mehmet Zekai Ozcan 
Ankara 

Üye 

Gülseren Topuz 
İstanbul 

Üye 

Muharrem Kılıç 
Malatya 
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(10/8,48) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU 
DİZİ PUSULASI 

EK 1 

1 

TARİH 1 

1 
SAYI 1 

I 
SAYFA | 

1 Klasör 

ÖZÜ i 

Komisyon Yanları (Giden Evrak) 1 

TARİH I 
17.06,2003 
17.06.2003 
18.06.2003 
17 06.2003 

17.06.2003 
17.06.2003! 
17.06.2003' 
23.06.2003 
24.06.2003 
24.06.2003 
26.06.2003 
26.06.2003 
26.06.2003 
26.06.2003 
26.06.2003 
26.06.2003 
30.06.2003 
03.07.2003 

i 03.07.2003 
03.07.2003 
03.07.2003 
03.07.2003 
03.07.2003 
03.07.2003 
03.07.2003 
03.07.2003 
03.07.2003 
07.07.2003 
08.07.2003 
08.07.2003 
08.07.2003 
10.07.2003 
10.07.2003 

SAYI 1 
1 
2 
3 
4 

5 
6 1 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

1 33 
110.07.20031 34 

SAYFA \ 
2 

GİDECEĞİ YER 1 
TBMM Başkanlığına 1 
Tutanak Müdürlüğü 1 
Gündem 1 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 1 
Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığına 1 
Milli Eğitim Bakanlığına 1 
Dış Ticaret Müsteşarlığına i 
Gündem 1 
Merkez Bankası Başkanlığına j 
Denizcilik Müsteşarlığına I 
Diyanet İşleri Başkanlığına j 
Dışişleri Bakanlığına 1 
Gündem 
Bayındırlık ve İskan Bknlğına I 
Milli Eğitim Bakanlığına ] 
Dış Ticaret Müsteşarlığına 1 
Gündem 1 
TBMM Başkanlığına 
TBMM Başkanlığına j 
Kültür ve Turizm Bakanlığına I 
Gümrük Müsteşarlığına j 
Hazine Müsteşarlığına j 
Müteahhitler Birliği Bşkanma I 
TOBB Başkanlığına 

jEXİMBANK Genel Mdlüğüne 
Gündem 

| Denizcilik Müsteşarılğma 
1 Gündem 1 
| Maliye Bakanlığına 
YÖK Başkanlığına ' 

| Diyanet İşleri Başkanlığına 
1 TRT Genel Müdürlüğüne 
1 Çalışma ve Sos. Güv. Bklığına 
| Müteahhitler Birliği Bşklığına 
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EK 1 

1 

1 

1 

TARİH 1 SAYI I SAYFA | ÖZÜ | 
TARİH 1 

10.07.2003 
10.07.2003 
11.07.2003 
15.07.2003 
16.07.2003 

16.07.2003 
16.07.2003 
18.07.2003 
23.07.2003 
29.07.2003 
25.07.2003 
29.07.2003 
29.07.2003 
29.07.2003 
24.07.2003 
30.07.2003 
02.10.2003 
02.10.2003 
03.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
07.10.2003 
08.10.2003 

110.10.2003 
1 120.10.2003 

SAYI 1 
35 1 
36 I 
37 
38 
39 

40 
41 I 
42 1 
43 1 
44 ! 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

1 65 
66 
67 
68 
69 

[ 70 
1 71 
1 72 
1 73 
i 74 

75 
76 
77 

| 78 

SAYFA 

1 4 

GİDECEĞİ YER 1 
Milli Eğitim Bakanlığına j 
TBMM Başkanlığına 1 
Gündem ı 
Gündem ! 
Orta Anadolu İhracatçılar I 
Biriliği Genel Sekreterliğine 
Tur Operatörleri Derneğine j 
Sayın Başkan 
Gündem 1 
Gündem 
Gündem I 
Milli Savunma Bakanlığına [ 
Dış Ticaret Müsteşarlığına I 
Çalışma ve Sos. Güv. Bklığma 1 
Milli Eğitim Bakanlığına j 
ÖÇKK Başkanlığına ] 
Diyanet İşleri Başkanlığına i 
Gündem I 
Sayın Talat SARAL 
Kocaeli Ünv. Rektörlüğüne 
Çalışma ve Sos. Güv. Bklığma I 
İçişleri Bakanlığına 1 
Milli Eğitim Bakanlığına J 
Dış Ticaret Müsteşarlığına 1 

j Merkez Bankası Başkanlığına j 
1 Diyanet İşleri Başkanlığma 1 
1 Dışişleri Bakanlığına ] 
j Milli Savunma Bakanlığına 1 
1 Bayındırlık ve İskan Bklığma i 
1 Kültür ve Turizm Bklığma I 
1 Gümrük Müsteşarlığına I 
1 Hazine Müsteşarlığına [ 
1 Müteahhitler Birliği Bşklığına I 
TOBB Başkanlığına 
EXİMBANK Genel Mdlüğüne 

J Maliye Bakanlığına j 
1 YÖK Başkanlığına 
1 TRT Genel Müdürlüğüne 
Orta Anadolu İhrc. Brl. Gn. S. 

i Tur Operatörleri Derneğine 
1 Sosyal Sigortalar Kurumu Bşk 
| Sayın Üyelere 
1 Sn. Mehmet Avdın Devlet Bk. 
1 TBMM İdare Amirliğine 
(TBMM Başkanlığına 
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EK 

2 

i 

! 

3 

TARİH 

-

-

SAYI 

-

-

SAYFA 

1 klasör 

3 klasör 

OZU 
21.10.2003 
24.10.2003 
27.10.2003 
28.10.2003 
30.10.2003 
10.11.2003 
10.11.2003 
12.11.2003 
12.11.2003 
01.12.2003 
12.12.2003 
22.12.2003 
08.01.2004 
31.12.2003 

31.12.2003 
31.12.2003 
31.12.2003 
31.12.2003 
31.12.2003 

79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

93 
94 
95 
96 
97 

Genel Toplam 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
7 

217 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Çevre ve Orman Bakanlığına 
Gündem 
Dış Ticaret İhracat Genel Md. 
OÇKK Başkanlığına 
TBMM Ulaştırma Mdlüğüne 
THY Kargo Mdlüğüne 
Gündem 
TBMM Başkanlığına 
TBMM Bütçe Maliye Md. 
Gündem 
Gündem 
Dışişleri Bakanlığına 
TBMM Başkanlığına (Rapor) 
Prof. Dr. Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 
ÖÇKK Başkanlığı 
Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

339 Sayfa 
Komisyon Toplantı Tutanaklan 

TARİH 
26.06.2003 
01.07.2003 
03.07.2003 
08.07.2003 
10.07.2003 
15.07.2003 
17.07.2003 
22.07.2003 
29.07.2003 
07.10.2003 
12.11.2003 
03.12.2003 
17.12.2003 

TOPLANTI SAYISI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

TOPLAM SAYFA 

SAYFA 
60 
40 
58 
41 
28 
22 
44 
19 
11 
9 
22 
29 
21 
360 

Gelen Evrak Dosyası 
TARİH 

25.06.2003 
25.06.2003 
25.06.2003 
25.06.2003 
26.06.2003 

SAYI 
-

242 
06675 

-
-

SAYFA 
1 
1 
1 
1 

33 Sayfa 
2 kitap 

GELDIĞI YER 
Dış Ticaret Müsteşarlığı 
içişleri Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güv. Bk. 
Çaiışma Bklığı Bilgi Notu 
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26.06.2003 1 

26.06.2003 

26.06.2003 

30.06.20031 
30.06.2003 
01.07.2003 
01.07.2003 
01.07.2003 

01.07.2003 
03.07.2003 

03.07.2003 

03.07.2003 
03.07.2003 

03.07.2003 
04.07.2003 
08.07.2003 
08.07.2003 
08.07.2003 
08.07.2003 
08.07.2003 
10.07.2003 
10.07.2003 
11.07.2003 
14.07.2003 
14.07.2003 
15.07.2003 

16.07.2003 
16.07.2003 
16.07.2003 
17.07.2003 

117.07.2003 

121.07.2003 
22.07.2003 

1 
-

-

13 
-

3372 
34151 
3873 

-

-

-

03319 
20115 
017385 
5223 

007352 
-

17499 
-
-

36526 
26 

20115 
-

-
-

D497 

007899 
09960 

1 Dosya 

1 Dosya 

1 Dosya 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 

1 Dosya 

1 Dosya 
1 Dosya 

1 
8 
1 
1 
1 
4 

1 Klasör 
1 

1 Dosya 
5 
1 
15 
4 

1 
1 
1 

1 İnce 
Dosya 

4 Kitapçık 
2 Disket 
1 Dosya 

1 Doya 
1 Dosya 

Nüfus Vatandaşlık İşleri Gn. 1 
Md. 
Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi 1 
Notu 
Hazine Dış Ticaret 1 
Müsteşarlığı Bilgi Notu i 
Göç ve İnsani Yardım Vakfı 1 
T.C. Merkez Bankası 1 
Bayındırlık Bakanlığı 1 
Dış Ticaret Müsteşarlığı i 
Milli Eğitim Bakanlığı I 

Hazine Müsteşarlığı I 
Merkez Bankası j 
Temsilcilerinin Bilgi Notu 
Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi 
Notu 
Milli Eğitim Bakanlığı 1 
Türklerin Almanya'ya I 
Uyumu İle ilgili Araştırma 
Sonuçlan 
Denizcilik Müsteşarlığı 1 
İçişleri Bakanlığı I 
Gümrük Müsteşarlığı 1 
Çalışma Bakanlığı 
Türk Eximbank 1 
Çalışma Bklığı Bilgi Notu 
Gümrükler Genel Müd. 
TOBB 
TOBB Bilgi Notu 
Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Maliye Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Sn Yazıcıoğlu tarafından 
verilen bilgi notu 
Çalışma Bakanlığı 
Türkiye Müteahhitler Birliği 
TRT Genel Müdürlüğü 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

Uluslar arası Müteahhitler 
Birliği Tarafından Bilgi 
Notu 
Türk Eximbank Bilgi Notu 
Orta Anadolu İhracatçılar 

1 Birliği Bilgi Notu 
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22.07.2003 

22.07.2003 

22.07.2003 

23.07.2003 
25.07.2003 

25.07.2003 
28.07.2003 
28.07.2003 
29.07.2003 

30.07.2003 
10.09.2003 

19.09.2003 
23.09.2003 
13.10.2003 

14.10.2003 
14.10.2003 
15.10.2003 

15.10.2003 

17.10.2003 

17.10.2003 

20.10.2003 

20.10.2003 

20.10.2003 

20.10.2003 

20.10.2003 

20.10.2003 

-

-

15131 

18994 
-

19332 
2195 

4728 
-

5917 
140 

072450 
-
-

02767 
2003/145 

-

141/2668 

186342 

20184 

8220 

6603 

8543 

80126 

16616 

1 Dosya 

13 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
7 

1 
3 

3 
7 

1 Dosya 

1 
2 
3 

1 Dosya 
- 4 
sayfa 
4 sayfa 
1 disket 

1 Disket 
+4 sayfa 
1 Disket 

+ 4 
sayfa 

1 Distek 
+ 10 
sayfa 

1 Disket 
+ 1 

Dosya 
1 Disket 

+15 
sayfa 

1 Disket 
+11 

sayfa 
1 Disket 

Tur Operatörleri Derneği j 
Bilgi Notu 
Türkkan Gülyurdunun Bilgi 
Notu 
Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Sn. Başkan tarafından 
verilen yazı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Milli Savunma Bakanlığı 
Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Milli Savunma Bakanlığı 
Askerlik tşlm. Bilgi Nt. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Belçika Türk İslam Diyanet 
Vakfı 
T.C.Merkez Bankası 
MÜSİAD-NRW Bilgi Notu 
Tor Operatörleri Derneği 
Bilgi Notu 
Devlet Bakanlığı 
Türk Eximbank 
TBMM Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Bşk. 
Talat Saral tarafından 
verilen bilgi notu 

Kültür ve Turizm Bak. 
Araştırma 
Plan.Koord.Dai.Bşk. 
içişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
İçişleri bakanlığı Nüfus 
Vatandaşlık Genel Müd. 

Çalışma ve sos.Bak. Dış 
ilişkiler Yurt İçi 
Hzmt.Gn.Md. 
Başbakanlık Dış Tic.Müst. 
İhracat Gn.Md. 

Başbakanlık Diyanet işleri 
Başkanlığı 

T.C.Merkez Bankası 
Başkanlığı 

Milli Eğitim Bak. Dış 
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i 
! 

i 
1 
ı 
1 

1 
1 
j 

i 

•' 

1 
1 

I 
i 
I 

i 
| 

i 

! i 
1 I 
i i 

! ı I l 
i i i 
i ! ! 
j | 

I 1 ._ 

J 

1 

J 

21.10.2003 

22.10.2003 

23.10.2003 

23.10.2003 

23.10.2003 j 

24.10.2003 

?4 10.2003 

27.10.2003 

27.10.2003 

27.10.2003 

28.10.2003 

28.10.2003 

128.10.2003 
30.10.2003 
10.11.2003 

120.11.2003 

(21.11.2003 
j 26.12.2003 

l 

26641 

166 

53549 

15031 

18102 

62692 

699-65 

630-03 

1400-
1111 

701-68 

F-148 

49039 

-
7464 
10870 

1072 

-
| 

+ 10 1 
sayfa 

1 Distek 
+ 17 
sayfa ı 

1 Disket 
+ 10 
Sayfa 

1 Disket 
+4 sayfa 
1 Distek 

+19 
sayfa 

1 Disket 
+ 25 
sayfa 

1 Disket 
+2 sayfa 
1 Disket 

+12 
sayfa 

1 Disket 
+ 13 
sayfa 

1 Distek 
+ 5 

sayfa 
17 Sayfa 

1 Disket 
+5 sayfa 
1 Disket 

! +5 
sayfa 

6 sayfa 
8 sayfa 
1 Disket 

+ 3 
| savfa 
1 1 Dosya 

j 1 Dosya 

İlişkiler GeneLMüd. ) 

Başbakanlık Gümrük Müst. 
Gümrükler Gn. Müdürlüğü j 

İçişleri bakanlığı Strateji I 
Merkezi Bşk. 

Başbakanlık Dış ticaret | 
Müst. Anlaşmalar Gn. Md. 
Dış Ticaret Müst. Orta 
Anadolu İhracat.Birlik 
Gn.Sek. 
TOBB 

Başbakanlık Hazine j 
Müsteşarlığı 
T.C. Dışişleri Bakanlığı 
konsolosluk Yurt Dışında 
Yaşayan Türkler Gn.Md. 
Yrd. 
Türkiye Müteahhitler Birliği j 

Milli Savunma Bakanlığı i 

T.C. Dışişleri Bakanlığı 
konsolosluk Yurt Dışında 
Yasayan Türkler Gn.Md. 
Yrd. 

i TRT Genel Müdürlüğü 
Televizyon Dairesi Bşk. 
Maliye Bak Personel Gen. 
Müd. 

SSK Y.İ.H.Bşk. 
YÖK Bşk. 

1 Bayındırlık Bak. Teknik 
Araştırma Uyg. Gen. Müd. 

1 T.C. Stuttgart 
Başkonsolosluğu 

|T.C. Dışişleri Bakanlığı 
j 6 sayfa j Yrd. Doç. Mürsel 
I 1 Akdenk'in Bilgi Notu 

i 
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5 
6 
7 
8 

-
-
-

-
-
-

1 Dosya 
15 

1 Dosya 
2 adet 

Genel Toplam: 2 KIasör+17 Dosya+20 Disket+6 Kitapçık 1 
Esas Dosya ve Ekleri 
Devam Cetveli 
Komisyon Kararlan 
Gelen Giden Evrak ve Zimmet Defteri ! 

1 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 332) 

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 
Yasama Dokunulmazlığı Konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (10/70) 

Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Raporu 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mart 2003 tarihinde verilen soru önergesine, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener imzasıyla 17 Nisan 2003 günü verdiği 
yanıtta, özetle, 

"Hükümet Programı kapsamında yapılacak Anayasa çalışmaları elbette yasama dokunulmaz
lığı hususunu da yeniden düzenleyecektir" diyor. 

Başbakan, bu yanıtıyla AKP Programı'na, 3 Kasım seçimlerinden önce değişik düzlemlerde verdiği 
sözlere ve Hükümet Programı'nda dokunulmazlık konusunda yazılanlara bağlı kalmamış olmaktadır. 

Bu durumda milletvekili dokunulmazlığına dokunulmamasının nedenlerinin neler olduğu, 
kamuoyunun yanıtlanmasını istediği en temel sorulardan biridir. 

Bu çerçevede: 
1. Dokunulmazlığın sınırlandınlmasının ertelenmesinin iç ve dış nedenlerinin açıklık kazanması; 
2. Ertelemenin ekonomik ve siyasal boyutlarının belirlenmesi; 
3. Yapılacak yeni düzenlemelerin ulusal ve uluslar arası karşılaştırmalarla çerçevesinin çizilmesi; 
4. TBMM Üyelerinin, yapılacak yeni düzenlemeler karşısında durumlarının saptanması amacıyla, 

Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz. 
Saygılarımızla. 

Yakıtp Kepenek 
Ankara 

Muharrem Eskiyapan 
Kayseri 

Ahmet Güryüz Ketenci 
İstanbul 

Muhsin Koçyiğit 
Diyarbakır 

Bülent Baratalı 
İzmir 

Mehmet Işık 
Giresun 

Idris Sami Tandoğdu 
Ordu 

Atilla Kart 
Konya 

Mehmet Küçükasık 
Bursa 

Muharrem Toprak 
İzmir 

Mehmet Sefa Sirmen 
Kocaeli 

Muharrem İnce 
Yalova 

Sedat Pekel 
Balıkesir 

Osman Kaptan 
Antalya 

Erdal Karademir 
İzmir 

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 
Ankara 

Mehmet Boztas 
Aydın 

Mehmet Vedat Melik 
Şanlıurfa 

28.4.2003 
Halil Tiryaki 

Kırıkkale 
Mehmet. U. Neşşar 

Denizli 
Salih Gün 

Kocaeli 
Bülent Tanla 

İstanbul 
Ali Kemal Deveciler 

Balıkesir 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
Atila Emek 

Antalya 
Mehmet Semerci 

Aydın 
Kemal Demirel 

Bursa 
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Vezir Akdemi?' 
İzmir 

Uğur Aksöz 
Adana 

Mehmet Yıldırım 
Kastamonu 

Turan Tüysüz 
Şanlıurfa 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 
Ufuk Özkan 

Manisa 

Bihlun Tamayhgil 
İstanbul 

Orhan Sür 
Balıkesir 

Özlem Çerçioğlu 
Aydın 

Memduh Hacıoğlu 
İstanbul 

İsmet Atalay 
İstanbul 

Hakkı Ülkü 
İzmir 

Sıdıka Ay doğan 
İstanbul 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Abdurrezzak Erten 
İzmir 

İsmail Özay 
Çanakkale 

Ali Cumhur Yaka 
Muğla 

İzzet Çetin 
Kocaeli 

GEREKÇE 
Hiç kuşku yok ki milletvekilliği dokunulmazlığının sınırlandırılmasının ertelenmesi, toplum 

yaşamını derinden etkileyecek çok önemli bir politika değişikliğidir. 
Bu nedenle, milletvekili dokunulmazlığına ilişkin Anayasa düzenlemelerinin Yeni Anayasa 

hazırlığına bırakılmasının nedenleri TBMM tarafından ele alınmalıdır. 
Sayın Başbakan yanıtında, birtakım hükümleri sürekli değiştirilmek zorunda olan bir 

Anayasa yerine yeni bir Anayasa yapmaktan söz etmektedir. Oysa, 3 Kasım 2002 seçimlerinden 
sonra oluşan TBMM'de, Anayasanın 76.ve 78. maddeleri değiştirilmiştir. Bugünlerde de, 76.169. ve 
170. maddelerin değiştirilmesine çalışılmaktadır. Bunları, doğal olarak, Anayasanın kimi mad
delerinin değiştirilmesi önerileri izleyebilecektir. 

Çok önemli olduğu hemen her kesim tarafından kabul edilen milletvekili dokunulmazlığı 
konusunun bu değişiklikler içine alınmayıp ertelenmesinin de, önemli nedenleri olabilir. Bu neden
leri bilmek, kamuoyunun ve milletvekillerinin en doğal haklarıdır. 

Kaldı ki, eğer milletvekilliği gibi yaşamsal bir konu ertelenebiliyor, buna karşılık, en azından 
kuramsal olarak 4,5 yıl sonra uygulanabilecek olan milletvekili seçilme yaşının düşürülmesine iliş
kin olarak Anayasa değişikliği "orman" konusu ile birleştirilerek gündeme getiriliyorsa, ertelemenin 
nedenlerinin açıklık kazanmasının önemi bir kat daha artmaktadır. 

Çünkü, temiz siyasete, temiz ekonomiye ve temiz topluma giden yolun ilk adımı milletvekili 
dokunulmazlıklarının sınırlandırılmasıdır. Dokunulmazlığın sınırlandırılmasıyla, siyasetin ak
lanarak yeniden toplumun güvenini kazanmasının; siyasetin topluma hizmet üretmesinin önündeki 
en büyük engel kaldırılmış olacaktır. 

Kirli siyaset, doğruluk, dürüstlük ve erdem gibi ahlaki değerleri yıkmakta, toplumsal dokuyu 
zedelemektedir. Aynı zamanda ekonomide oluşması kesin bir zorunluluk olan güven ortamını yok 
edici etkiler yapmakta, risk arttırıcı etkisiyle, devletin borçlanma faizlerinin yükselmesine yol aç
makta, halkın borç yükünü daha da arttırmaktadır. Yüksek faizin ise, yatırımlar üzerinde çok olum
suz bir etkisinin bulunduğu, bunun da üretimsizlik ve işsizliği daha da artırdığı bilinen gerçeklerdir. 

Kısaca, temiz siyasetin, temiz ekonominin ve temiz toplumun önündeki en büyük engel olan 
milletvekili dokunulmazlığı sınırlandırılmadıkça alınacak hiçbir önlemin, yapılacak hiçbir uy
gulamanın anlamı da, değeri de yoktur. 

Meclis Araştırması Önergemizin onaylanması, yalnız milletvekili dokunulmazlığının sınırlan
dırılması konusunda kamuoyunun beklediği sorulara yanıt verilmesini sağlamakla kalmayacak, 
bununla birlikte, bu önemli sorunun TBMM tarafından ele alınmasını da kolaylaştıracaktır. 
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Yasama Dokunulmazlığı Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/70) 

Esas No. : A.Ol.l.GEÇ.10/70-14 6.1.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

TBMM'nin 17.6.2003 tarih ve 775 sayılı kararıyla "Yasama Dokunulmazlığı" Konusunda 
Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması Komisyonu 
kurulmuştur. 9.10.2003 tarihinde göreve başlayan (10/70) Esas Numaralı Komisyonun yaptığı araş
tırma sonucunda düzenlediği rapor, ekleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Fehmi Hüsrev Kutla 

Komisyon Başkanı 

Adıyaman 

EKLER: 

EK-1 (Araştırma Komisyonu Raporu) 

EK-2 (Tekmil İşlem Dosyası) 
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YASAMA DOKUNULMAZLIĞI 
KONUSUNDA KURULAN 
(10/70) ESAS NUMARALI 

MECLİS ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU RAPORU 
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İÇİNDEKİLER 
Savfa No. 

I. Araştırmanın Konusu 9 
II. Komisyonun Kuruluşu 9 
III. Komisyonun Görev, Yetki ve Süresi 10 
GİRİŞ 11 
I. Yasama Sorumsuzluğu 11 

II. Yasama Dokunulmazlığı 13 
III. Dokunulmazlığm Kaldmlması 15 
IV. Diğer Ülke Anayasalannda Yasama Dokunulmazlıklarına İlişkin 

Düzenlemeler 17 
V Nihaî Değerlendirme ve Sonuç 19 
Rapor İmza Cetveli 20 
Muhalefet Şerhi 21 
Dizi Pusulası 29 
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I. ARAŞTIRMANIN KONUSU 
22. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK ve 44 arkadaşı 

tarafından, "Yasama Dokunulmazlığı konusunda Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyannca verilen (10/70) Esas Numaralı Meclis Araştırma Önergesi Genel Kurulun 17 
Haziran 2003 tarihli 94 üncü Birleşiminde görüşülmüş ve önergede belirtilen hususların araştırıl
ması amacıyla bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. 

(10/70) Esas Sayılı Araştırma Önergesinin gerekçesinde; 

"Temiz siyasete, temiz ekonomiye ve temiz topluma giden yolun ilk adımının milletvekili 
dokunulmazlıklarının sınırlandırılması olduğu, Dokunulmazlığın sınırlandırılmasıyla siyasetin 
önündeki en büyük engelin kaldırılarak toplumsal güvenin kazanılacağı, 

Kirli siyasetin, doğruluk, dürüstlük ve erdem gibi ahlaki değerleri yıkarak, toplumsal dokuyu 
zedelediği ve ekonomide oluşması kesin bir zorunluluk olan güven ortamını yok edici etkiler yap
tığı, risk artırıcı etkisiyle devletin borçlanma faizlerinin yükselmesine yol açarak halkın borç 
yükünü daha da artırdığı, yüksek faizin ise yatırımlar üzerinde çok olumsuz bir etkisinin bulunduğu 
bunun da üretimsizlik ve işsizliği daha da artırdığı, 

Temiz siyasetin, temiz ekonominin ve temiz toplumun önündeki en büyük engel olan millet
vekili dokunulmazlığı sınırlandınlmadıkça alınacak hiçbir önlemin, yapılacak hiçbir uygulamanın 
anlamının ve değerinin olmadığı, 

İfade edilmektedir. 
II. KOMİSYONUN KURULUŞU 

Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK ve 44 arkadaşının, Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince verdikleri (10/70) Esas Numaralı 
Önerge; TBMM'nin 17 Haziran 2003 tarihli 94 üncü Birleşiminde görüşülmüş, Genel Kurulun 775 
sayılı kararı ile; önergede belirtilen hususları araştırmak üzere bir komisyon kurulmasına, kurulacak 
komisyonun 12 üyeden oluşmasına, komisyonun çalışma süresinin Başkanlık divanı seçiminden 
sonra başlamak üzere 3 ay olmasına karar verilmiştir. Genel Kurulun 09.10.2003 tarihli 5 inci Bir
leşiminde komisyona üye seçimi yapılmıştır. 

Adalet ve Kalkınma Partisinden 
Fehmi Hüsrev KUTLU Adıyaman Milletvekili 
Muzaffer KÜLCÜ Çorum Milletvekili 
Mehmet Salih ERDOĞAN Denizli Milletvekili 
Metin KAŞIKOĞLU Düzce Milletvekili 
Cavit TORUN Diyarbakır Milletvekili 
Mehmet YILMAZCAN Kahramanmaraş Milletvekili 
Orhan YILDIZ Artvin Milletvekili 
Süleyman SARIBAŞ Malatya Milletvekili 
Cumhuriyet Halk Partisinden 
Yakup KEPENEK Ankara Milletvekili 
Muharrem KILIÇ Malatya Milletvekili 
Mehmet Ziya YERGÖK Adana Milletvekili 
Atilla KART Konya Milletvekili 
Komisyon üyesi olarak seçilmişlerdir. 
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En yaşlı üye sıfatıyla Ankara Milletvekili Sn. Yakup KEPENEK Başkanlığında toplanan 
Komisyon 09.10.2003 tarihli ilk toplantısında Başkanlık Divanı seçimini yapmış 8 üyenin katılımı 
ile gerçekleştirilen toplantıda yapılan Gizli Oylama sonucunda; 

Başkanlığa, Adıyaman Milletvekili Sayın Fehmi Hüsrev KUTLU, Başkanvekilliğine, Ankara 
Milletvekili Sayın Yakup KEPENEK, Sözcülüğe, Düzce Milletvekili Sayın Metin KAŞIKOĞLU. 
Katipliğe, Malatya Milletvekili Sayın Muharrem KILIÇ seçilmişlerdir. Buna ilişkin 783 sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Karan 14.10.2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

III. KOMİSYONUN GÖREV, YETKİ VE SÜRESİ 
09.10.2003 tarihinde çalışmalarına başlayan komisyonumuz; Anayasanın 98 inci, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde görev 
yapmış, İçtüzük gereği kendisine verilen 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını sonuçlandırmıştır. 

Komisyonumuz, çalışmalarına ışık tutmak ve konu hakkında bilgi edinmek üzere, son Millet
vekili Genel Seçimine katılmış olan Siyasi Partilerden, çeşitli üniversitelere bağlı Hukuk Fakül
telerinden ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'ndan görüşlerini istemiş, toplam 22 kuruluştan 
gelen görüş ve öneriler üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur. 

Çalışma süresi içerisinde komisyonumuz toplam 7 Birleşim yapmış, bu birleşimlerde tam 
tutanak tutulmuş, 20 adet Siyasi Partiye, 15 adet Hukuk Fakültesine, Barolar Birliği Başkanlığına 
yazı gönderilmiş ve 22 adet evrak da komisyonumuza gelmiştir. 

Komisyonumuz; kendisine gelen belgeleri incelemiş, üyelerimizin görüş ve önerilerini almış 
ve araştırmanın sonuçlandırılmasına esas olacak raporunu Muhalefet Şerhi ile birlikte Anayasal 
süresi içerisinde hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına arz etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 332) 



— 11 — 

G İ R İ Ş 

T.C. Anayasasının "Yasama Dokunulmazlığı" başlıklı 83 üncü maddesi, Yasama Dokunulmaz
lığı ve Yasama Sorumsuzluğu olmak üzere iki ayrı kavramı içermektedir: 

Yasama Dokunulmazlığı 

MADDE 83 - " Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerin
den, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine 
Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan 
sorumlu tutulamazlar. 

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı ol
madıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren 
suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü 
maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve 
doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza 
hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zaman aşımı 
işlemez. 

Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunul
mazlığını kaldırmasına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili 
görüşme yapılamaz ve karar alınamaz." 

Hükmüne havi bu maddenin 1 inci fıkrasında "Yasama Sorumsuzluğu", 2 nci fıkrasında da 
"Yasama Dokunulmaz lığı" na ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 

Öncelikle konunun milletvekili dokunulmazlığı olmayıp, madde başlığından da anlaşıldığı 
gibi "yasama dokunulmazlığı" olduğu hususunu belirtmekte yarar vardır. Dokunulmazlık mües
sesesinin sadece milletvekillerinin şahsını değil, demokrasilerin vazgeçilmez ve en önemli unsuru 
olan yasama erkini bir bütün olarak ihata ettiğini belirterek konunun bu bağlamda değerlendiril
mesi gerektiği vurgulanmalıdır. 

I - YASAMA SORUMSUZLUĞU 

Yukanda da ifade edildiği üzere, Anayasanın 83 üncü maddesinin başlığı Yasama Dokunul
mazlığı olarak yazılmış olsa da maddenin 1 inci fıkrasında "yasama sorumsuzluğu"na ilişkin husus
lar düzenlenmiştir. 

Buna göre; Yasama Sorumsuzluğu, Parlamento üyelerinin yasama görevlerini yerine getirirken 
sarf ettikleri sözlerden, açıkladıkları düşüncelerden ve verdikleri oylardan dolayı herhangi bir 
takibata uğramayacakları anlamına gelmektedir. Yasama Sorumsuzluğu, milletvekillerinin şahıs
larına tanınmış bir imtiyaz olmayıp, parlamento lehinde kabul edilmiş kamu yaran gözeten objek
tif bir Anayasa kuralıdır. Milletvekillerinin, yasama faaliyetleri sırasında cezai kovuşturma baskısı 
altında kalmadan, fikir ve kanaatlerini oluşturabilmeleri ve bunları açıklayabilmeleri, vekillik 
görevlerini hür ve bağımsız bir şekilde ifa edebilmeleri bakımından hayati önem taşıyan Yasama 
Sorumsuzluğu, milli iradenin tam olarak Meclise yansımasının temelini oluşturmaktadır. Yasama 
Sorumsuzluğu parlamenter konuşma hürriyetinin çerçevesini çizmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 332) 



- 1 2 -

1982 Anayasası yasama sorumsuzluğunu Meclis çalışmalarıyla sınırlı tutmuştur. Yani, millet
vekillerinin sadece Meclis çalışmaları sırasındaki açıklamalarından dolayı bu ayrıcalıklardan yarar
lanabileceğini kabul etmiştir. Literatürde Meclis çalışması kavramı geniş olarak yorumlanmaktadır. 
Meclis çalışmaları içinde, Genel Kurul toplantıları yanında, komisyon ve siyasi parti grup toplan
tıları da vardır. Dolayısıyla, mesela Meclis dışındaki komisyon toplantılarında yapılan açıklamalar 
da yasama sorumsuzluğu kapsamındadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil etmek şartıyla, 
milletvekillerinin milletlerarası kuruluşlardaki veya yabancı ülkelerdeki faaliyetleri de yasama 
sorumsuzluğu çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

Anayasamızda belirtilen yasama sorumsuzluğu mutlak ve sürekli bir nitelik taşımak
tadır. Süreklilik niteliği, yasama sorumsuzluğunun milletvekilinin parlamento üyeliğinin düşmesin
den sonra da devam edeceği anlamına gelmektedir. 1924 ve 1961 Anayasalarında yasama sorum
suzluğu mutlak olduğu halde, 1982 Anayasası bu konuda bir istisna getirmiştir. Buna göre Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça, Milletvekilleri Mecliste ileri sür
dükleri düşünceleri Meclis dışında açığa vurmaktan sorumlu tutulamayacaklardır. Bu istisnanın 
yasama sorumsuzluğunun amacına uygun olup olmadığı tartışılmalıdır. 

Uygulamada Anayasa Mahkemesinin yasama sorumsuzluğunu sadece milletvekillerinin şahsı 
ile sınırlandırıp, partilerinin bu sorumsuzluktan yararlanamayacaklarını belirterek, hem parti kapat
ma kararlarına gerekçe yapması hem de konuşmayı yapan milletvekillerinin cezalandırılması çok 
tartışılmıştır. Komisyonumuzda bu şekildeki bir uygulamanın Anayasanın yasama sorumsuzluğu il
kesinin ihlali olduğu kanaatindedir. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 83 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yasama 
sorumsuzluğunu milletvekillerinin kişiliklerine bağlı bir nitelik olarak yorumlamaktadır: "...Meclis 
çalışmalarında ulusal istencin en iyi biçimde yansıtılması bakımından milletvekillerinin görevlerini 
hiçbir etki altında kalmadan yapabilmeleri için, kişiliklerine bağlı özel bir korumamdır. Bu yüzden 
Anayasa Mahkemesine göre, "bu korumadan parti tüzel kişiliğinin yararlanması söz konusu 
olamaz" demiştir. 

Anayasa Mahkemesinin Anayasada ön görülmeyen bu sınırlaması yasama sorumsuzluğu 
ilkesine aykırıdır. 

Yasama sorumsuzluğunun bu şekilde dar yorumlanarak, milletvekilinin sorumsuzluğunu kabul 
edip partisini sorumlu tutmanın ve yine sorumsuz olduğu konuşmalar sebebiyle milletvekillerinin, 
mensubu olduğu partinin kapatılıp, kendisinin de milletvekilliğinin düşürülüp siyasi yasak getir
menin, yasama sorumsuzluğunun amacıyla bağdaşır yanı yoktur. Böyle bir uygulama milletvekil
lerinin, yasama faaliyetleri sırasında hiçbir etki ve baskı altında kalmadan, fikir ve kanaatlerini hür 
ve bağımsız bir şekilde ifade edebilmelerini engelleyeceği açıktır. Zira, bir milletvekili için millet
vekilliğinin düşürülüp partisinin kapatılmasından daha ağır bir müeyyide düşünülemez. Bu çarpık
lığın giderilebilmesi için bazı üniversiteler tarafından Anayasanın 83'üncü maddesine "milletvekil
lerinin yasama sorumsuzluğu kapsamında kalan konuşmaları parti kapatma davalarında delil olarak 
kullanılamaz" şeklinde bir fıkra eklenmesi önerilmiştir. Ancak, bizce böyle bir ilaveye gerek yok
tur. Zira, madde metni açık olup, amacına uygun şekilde yorumlandığında yasama sorumsuzluğu 
kapsamında kalan konuşmalardan dolayı, milletvekilinin ve partisinin sorumlu tutulamayacağı 
açıktır. Uygulamadaki bu çarpıklığın yine aynı mahkeme tarafından düzeltilmesi yerinde olacaktır. 
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Diğer ülkelerdeki uygulamalar incelendiğinde yasama sorumsuzluğunun bizdekinden daha 
geniş olduğu görülmektedir. Anayasamız, milletvekillerinin Mecliste ileri sürdüğü düşüncelerinin 
Meclis dışında tekrarlanmasının bazı durumlarda yasaklanmasına imkan tanımıştır. Diğer ülkeler
de, yasama sorumsuzluğu mutlak olup istisna tanınmamıştır. İngiltere gibi bazı ülkelerde, hakaret 
ve sövme sorumsuzluk kapsamında olduğu halde, Portekiz ve Almanya'da, Türkiye'de olduğu gibi 
hakaret ve sövme sorumsuzluk kapsamına girmemektedir. Belçika'da ise, milletvekillerinin birbir
lerine hakaret ve sövmeleri sorumsuzluk kapsamında olduğu halde, üçüncü kişiler sorumsuzluk 
kapsamına girmemektedir. 

Aslında bu sorumsuzluk sadece yasama üyelerine ait olmayıp, Anayasamızın 25 ve 26 ncı 
maddelerinde her ferde tanınmış bir hürriyettir. Bu hürriyetin, uygulamada da, amacına uygun bir 
şekilde geniş olarak yorumlanarak aksaklıkların giderilmesi zorunludur. 

II - YASAMA DOKUNULMAZLIĞI 

Anayasamıza göre (m 83/2), "Seçimlerden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir mil
letvekili, Meclis kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. 
Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla 
Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak bu halde yetkili makam, 
durumu hemen doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır." 
Dokunulmazlığın bir sonucu da, parlamento üyesi hakkında, seçimden önce veya sonra verilmiş bir 
ceza hükmünün yerine getirilmesinin, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılmasıdır, (m 83/3) 

Yasama Sorumsuzluğunun amacı, parlamento üyelerinin söz ve düşünce hürriyetlerini 
korumak olduğu halde. Yasama Dokunulmazlığının amacı, parlamento üyelerinin keyfi kovuştur
malara maruz kalmalarını, dolayısıyla yasama faaliyetinin aksamasını önlemektir. Anayasalar ve 
onları tamamlayan yasalar, yasama meclisi üyelerine dokunulmazlık tanıyarak, keyfi kovuştur
malarla engellenme ihtimalini ortadan kaldırmakta, böylece demokratik sistemin işlemesi için vaz
geçilmez bir unsur olan parlamenterlerin, işlevlerini gereği gibi yerine getirmelerini güvence altına 
almaktadır. Dokunulmazlık kurumu, yasama meclisi üyelerini cezai kovuşturmalara karşı korur. 

Yasama Dokunulmazlığı, kişiye bağlı olmayan, yasama faaliyetinin sürekliliğini sağ
lamaya dönük, bu yüzden kamu yararını içeren, nispi ve geçici nitelikte bir korumadır. 

• Yasama Dokunulmazlığı parlamento üyesini sadece ceza kovuşturmasına karşı korur. Hukuk 
davalarına karşı bir koruma söz konusu değildir. 

• Yasama Dokunulmazlığı mutlak değildir. Anayasanın 14 üncü maddesi hükmü kapsamına 
giren suçlar -seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla- ve ağır cezalık suçüstü 
durumları dokunulmazlığın dışında bırakılmıştır. 14 üncü madde kapsamında getirilen sınırlamanın 
yasama dokunulmazlığını zedelediği, ilgili literatürde üzerinde birleşilen bir husustur. 

• Yasama dokunulmazlığı şartların oluşması halinde kaldırılabilir veya sınırlandırılabilir. 
• Yasama dokunulmazlığı sürekli değil geçicidir. Parlamento üyeliğinin devamı ile sınırlıdır. 

Üyelik süresince zamanaşımı işlemez. 
• Yasama dokunulmazlığı kamu düzenine ilişkindir.Yasama dokunulmazlığı milletvekillerine 

kişisel bir ayrıcalık olarak verilmemiştir. Onun görevini hiçbir etki altında kalmadan gereği gibi 
yapabilmesine, imkan sağlamaya yöneliktir. Parlamento üyesi bu dokunulmazlıktan kendi isteği ile 
vazgeçemez. Nitekim bu konu İçtüzükte ayrıca düzenlenmiştir. 
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Anayasamız, dokunulmazlığın kaldırılması kararlannın kamu yararı niteliğini göz önünde 
bulundurarak, bu kararların siyasal saiklerden mümkün olduğu kadar az etkilenmesini istemiştir. Bu 
sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Siyasi Parti Gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile il
gili görüşme yapılamayacağı ve karar alınamayacağı kuralı getirilmiştir. 

Yasama Dokunulmazlığı milletvekillerinin şahsından çok yasama kurumunu koruyan bir kav
ramdır. Yapılacak düzenlemeler sadece bugüne mahsus değil, tüm zamanlara uygulanabilir nitelik
te olmalıdır. Geçmiş Parlamentoları incelediğimizde, bir oy ile hükümetlerin düşürülüp yeni 
hükümetlerin kurulabildiği görülmektedir. Ek olarak, nitelikli çoğunluk gerektiren kararlarda kul
lanılmayan oyların red sonucu doğuracağı bir gerçektir. 

Türkiye'de Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, her yetkilinin yerine vekalet edecek şahıs bel
lidir. Yerine vekalet müessesi olmayan, yani yedeği bulunmayan tek kurum milletvekilliğidir. Bu 
bakımdan milletvekillerinin yasama görevlerini yerine getirmesinde azami dikkat ve özen gösteril
mesi gereklidir. 

Komisyonumuzun kurulmasına vesile teşkil eden önergenin gerekçesinde gösterilen hususlara 
ve özellikle milletvekillerinin potansiyel suçlu gibi tanımlanmasına katılmak mümkün değildir. 
Temiz siyaset, temiz ekonomi ve temiz topluma giden yolun ilk adımı yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması değil, yasama ve yürütme üyelerinin bugün olduğu gibi, yolsuzluklara bulaşmamasın
dan geçmektedir. Yolsuzluk yapanlann yargılanmasından çok yolsuzluk yapılmaması esas alın
malıdır. Ekonomideki olumsuzluklann, faizlerin yükselmesinin, üretimsizlik ve işsizliğin art
masının çözümü olarak, milletvekili dokunulmazlığının sımrlandırılmasının gösterilmesini, mevcut 
ekonomik verilerle bağdaştırmak mümkün değildir. Kaldı ki, siyasilerin yargılanmaları sonucunda 
verilen kararlar, bazen kamuoyu vicdanı ile çelişebilmektedir. Mahkemeler tarafından beraat et
tirilen bazı kişiler kamuoyu vicdanında suçlu görülebilmekte, yine mahkemeler tarafından suçlu 
bulunarak mahkum edilen bazı kişiler ise, kamuoyu vicdanında aklanabilmektedir. CHP'li üyeler 
tarafından Komisyonumuza verilen ve Konya Milletvekili Sayın Atilla KART tarafından sunumu 
yapılan, 3 Aralık 2003 tarihli değerlendirme raporunda şu önemli tespitlerde bulunulmuştur: 

"Yargının zaman zaman yanlış kararlar verdiği veya daha çok bazı Yüksek Mah
kemelerin siyasi konjonktürden etkilenerek karar verdikleri bir vakıadır:Yargının sorunları 
bellidir. Bu sorunların giderilmesi en başta TBMM ve Hükümetin görevidir. Bu sorunların 
neler olduğu ana başlıkları ile bilinmektedir. Hukuk Devletinin bütün kurum ve kuralları ile 
hayata geçirilmesi zorunluluğu, herkesin kabul ettiği bir gerçektir. 

Bu sürecin en başta "nitelikli hukuk eğitiminden" başlayarak "yargıç teminatıyla" bir
likte sürdürülmesi gerekmektedir. Yargıç bağımsızlığı ve yargı tarafsızlığı, savunma dokunul
mazlığı, adli kolluk yapılandırılmasının bir an önce gerçekleştirilmesi, yürütmenin her eylem 
ve işleminin yargı denetimine tabi kılınması, yargı kararlarının amacma uygun olarak uy
gulanması, adil yargılanma hakkının bütün unsurları ile gerçekleştirilmesi, insan temel hak 
ve özgürlüklerinin esas alındığı ve halkına hizmet amacı taşıyan bir kamu yönetimi anlayışı 
bireyin Devlete karşı hak ve sorumluluk sahibi olduğu bir hizmet anlayışını gerçekleştirecek 
unsurlar sağlandığında; 

Yasama dokunulmazlığı kavramına konu olan ihtilaflar da büyük ölçüde çözüme bağlan
mış olacaktır. Yani, her hal ve durumda, temel güvence olarak Hukuk Devleti amacı esas alın
dığında ve bu amacı sağlayacak yapılanma gerçekleştirildiğinde, sorunun çözümü yolunda en 
etkin yapılanma sağlanmış olacaktır." 
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Yine aynı raporun 7 nci sayfasında "yargının işleyişinde yanlışlık ve eksikliklerin bulun
duğu, yargının zaman zaman hukuk dışı faktörlerin tesiriyle kararlar verdiği bir vakıadır. 
Yargının bu sorunları bu gün veya son 1-2 yılla sınırlı olmayıp, uzun yıllardan bu yana devam 
edip gelmektedir" denilmektedir. 

CHP'li üyelerin tespit ettiği bu hususlar çok ciddi olarak incelenerek TBMM tarafından çözüm 
yolları mutlaka bulunmalıdır. 

Bu iddiaların ortaya atılıp, arkasından da yasama dokunulmazlığının sınırlandırılmasının talep 
edilmesi ise, kendi içinde çelişmektedir. 

III - DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI 
Yasama Dokunulmazlığı mutlak olmayıp, kaldırılması yolları TBMM içtüzüğünün 131 ve 

devamı maddelerinde gösterilmiştir. İçtüzükteki düzenlemeye göre, Komisyonun kuruluşu, Hazırlık 
Komisyonunun kuruluşu ve çalışma şekli ile raporun düzenlenmesi ve Genel Kurula gönderilme 
usulleri belirlendiği halde, Karma Komisyon ve Hazırlık Komisyonunun kaldırma veya erteleme ile 
ilgili değerlendirmesinde hangi kriterleri esas alacağı hakkında bir hüküm yer almamaktadır. 

Komisyonumuza verilen görevler arasında ertelemenin sebepleri ve boyutlarının belirlenmesi 
de yer aldığından, bu konuda hem Karma Komisyonun, hem de Hazırlık Komisyonunun çalış
malarına esas olacak objektif bazı normların getirilmesi faydalı olacaktır. 

Bu konuda, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 140 inci maddesinde, Yasama Dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin kriterler vazedilmiş olup, günümüzde de emsal olarak uygulanabilir 
özelliktedir. Anayasa Mahkemesi de, verdiği kararlarda eski Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
140'ıncı maddesini esas almıştır. 

Bu bakımdan, dokunulmazlığın kaldırılmasının dönem sonuna ertelenmesi ya da kaldırılması 
hususunda aşağıda belirtilen objektif kriterler esas alınmalıdır: 

• İsnadın ciddiliği, 

• Siyasi maksat taşıyıp taşımadığı, 

• Kovuşturma konusu eylemin kamuoyundaki etkisi, 

• Üyenin kişilik haklarının, şeref ve haysiyetinin korunması, 

yönlerinden inceleme yapılmalıdır. 

Mevcut TBMM İçtüzüğünde bu yönde somut bir düzenleme olmamakla birlikte, Karma 
Komisyonda, Genel Kurulda ve dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili kararlarda bu kriterlerin göz 
önünde bulundurulduğunu tutanaklardan anlıyoruz. Dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili olarak 
yasama organınca yapılan işlemler, hiçbir şekilde yargılama niteliğinde değildir. Yasama dokunul
mazlığı, milletvekillerinin bu sıfatı devam ettiği sürece, hakkında bir suç işlediği iddiası ile kovuş
turma açılmasına engel olmak, böylece milletvekillerinin yasama hizmetini gerektiği gibi yerine 
getirmesini sağlamak amacı ile getirilmiş bir kuraldır. 

Yasama dokunulmazlığının kamu düzeninden olmasının diğer bir sonucu da, milletvekilinin 
dokunulmazlıktan şahsen feragat edememesidir. TBMM İçtüzüğünün 134 üncü maddesinin son fık
rasında "dokunulmazlığının kaldırılmasını üyenin bizzat istemesi yeterli değildir" denilerek, bu 
konuya açıklık getirilmiştir. Ayrıca, milletvekilliğinin düşmesi kararına karşı Anayasa Mahkemesi 
denetimi getirilmiş olup Anayasanın 85 inci maddesine göre ilgili milletvekili veya bir diğer mil-
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ler\ekilinin iptal başvurusunda bulunabileceği hükmünü getirmiştir. Bu da, milletvekilliğinin düş
mesi kararının kamu düzeninden olduğunun açık bir delilidir. Milletvekilinin kendi isteğine bağlı 
olarak dokunulmazlıklarının kaldırılmasını kabul etmek, kamu düzeni ilkesinin ihlali olacağı gibi 
baskı yollarına da meşruiyet kazandıracaktır. 

Hakkında iddia bulunan her milletvekilinin, "yargılanıp aklansın" mantığıyla dokunulmaz
lığının kaldırılması fikrine katılmak mümkün değildir. Milletvekili hakkındaki isnat ciddi değil ise, 
sadece siyasi maksat ile yapılmış bir suçlama var ise, yargıya gönderilmesi kamuoyu ve şahsı 
üzerinde olumsuz neticeler doğurabilir. 

Bu bakımdan hem parlamentonun suçlular için bir sığınak olabildiği anlayışına yol veril
memesi, hem de asılsız ithamlara maruz kalan milletvekillerinin korunması, dengeli bir yaklaşımı 
zorunlu kılmaktadır. 

Hakkında suç isnadı olan her milletvekillinin yargıya gönderilmemesi, yargıya güvensizlik 
olarak algılanmamalıdır. Zira, bu konuda en geniş ayrıcalığa sahip olan bizzat yargı mensuplarıdır. 
Hâkimlerin, özellikle yüksek hâkimlerin gerek yasalarla, gerekse kendi içtihatlan ile, ayrıcalık 
olarak yorumlanabilecek belirli bir dokunulmazlığa sahip oldukları açıktır. Milletvekillerinin hak
larında hukuk mahkemelerinde tazminat davası açılması yönünde bir engel bulunmadığı halde, Yar
gıtay Hukuk Genel Kurulunun 14.1.1976 ve 30.11.1984 tarihli kararlarıyla Yargıtay Başkan ve 
Üyelerine karşı, Yüce Divanda cezai mahkumiyetlerine karar verilmedikçe, doğrudan tazminat 
davası açılamayacağına hükmedilmiştir. 

Bu uygulama Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunundaki "Hukuk Hâkimi Ceza Hâkiminin 
kararı ile bağlı değildir" prensibi ile çelişmesine rağmen, halen devam etmektedir. 

Yargıtay üyesi Sayın İsmail DOĞANAY'ın yukarıda bahsi geçen Hukuk Genel Kurulu 
kararına yazdığı muhalefet şerhi, bu açıdan dikkat çekicidir. 

Elbette, Yargıtay ve Danıştay başkan ve üyeleri de birer insandırlar... hiçbir insan hatadan 
münezzeh olduğunu iddia edemez... Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca ittihaz buyurulan kararın 
hukuki dayanağını bulmak, bizce imkânsızlaşmış bulunmaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu 
karan ile, tıpkı milletvekilleri gibi, Anayasanın 83 üncü maddesinde öngörülen yasama dokunul
mazlığına benzer şekilde, kanuni dayanağı asla olmaksızın kazai masuniyet müessesesi ihdas etmiş 
bulunmaktadır. Böyle bir kazai masuniyeti ihdas edebilme yetkisi, münhasıran Büyük Millet Mec
lisine aittir. Yoksa Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kendi kendisine içtihatla kazai masuniyet ihdas 
edemez ve şahsi kanaatimce bu türlü bir davranış ve içtihat, Yargıtay'ın manevi şahsiyet ve itibarını 
ağır biçimde zedeler... 

Hâkimler hakkındaki tazminat davaları ayrıcalığını bir tarafa bıraktıktan sonra, işledikleri id
dia edilen suçlardan dolayı yapılacak ceza yargılamasına baktığımızda, farklı mahkemelerde yar
gılandıklarını ve yargılanabilmeleri için kendi kurullannın karar vermesi gerektiğini görmek-
teyiz.Uygulamada bazı hâkimler için yargı yolu açıldığı halde, bazı hâkimlerin yargılanmasının en
gellendiğini görüyoruz. 

Hâkimler hakkındaki, bu uygulamadan dolayı "Hâkimlerin yargıya güvenmedikleri" sonucu 
çıkarılamayacağı gibi Milletvekillerinin dokunulmazlıklannın devam etmesi veya Meclis tarafın
dan kaldırıl mamasından dolayı da "yargıya güvenmedikleri" sonucunu çıkarmamak gerekir. 

Ülkemizde yargının sorunlannın olduğu tartışılmaz bir gerçektir. 
Sayın Yargıtay Başkanı, adli yılın açılışında yaptığı konuşmada, 
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İsterdim ki, bu adli yıla hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini en geniş boyutları 
ile gerçekleştirip güvenceye alan, demokratik parlamenter rejimin, özellikle kuvvetler ayrılığı ve 
denkliği ilkesini gerçek anlamda hayata geçiren, bu bağlamda sözde değil, özde yargı bağımsızlığı 
ile yargı güvencesini sağlayan, kısaca, devlete değil bireye evrensel nitelikleri öncelik tanıyan, laik, 
çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü demokrasinin tüm kurum ve kuruluşlarını hayata geçiren, çağ
daş yeni bir Anayasa veya en azından böyle bir anayasanın hazırlık çalışmalarına başlayalım... öz
lemlerden değil övünülecek gerçeklerden bahsedelim. 

Sözleri ile yargı bağımsızlığı ve demokrasinin tüm kurum ve kuruluşlarını hayata geçirmek 
için mutlaka Anayasa değişikliğinin gerektiğini vurgulamıştır. 

Sayın Yargıtay Başkanı, yasal ve yapısal reform başlığı ile sürdürdüğü konuşmasında, 

çağdaş demokrasilerin en belirleyici özelliği olan hukukun üstünlüğünü ve hukuk güven
cesinin sağlanması için iki temel unsurun bir arada gerçekleşmesi gerekir; 

Bunlardan birincisi insan hak ve özgürlüklerin en geniş anlamda tanıyıp güvence altına alan, 
evrensel ilkelere uygun toplumun gereksinmelerini cevap veren iyi yasaların çıkarılması, 

İkincisi ise, bunların doğru, etkin bir biçimde ve zamanında uygulanmasıdır... 

Türk hukukunda bu iki unsurun varlığını ve tam olduğunu ileri sürmek olanaksızdır... 
Düzeltilmesi, değiştirilmesi, hatta yenilenmesi gereken yasaların başında Anayasamız 

gelmektedir. 

diyerek, temel sorunlara dikkat çekmiştir. 
Yukarıdaki ifadelerden de anlaşıldığı gibi yasama dokunulmazlığı ülkemizin öncelikli konusu 

olmayıp, öncelikle sözde değil özde yargı bağımsızlığının ve özgürlükçü demokrasinin tüm kurum 
ve kuruluşları ile hayata geçirilmesi önem taşımaktadır. Bu sağlandıktan sonra, yargılamayı engel
leyici hükümler içeren memurlar ve diğer kamu görevlileri, hâkimler ve savcılar, yüksek yargı 
üyeleri, askeri yargı üyeleri, kolluk kuvvetleri, MÎT görevlileri, vali ve kaymakamlar, avukatlar, 
noterler, doktorlar, bankacılar, denizciler, diplomatlar vesair kişilere ilişkin düzenlemelerle birlikte, 
yasama dokunulmazlıklarının da ele alınmasında fayda vardır. 

IV - DİĞER ÜLKE ANAYASALARINDA YASAMA DOKUNULMAZLIKLARINA 
İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

ALMANYA (Anayasa Madde 46): Bir Bundestag Üyesi suçüstü durumunda veya suç işlen
mesini takip eden gün içinde yakalanmadıkça, cezai gerektiren bir suçtan dolayı, Bundestag'ın izni 
olmadan tutuklanamaz veya hesap vermeye çağrılamaz. 

Bir Bundestag üyesinin kişisel hürriyetini kısıtlamak veya Anayasanın 18 maddesinin gereği 
olarak, hakkında bir kovuşturma başlatmak için de Bundestag'ın izni gereklidir. 

Bir Bundestag üyesine karşı açılacak her hangi bir cezai takibat veya 18'inci madde uyarınca 
açılacak kovuşturmalar ve herhangi bir tutuklama veya üyenin kişisel hürriyetini bağlayıcı diğer iş
lemler Bundestag'ın talebi üzerine askıya alınır. 

AVUSTURYA (Anayasa Madde 57): Ulusal meclis üyeleri ... ancak ulusal meclisin izniyle 
tutuklanabilirler. 

Ulusal meclis üyeleri, resmi faaliyetleri ile bağlantısı olmayan ve cezai gerektiren bir fiilden 
dolayı yalnızca Ulusal meclisin onayı ile resmi bir kovuşturmaya tâbi tutulabilirler. 
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Üyenin suç üstünde yakalanması halinde, yetkili makam ulusal meclis başkanını yapılan tutuk
lamadan derhal haberdar eder. Ulusal meclis tatildeyse bu konularla ilgili daimi meclis komisyonu 
talep ettiği takdirde tutuklamanın askıya alınması ve kovuşturmanın sona erdirilmesi gereklidir. 

BELÇİKA (Anayasa Madde 59): Suçüstü hali hariç olmak üzere hiçbir parlamento üyesi, par
lamento oturum halindeyken, üyesi olduğu meclisin izni olmadan kovuşturulamaz ve tutuklanamaz. 

ÇEK CUMHURİYETİ (Anayasa Madde 27): Bir milletvekili veya senatör hakkında üyesi ol
duğu meclisin izni olmadan, herhangi bir cezai kovuşturma başlatılamaz. Meclisin izin vermemesi 
durumunda cezai kovuşturma ilclcbed gündemden düşer. 

DANİMARKA ( Anayasa Madde 57): Hiçbir Folketing üyesi, suçüstü durumu hariç olmak 
üzere, Folketing'in izni olmadan hiçbir biçimde kovuşturulamaz veya hapsedilemez. 

FRANSA (Anayasa Madde 26): Parlamento oturum halindeyken, parlamento üyeleri üyesi ol
dukları meclislerin izni olmadan cezai gerektiren bir fiil veya ikinci dereceden bir suçtan dolayı, 
kovuşturmaya tâbi tutulamaz ve tutuklanamaz. 

İSPANYA (Anayasa Madde 71): Görev süreleri boyunca, milletvekilleri ve senatörlerin 
dokunulmazlıkları vardır ve ancak suçüstü durumlarda tutuklanabilirler. Meclislerin izni olmadan, 
milletvekili ve senatörler hakkında tahkikat açılamaz ve yargılanamazlar. 

İTALYA (Anayasa Madde 68): Hiçbir parlamento üyesi suçüstü halinde yakalanması ve tutuk
lanmasını zorunlu olması halleri dışında, üyesi olduğu meclisin izni olmadan cezai bir kovuştur
maya tâbi tutulamaz, tutuklanamaz veya kişisel hürriyetinden mahrum bırakılamaz, üzerinde ve 
evinde arama yapılamaz. 

MISIR (Anayasa Madde 99): Hiçbir halk meclisi üyesi suçüstü hali hariç olmak üzere mec
lisin izni olmadan, cezai kovuşturmaya maruz bırakılamaz 

YUNANİSTAN (Anayasa Madde 61 ): Bir parlamento üyesi ancak, bir kimsenin şeref ve hay
siyetine tecavüz etmesi durumunda ve parlamento tarafından izin verilmesi halinde kovuş
turulabilir. Üyeyi yargılama yetkisi Temyiz Mahkemesine aittir. Kovuşturulmaya izin verilmesi is
teğini parlamento başkanına ulaşmasından sonraki 45 gün içerisinde parlamento tarafından bir karar 
verilmemesi durumunda izin isteği kesin olarak ret edilmiş farz edilir. Parlamentonun kovuşturma 
başlatmak için talep edilen izin isteğini ret etmesi veya anılan süre içerisinde karar vermemesi 
durumunda Parlamento üyesi tarafından işlenen suç için hiçbir işlem yapılamaz. Bu paragraf bir 
sonraki yasama yılı içinde geçerlidir. 

(Anayasa Madde 62) Bir yasama dönemi boyunca parlamento üyeleri, parlamento tarafından 
izin verilmedikçe kovuşturulamaz, tutuklanamaz, hapsedilemez veya kısıtlanamaz. 

Yukarıdaki örneklerle birlikte bir bütün olarak dünya devletlerindeki yasama dokunulmazlık
ları incelendiğinde, bunları 3 gruba ayırmak mümkündür; 

1 - Yasama Dokunulmazlığının sadece cezai alanda geçerli olduğu ülkeler. Bu ülkeler Türkiye, 
Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, 
Portekiz ve Yunanistan olarak sıralanabilir. Bu ülkelerin hemen hepsinin(Japonya dışında) Avrupa 
ülkeleri olduğu dikkat çekicidir. 

2 - Yasama Dokunulmazlığının sadece hukuki olarak geçerli olduğu ülkeler. Bu ülkeler ABD, 
Avustralya, İngiltere, İrlanda ve Kanada'dır. Bu ülkelerin hepsi Anglo-Sakson hukuk sistemine 
sahip ülkelerdir. 

3 - Yasama Dokunulmazlığının hem hukuki ve hem cezai alanda geçerli olduğu ülkeler. Bu ül
keler, Danimarka, İsrail, Lüksemburg ve Norveç'tir. 
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Yukarıdaki ülke mukayeselerinden de anlaşılacağı gibi, dokunulmazlık kurumu parlamentosu 
olan her ülkede mevcuttur. Her ne kadar, bazı ülkelerde yasama dokunulmazlığının parlamentonun 
toplantı dönemleri boyunca geçerli olduğu şeklinde düzenlemeler var ise de, TBMM'nin yıl boyun
ca çalıştığı nazara alındığında ülkemiz için bu yöntemin uygulanamayacağı anlaşılmaktadır. 

V - NİHAİ DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Yasama Sorumsuzluğu ve Yasama Dokunulmazlığı bugün dünyadaki tüm demokratik yönetim 

sistemlerinde kabul edilen bir kurumdur. 

Yasama sorumsuzluğu konusunda özellikle uygulamada diğer ülkelerden geride olduğumuz bir 
vakıa ise de, bunun telafisi için Anayasa değişikliğine gerek olmadığı, mevcut düzenlemenin mak
sadına uygun, geniş yorumlanmasıyla neticeye ulaşılabileceği kanaatindeyiz. 

Dokunulmazlık kurumunun amacı, kural olarak yasama görevini yürüten Milletvekillerini 
cezai kovuşturmalara, çeşitli çevrelerden gelebilecek baskı ve yıldırmalara karşı koruyarak görev
lerini gereği gibi yerine getirmelerine imkân sağlamaktır. Burada asıl korunan yasama fonksiyonu 
olup, milletvekillerinin korunması bu fonksiyonun öznesi olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesinde ifade edilen dokunulmazlık mües
sesesi iddia edildiği gibi sınırsız olmayıp, aşağıda izah edildiği üzere, kendi içinde bizatihi bazı 
sınırlamaları öngörmektedir. 

Şöyle ki; 
• Anayasanın 76 ncı maddesinde yer alan hükme göre, herhangi bir yolsuzluğa bulaştığı kesin 

hükümle sabit olan kimselerin Milletvekili seçilmeleri mümkün değildir. 
• Anayasamıza göre, ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde dokunulmazlık zaten işlememektedir. 
• Seçimlerden önce soruşturulmasına başlanması kaydıyla, Anayasanın 14 üncü maddesindeki 

durumlar yasama dokunulmazlığı kapsamı dışında bulunmaktadır. 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekilleri ile ilgili isnadı ciddi bulduğu takdirde 
dokunulmazlığı her an kaldırma yetkisine sahiptir. 

• Dokunulmazlığın kalkmaması, işlenen suçun ortadan kaldırılması anlamına gelmediği gibi, o 
suçla ilgili dönem sonunda yargılanma imkânı olup, bu hususta zamanaşımı da işlememektedir. 

Yukarıda açıkça ifade edildiği üzere, milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılmasını tek 
başına bir çözüm olarak takdim eden görüşlere katılmayan Komisyonumuz; 

• Milletvekillerini ve Yüce Parlamentoyu yıpratmaya ve halkın gözünden düşürmeye yönelik 
her türlü çaba ve girişimin, Yüce Milletimiz tarafından tasvip görmeyeceğine, 

• Milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen Anayasamızın 83 üncü maddesinde değişiklik 
yapılmasında bir kamu yararı bulunmadığına, 

• Dokunulmazlık müessesesinin kamu düzeninden olduğu ve diğer yapısal reformlarla birlikte 
ele alınıncaya kadar mevcut halinin korunması gerektiğine, 

• Karma Komisyonun önerdiğimiz (Eski Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 140 inci mad
desinde ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarında esas alınan) objektif kriterler temel alınarak, bek
leyen dosyalar hakbnda işlem yapılmasına kaldığı yerden devam ederek çalışmalarını bir an önce 
sonuçlandırmasının mevcut tartışmaları -siyasi istismarlar dışında- sona erdireceğine, 

oy çokluğu ile karar vermiştir. 
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Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu düzenlenmiş olan iş bu rapor Genel Kurula sunul
mak üzere muhalefet şerhiyle birlikte Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Fehmi Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Kâtip 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 

Başkanvekili 
Yakup Kepenek 

Ankara 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Sözcü 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 
(Oylamada bulunamadı) 

Üye 
Cavit Torun 
Diyarbakır 
(Çekimser) 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Anayasa'nın 83.maddesinin aynen korunması gerektiği yolundaki 10/70 esas numaralı Mec

lis Araştırması Komisyonu raporuna aşağıda yazılı gerekçelerle muhalefet ediyoruz; 
Giriş: 
Bilindiği gibi; dokunulmazlık kurumu,milletvekillerinin kişisel çıkarlarını korumak veya on

lara keyfi davranma hakkı sağlamak amacıyla getirilmemiştir. Bu kurum, özünde kamu yararı 
amacıyla getirilmiş olan bir düzenlemedir. Dokunulmazlığın konuluş amacı,halkın temsilcilerini 
otoriter ve keyfi iktidar uygulamalarına karşı korumaktır. Dokunulmazlık,halk temsilcilerinin,ik-
tidar ve yürütme tarafından keyfi kovuşturmalara maruz bırakılmaması amacıyla getirilmiştir. 

Bu kurum, tarihsel süreçte demokrasi mücadelesi sonucunda ortaya çıkmış olup,demokratik 
parlamenter sistemin bir kurumu olarak günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Ancak,gelinen 
süreçte ülkemiz açısından tartışılan ve kamu vicdanını zedeleyen bir takım somut gelişmelerin var
lığı da bir vakıadır. Son yıllarda sürekli tartışılan ve kamu kaynaklanrun talan edilmesi sonucunu 
doğuran yolsuzluk iddialarının önemli bir bölümünün "siyasetçiyle" bağlantılı olduğu yolundaki 
yaygın kanı, demokratik sistemin etkinliğini ve işlerliliğini zedeleyen boyutlara varmıştır. Par
lamentonun saygınlığı tartışılır hale gelmiştir. Dokunulmazlığın, amacı ve fonksiyonu dışında kul
lanıldığı yolunda toplumda "genel bir kanı" doğmuştur. Bu kanı, sistemin özünü ve esasını etkiler 
hale gelmiştir. Bu kanının doğruluğunu gösteren gelişmeler, özellikle bankacılık sektöründe ve 
kamu harcamalarının yapıldığı yönetim birimlerinde sıkça yaşanmaya başlanmıştır. 

Esasen; 22. dönemde kurulan Yolsuzlukları Araştırma Komisyonunun uzun araştırmalar 
sonucunda hazırlamış olduğu raporda da, bu gerekliliğe temas edilmiş, yolsuzlukların sebepleri ay
rıntılı olarak irdelenmiş, sonuçta, en başta, diğer düzenlemelerden evvel, milletvekillerinin dokunul
mazlıklarının sınırlandırılması konusunda mutlaka yeni bir düzenleme yapılması zorun
luluğuna temas edilmiştir. Toplumun bütün birimleriyle bu mücadeleye katkısının sağlanması 
adına da bu düzenlemenin artık yapılması gerekmektedir. 

Bu husus,aynı zamanda Avrupa Birliği normları arasında da önemli ve başta gelen bir yer tut
ması sebebiyle, bu açıdan da düzenlemenin uyum yasaları kapsamında yapılması gereği vardır. 

Bilindiği gibi; "Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi" geçen yasama yılında yasalaşmış
tır. "Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi" ise, Dışişleri Komisyonu'ndan geçmiş ise de, 
Genel Kurul'a indirilme aşamasında "olağan olmayan" bir süreç izlenmiş, bazı maddeler yönünden 
Komisyon görüşüne aykırı olarak "çekince" konulmuş,daha sonra bu çekinceler geri alınmış, ancak 
sonuçta, bu sözleşme bir türlü Genel Kurul'a indirilin emiştir. Başka bir anlatımla, Avrupa Birliği 
normlarının bu konuda uygulanması,"özel bir gayret ve olağan dışı müdahalelerle" engellenmiştir. 

Bu sebeple; Anayasa'nın 83.maddesinde değişiklik yapılmasında kamu yararı bulunmadığı 
yolunda değerlendirme yapılmasının hiçbir haklı ve tutarlı dayanağı olamaz. 

Toplumda bu konuda yaygın bir talep ve beklenti doğmuş durumdadır. Nitekim, Komis
yonumuzun yazışma yaptığı tüm üniversiteler, siyasi partiler (Saadet Partisi dışında) ve sivil top
lum örgütleri de aynı yönde görüş belirtmişler; yasama dokunulmazlıklarının sınırlandırılması 
gereğini vurgulamışlardır. Elbette,böyle bir düzenlemeyle "yolsuzluk", bıçakla kesilir gibi sona 
ermeyecektir. Ancak, gelinen süreçte tartışmasız olarak kabul etmek gerekir ki; yasama dokunul
mazlığının sınırlandırılması kavramı,yolsuzlukla mücadelenin ciddi ve inandırıcı anlamda baş
layabilmesi için, adetâ "bir sembol" haline gelmiştir. 

Bu süreçten sonra,dokunulmazlık kurum ve kavramının yeni baştan değerlendirilmesi ve 
düzenlenmesi gereği kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu temel ve kaçınılmaz gerekçe doğrultusunda; 
hem yasama görevinin etkin bir şekilde yapılabilmesi ve hem de dokunulmazlığın kötüye kullanıl
maması boyutlarının birlikte değerlendirilerek; düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu iki unsur 
birbirini tamamlamaktadır. Yapılacak düzenlemede,bu dengeye özen göstermek gerekmektedir. 
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I - Yasama Sorumsuzluğu; 
"Kürsü sorumsuzluğu" olarak da bilinen yasama sorumsuzluğunun, bütün unsurlarıyla birlik

te korunması gerektiği konusunda, herhangi bir tereddüt söz konusu değildir. Bu sorumsuzluk; 
milletvekillerine toplumda imtiyazlı kılma amacına yönelik olmayıp, parlamenter bağımsızlığı 
teminat altına almayı amaçlamaktadır. Bu sorumsuzluk mutlak ve daimidir. Milletvekili, görev 
süresi boyunca ve milletvekilliği bittikten sonra da hiçbir zaman; Meclis çalışmalarındaki oy. söz 
ve açıkladığı düşüncelerinden dolayı sorumlu tutulamaz. Bu sorumsuzluğun bir ayrıcalık olmadığı, 
milletvekillerinin ve özellikle muhalefet milletvekillerinin, iktidara karşı korunmasının güven
cesini sağladığı açıktır. Kürsü sorumsuzluğunun mutlaka korunması gerekir. Demokrasilerde, bu 
anlamda özellikle muhalefetin temel haklarının korunması vazgeçilmez bir anlayıştır. 

Açıklanan sebeplerle; 
Anayasa'nın 83/1.maddesinde düzenlenen yasama sorumsuzluğu, mutlak bir gereklilik olup, 

hem hukuki ve hem de cezai sorumsuzluğu kapsamaktadır. Elbette, burada Meclis faaliyetiyle ir
tibatlı olmayan ve hiçbir şekilde illiyet kurulamayacak ölçüde muhatabının kişilik haklarının ihlâli söz 
konusu ise, orada ancak, "hukuki tazmin ve cezai sorumluluk" şartları söz konusu olabilecektir. 

Bunun dışında bu güvence hiçbir sınırlamaya tâbi tutulmamalıdır. Bu anlamda, demokrasi öl
çüleri yüksek olan ve kurumlan yerleşmiş olan diğer ülkelerin Anayasalarında pek rastlanmayan ve 
Anayasamızın 83/1. fıkrasında yer alan " Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka 
bil* karar alınmadıkça " ibaresi madde metninden çıkartılmalıdır. Zira böyle bir kısıtlama, 
yasama sorumsuzluğu kavramıyla bağdaşmamaktadır. Bu fıkraya, "içtüzüğe ilişkin disiplin 
hükümleri saklıdır" ibaresi eklenmelidir. 

II - Yasama Dokunulmazlığı kavramına gelince; 
Bu konunun değerlendirmesi ve çerçevesini belirlemeden evvel, "yasal tutarlılık" adına yapıl

ması gereken bir tespit vardır. Öncelikle Anayasa'nın 76 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
11. maddesiyle, Anayasa'nın 83/2. maddesi arasındaki çelişkinin giderilmesi gerekmektedir. Bilindiği 
gibi ; Anayasa'nın 76 ve 2839 sayılı yasanın 11. maddelerine göre; maddede yazılı suçlardan mah
kûm olanların milletvekili adayı olması ve sonucunda seçilmeleri mümkün değildir. 

Milletvekili seçilmeleri veya aday olmaları, belli suçlar ve mahkûmiyetler bakımından müm
kün olmadığına göre, bu maddelerden dolayı suçlananların ve haklarında dava bulunan kim-
selerin-milletvekillerinin yargılanmalarının, dokunulmazlık gereği de olsa engellenmesi önem
li bir çelişkidir. 

Yasa koyucu; belli bazı suçların, milletvekili olmaya mutlak anlamda engel teşkil edeceğini 
kabul etmiş ve bu suçlamalar ile milletvekilliği görevini bağdaşmaz kabul etmiştir. Milletvekili ol
madan evvelki mahkûmiyetin seçilme engeli teşkil etmesine göre, bu tür suçlardan dolayı yargılanmak
ta olan milletvekilleri yönünden, yargılama engelinin sürdürülmek istenilmesinin tutarlı bir yönü 
olamaz. Seçilme engeli kapsamında olan bir suçlamayla, milletvekilliği görevinin sürdürülmek istenil
mesinin kabul edilebilir bir yönü olamaz. Böyle bir suçlamaya rağmen, yargılamanın yapılmaması, mil
letvekili açısından da doğal olarak "güvenirlilik" sonucunu yaratacaktır. Bu tür bir dokunulmazlık, 
"imtiyaz veya kalkan" anlamına gelmekten başka bir sonuç yaratmayacaktır. Bu tür bir dokunulmaz
lığın, yasama faaliyetinin baskı ve endişeden uzak sürdürülmesi gereğiyle de bir ilgisi olamaz. 

Anayasa'nın 76 ve 2839 sayılı yasanın 11. maddesinde, zaten milletvekilliğine seçilme engeli 
olarak gösterilen bu gibi ciddi suç iddiaları dolayısıyla, "tutulma ve tutuklama olmamak kaydıy
la", soruşturma açılması ve yargılama yapılması yolu mutlaka açılmalıdır. Esasen ; yolsuzlukla 
mücadelenin etkin sonuç vermesi ve bu konuda kamuoyunda doğmuş olan hassasiyetin giderilmesi 
anlamında da, bu düzenlemenin yapılması gerektiği açıktır. 

Bu genel değerlendirmeler yanında aşağıda başlıklar halinde açıklanan konuların tartışılması 
ve sonuca varılması gerekmektedir; 
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1 - Araştırma Komisyonunun çalışması ve görevi anlamında, öncelikle tespiti gereken 
konu; 

Yargılama engelinin kaldırılacağı suçların tespitinin dışında, yargılama süresince millet
vekilinin tutulamayacağı ve tutuklanamayacağı hususunu kabul etmek olmalıdır. Yargılama 
devam etmeli ve sonuçlandırılmalıdır. 

Yargılama sonucunda beraat karan verildiği takdirde, doğal olarak Milletvekilliği görevi 
devam edecektir. Anayasa'nın 76. maddesi kapsamına giren suçlamalardan dolayı mahkûmiyet 
karan verildiği ve bu karar kesinleştiği takdirde ise, milletvekilliği görevi hemen sona ermiş sayıl
malıdır. Bu aşamada, ayrıca Genel Kurul'un karar vermesine gerek olmamalıdır. TBMM Başkanlık 
Divanı, bu hususu tespit etmeli ve açıklamalıdır. 76. madde kapsamı dışındaki suçlamalardan 
dolayı, yasama dönemi içinde kesinleşen bir mahkûmiyet karan varsa, bu hükmün infazı yasama 
dönemi sonuna bırakılmalıdır. 

Esasen; geçmiş dönemlere yönelik olarak, gerek Anayasa'nın 76. maddesi kapsamında olan 
suçlamalar ve gerek bu madde kapsamı dışında kalan suçlamalar yönünden Anayasa'nın 100. 
maddesinde düzenlenen soruşturma sürecinin başlatılmış olmasına göre ; yukarıda açıkladığımız 
değerlendirmeler de nazara alındığında 76. madde kapsamına giren suçlamalar yönünden yargılama 
engelinin sürdürülmek istenilmesi,mevcut parlementonun saygınlığına ve güvenirliliğine ciddi öl
çüde gölge düşürecektir. TBMM inandırıcılığını kaybetmiş olacaktır. Böyle bir uygulama, en hafif 
deyimiyle "çifte standart" anlamına gelecektir. 

Bu sebeple ; öncelikle bu çelişkinin giderilmesi ve hukuk tekniğine uygun "yasal tutar
lılığın" sağlanması bakımından, Anayasa'nın 76 ve 2839 sayılı yasanın 11. maddesiyle gerekli 
uyumun sağlanması adına; Anayasa'nın 76. maddesi kapsamındaki suçlamalar yönünden yar
gılama engelinin kaldırılması ve 83/2. maddenin buna göre düzenlenmesi gerekir. Bu husus ar
tık tartışılmaz bir hal almıştır. 

2 - 83/2. maddenin çerçevesi ne olmalıdır? Sorunun esası, bu noktada yoğunlaşmaktadır; 
Bu çerçevenin yukarıda açıklanan sebeplerle öncelikle Anayasa'nın 76 ve 2839 sayılı yasanın 

11.maddesiyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği açıktır. Bu suçlamalar yönünden,yargılama en
gelinin hemen ve tartışmasız olarak kaldırılması gerekir. 

Bu düzenlemenin dışında, dokunulmazlık kurumunun aşınmışlığı, amacı ve fonksiyonu dışında 
kullanılır hale gelmesi ve yasama faaliyetiyle hiçbir ilgisi bulunmayan suçlamalar yönünden de kalkan 
olarak kullanılması, 22. dönemde parlementoya giren siyasi partilerin öncelikli vaadleri arasında 
bu yönde ciddi söylemlerin bulunması karşısında; Anayasa'nın 76. maddesi kapsamı dışında kalan 
suçlamalar yönünden de,yargılama engelinin kaldırılması gerektiği görüşündeyiz. Doğaldır ki, bu 
durumda da milletvekili hakkında yargılama boyunca tutulma ve tutuklama kararı verilmemelidir. 

Anayasa'nın 76. maddesi kapsamı dışında kalan suçlamalar yönünden yapılacak yargılamalar 
sonucunda beraat kararı verildiği takdirde, zaten yapılacak bir işlem söz konusu olmayacaktır. Bu 
suçlamalar yönünden mahkûmiyet kararı verilmesi halinde ise,milletvekilliği görevi dönem boyun
ca devam etmeli, dönemin sonunda bu mahkûmiyetin infazı yoluna gidilmelidir. 

3 - Yargılama mercii, nasıl oluşmalıdır? Yargılama nerede yapılmalıdır? 
Bu konu da, dokunulmazlığın sınırlandırılması konusuyla doğrudan bağlantılıdır. Dokunul

mazlığın sınırlandırılması ve yargılama sürecinin başlamasına karar verilmesi halinde, soruşturma 
ve yargılamayı yapacak makamın belli ve sınırlı olması gerekir. Milletvekili, görevi gereği ül
kenin her yerinde ve her zaman faaliyet gösterebilir. Suç kovuşturmasının, mahalli Emniyet birim
leri veya Savcılıklara bırakılması halinde, milletvekilliği görevinin sürdürülmesi,hem zaman açısın
dan zorlaşacak ve hem de siyasi etkilemeler söz konusu olabilecektir. 
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Bu sebeple, milletvekilleriyle ilgili suçların kovuşturmasının Yargıtay C.Başsavcılığı tarafın
dan yapılması ve devamında da yargılamanın Yargıtay Ceza Dairelerinden birisi tarafından yapıl
ması amaca uygun olacaktır. Böyle bir uygulamanın, vatandaş-ve kil yargılamasında eşitliğe uygun 
olmayacağı yolundaki muhtemel eleştiri,gerçeğe uygun değildir. Zira,tamamen görevin mahiyetin
den kaynaklanan bir düzenleme hali söz konusudur. Bir taraftan milletvekilinin yargılanması süreci 
başlatılırken, diğer taraftan da yasama faaliyetinin sürdürülmesini engellemeyecek bir düzenleme 
amaçlanmış olmaktadır. 

Görevi sebebiyle ülkenin her yerinde faaliyet gösteren milletvekilinin, görevinin aksamaması 
için, kovuşturma ve yargılamanın Ankara'da - Yargıtay'da yapılması gerekir. 

4 - Yapılacak anayasal düzenleme 83. maddeyle sınırlı olmamalı, 100. madde yönünden 
de değişiklik yapılmalıdır; 

Gelinen süreçte olayı sadece 83/2. maddeyle sınırlandırmak ve değerlendirmek,yeterli ve uy
gun bir çalışma mahiyetinde olmayacaktır. Anayasa'nm 100.maddesindeki düzenleme de mutlaka 
gözden geçirilmeli ve gerçekleştirilmelidir. Zira,yolsuzlukların önemli bir bölümü, milletvekilliği 
sıfat ve statüsünün kötüye kullanılmasıyla birlikte, daha çok Bakanlık bürokrasisi kademelerinde 
gerçekleştirilmektedir. 100.madde, daha çok siyasi konjonktüre bağlı olarak ve geçmiş dönemlere 
yönelik olarak işletilmektedir. Oysa, mevcut dönemlerin de yargılanmasını sağlayacak bir düzen
lemenin yapılması gerektiği açıktır. Gelinen aşamada, 83.maddede yapılacak değişikliği 
müteakip,100.maddede de gecikmeden gerekli düzenleme yapılmalıdır. 

5 - TBMM içtüzüğünün 131 ve müteakip maddeleri, yeni baştan düzenlenmelidir; 
Anayasa'nm 83.maddesinde , yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili, belli ve objek

tif ölçüler belirtilmediği gibi, dokunulmazlığın kaldırılması prosedürünü düzenleyen TBMM iç
tüzüğünün 131 ve müt.maddelerinde de açık ve objektif ilkeler getirilmemiştir. Anayasa Mah
kemesi kararlarında da belirtildiği üzere, dokunulmazlığın kaldırılması konusunda bir takım belirli 
ve objektif ölçülere uygun davranılması ve bu ölçülerin aynı zamanda Hukuk Devleti kavramı ve 
ilkelerine uygun olması gerekir. 

Anayasa'nm 76.maddesindeki suçlamalar yönünden,yargılama engelinin tereddütsüz olarak 
kaldırılması gerektiği açıktır ve bu takdirde Karma Komisyonunun ayrıca bir görevi söz konusu ol
mayacaktır. 76.madde dışındaki suçlamalar yönünden yargılama engeli kaldırılmadığı takdirde 
ise,içtüzüğün 131 ve müt.maddelerine yönelik yeni bir düzenleme yapılması gereği vardır. Buna 
göre; ilgili Savcılık veya Mahkemeler,dosyaları doğrudan TBMM Başkanlığı'na göndermelidir. 

Başbakanlık veya Adalet Bakanlığı'na dosyaların gönderilmesi sürecinden vazgeçilmelidir. 
Böyle bir uygulamanın, Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaştığını iddia etmek son derece güçtür. Bürok
ratik sürecin ortadan kaldırılması gerekir. Bu sebeple, bu yoldaki taleplerin Meclis Başkanlığrna 
çok daha kısa bir yol izlenerek ulaştırılmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
TBMM Başkanlığı'da kendisine intikal eden dosyalan en geç 1 hafta içinde Komisyona ulaştır-
malıdır. Komisyon ise bu şekilde ulaşan dosyalar hakkında en geç 3 ay içinde kararını vermelidir. 
Bu süre içinde Karma Komisyon tarafından her hangi bir işlem yapılmadığı takdirde ise, dokunul
mazlığın kaldırılmasına karar verilmiş sayıldığı kabul edilmelidir. 

Dokunulmazlığın kaldırılması konusunda ayrıca Genel Kurul kararı alınmamalıdır. Süre 
konusunda somut düzenlemeler yapılmadığı takdirde, Karma Komisyonun çalışmaları sürün
cemede kalmakta veya bu durum amacı dışında kullanılabilmektedir. 

III - Yargının işleyişinde varolduğu ileri sürülen eksiklik ve uygulama yanlışlıkları, 
dokunulmazlığın sınırlandırılması sürecinin ertelenmesi için hiçbir şekilde gerekçe olamaz. 
Keza; yargıya güvenilmediği veya yargının siyasallaştığı ve bu sebeple, âdil yargılanma hak
kının kalmadığı yolundaki iddia da; gerçeklerle bağdaşmadığı gibi, yasama organının ken
disini inkâr etmesi anlamına geleceğinden, tutarlı ve inandırıcı bir gerekçe olarak kabul 
edilemez; 

1 - Yargının mevcut ve bilinen sorunları, dokunulmazlık kurumunun toplumsal talepler doğ
rultusunda yeni baştan düzenlenmemesi için, hiçbir şekilde haklı bir gerekçe olarak kabul edilemez. 
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Toplumun bütün birimlerinin yargılanmakta olduğu bir sistemden, milletvekillerini muaf tutmak 
kabul edilebilir bir hal olamaz. Böyle bir düşünce ve yaklaşım, imtiyaz talep etmekten başka bir 
anlama gelmez. Keza, böyle bir anlayış beraberinde dokunulmazlık zırhına bürünmeyi teşvik eden 
arayışların ve ilişkilerin yoğunlaşmasına yol açar. 

Bir taraftan bu yolda söylemlerde bulunup, diğer taraftan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
yapılanmasını özerk hale getirmemek ve bu yolda hiçbir girişimde bulunmamak, ciddi bir çelişkidir. 

Bu değişiklik sağlandıktan sonra, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu'nu, Bakan'a bağlı olmak
tan çıkarıp, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na bağlamak gerekirken, bu yolda hiçbir çalışmanın yapıl
mamış olması yine üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. 

Bu yapılanmayı korumaya özen gösteren Siyasi İktidarın, ne kadar tutarsız olduğu açıkça 
görülmektedir. Siyasi iktidarın, kendi kontrolünde olan bir "yargı yapılanmasını" gerçekleştirmek 
ve yaygın hale getirmek amacında olduğu anlaşılmaktadır. Esasen ; Adalet Bakanlığı bütçesini 2 
yıl içinde % l'lere ulaştırmayan bir Hükümetin, yargının sorunları konusunda samimi ve tutarlı ol
duğunu kabul etmek zordur. Yargının sorunlarını çözmek konusunda iddialı ve tutarlı olan bir siyasi 
iktidarın, yukanda sözü edilen düzenlemeleri hemen yapması gerekir. 

2 - Yukarıda da belirtildiği gibi, yargının sorunları bellidir. 
Bu sorunların çözüm yollan da bilinmektedir. Hal böyle olmasına rağmen ; bu sorunları gider-

meyip, aksine yargıyı bağımlı hale getirme ve yönlendirme arayışlarına girmek, ciddi ve tutarlı bir 
davranış olarak kabul edilemez. Komisyon raporunun 12 ve 13. sahifesinde sözü edilen görüş
lerimizin, bu çerçevede değerlendirilmesi ve yorumlanması gerektiği açıktır. 

Öte yandan; yargıya yönelik olarak, bu değerlendirme ve eleştirileri yapıp, bir taraftan 
dokunulmazlık zırhına bürünmenin, diğer taraftan da 57 ve daha önceki Hükümetlere yönelik yar
gılama sürecini başlatmanın da tutarlı bir açıklamasının olamayacağı ortadadır. Yanlış değerlendiril
memesi bakımından hemen ifade ediyoruz; 57 ve önceki dönemlere ilişkin olarak ortaya çıkan cid
di suçlamalar yönünden yargılama sürecinin başlatılması gereğini ifade ve kabul ediyoruz. Yanlış 
ve haksız olan uygulama; siyasi iktidann çelişkili ve çifte standarda dayalı davranışıdır. 

Yargının sorunları çözülmeden ve diğer kamu görevlilerinin yargılama engeli ortadan kal
dırılmadan; yasama dokunulmazlığının sınırlandırılamayacağı yolundaki mantık ve gerekçe, "yar
gı işlevinin belirli bir süre askıya alınması" gibi, anlamsız ve tuhaf bir sonucu yaratır. Böyle bir 
süreç ise her halde tasavvur edilemez. 

3 - En nihayet; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türk Hukuk sistemine ilişkin nihai 
değerlendirmesini yeri gelmişken ifade etmek gerekmektedir. 

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine, Türkiye gibi diğer Avrupa ülkelerinden de dava dosyaları 
intikal etmektedir. Bu süreç sonunda, AİHM'de yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türk Hukuk 
sisteminin, kendi iç hukukundaki denetim mekanizmalarının "evrensel hukuk normlarına uygun 
olduğu" yolunda değerlendirmeler yapılmıştır. Bu uygunluğun, uygulamada istikrar kazandığı da 
kararlarda vurgulanmıştır. 

Başka bir anlatımla, yargı içinde doğabilecek yanlış uygulamalann, yine iç hukuk sistemi için
de düzeltilebilirle yollannın bulunduğu vurgulaması yapılmıştır. Gerçek durum da bundan ibaret
tir. Sorun, yargının işlerliliğine etkinlik kazandırmak ve alt yapı sorunlarını çözmek noktasında 
yoğunlaşmaktadır. 

Bu aşamada da temel sorumluluğun siyasi iktidara ait olduğu açık ve tartışmasızdır. 
4 - Günümüzde, maalesef siyasi iktidarın tutumundan kaynaklanan bir kısır döngüyü 

yaşıyoruz; 
Siyasi iktidar, bu kısır döngü içinde TBMM'nin işleyişine doğrudan müdahalede bulunabil

mektedir. Bir taraftan, yargının güçlenmesi, bağımsızlığı ve Hukuk Devleti anlayışından söz edil
mekte; diğer taraftan ise, bu anlayışı uygulamaya sokacak "temel ve yapısal" hiçbir ciddi ve tutarlı 
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çalışma yapılmamaktadır. Aksine, yargıyı, siyasi iktidara bağımlı tutan mekanizmalar geliştiril
meye ve yaygın hale getirilmeye çalışılmaktadır. 

Hukukun üstünlüğünü özünde benimsemeyen, 
Hukuk Devleti anlayışının bütün kurum ve kurallarıyla işlerliliğini sağlamak yolunda ciddi ve 

tutarlı davranışlar içinde bulunmayan; 
Ancak, konjonktürel sebeplerin etkisi ve ''amaca ulaşmak için,her tür yöntemi meşru sayan 

bir anlayıştan" kaynaklanan sebeplerle siyasi iktidar; hem yargının güçlenmesini sağlayacak çalış
malar yapmamakta ve hem de "sistemin eksik ve çelişkilerini istismar etmekten" kaçınmamaktadır. 

Geçmiş dönemlerde genel olarak mevcut olan bu anlayış ve uygulama, 58 ve 59. Hükümetler 
döneminde en üst seviyeye ulaşmıştır. 

Artık.bu kısır döngünün ve tutarsızlığın aşılması gerekmektedir. 
20 ve 21.dönemlerin yaşamış olduğu talihsizliği ve tutarsızlığı aşmamız gerekmektedir. 

TBMM olarak; tutarlı, inandırıcı, bunun devamında etkin olmamız isteniyorsa; bu işe 
Anayasa'nın 83.maddesinden başlamamız gerekmektedir. 

IV - Sonuç ve değerlendirme; 
1 - Komisyon raporunda ulaşılan sonuç.aslında araştırma önergesinin 1. bendindeki soruya da 

bütün çıplaklığıyla açıklama getirmektedir. 
"Yargıya güvenmiyoruz, yargının sorunları var" diyenlerin ; aslında kendilerine güven

medikleri, kamu yönetimi uygulamaları ve harcamalarıyla ilgili konuların, yargı denetimine gir
mesini engellemek istedikleri anlaşılmaktadır. 

Dokunulmazlık konusundaki süreç ve somut olaylar bu değerlendirmeyi doğrulamaktadır. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerden kaynaklanan suç iddiaları sebebiyle, 

birbiriyle bağlantılı 11 adet dava dosyası Karma Komisyon'a intikal etmiştir. Bu dosyalarda yar
gılanan kişilerin tamamı şu anda TBMM'de milletvekili sıfatıyla görev yapmaktadır. Bu 
kişiler,Sn.Başbakan'in yakın çalışma arkadaşlarıdır. TBMM Başkanlık Divanmda görev yap
maktadırlar. AKP üst yönetiminde görev yapmaktadırlar. Bütün bu ilişkiler her halde yargılama 
zemini içinde tartışılması ve değerlendirilmesi gereken konulardır. 

Kamuoyunda "kayıp trilyon davası" olarak bilinmekte olan dava dosyası, geçirdiği safahat ve 
içerik sebebiyle aralarında 2 Bakan'ın da bulunduğu ve siyasi iktidara mensup olan 5 millet
vekilinin, sıfat ve hukuklarını doğrudan etkileyecek niteliktedir. Dosya içeriği ve Yargıtay onama 
gerekçesine göre, 3 milletvekilinin mahkûmiyetinin kesinleşmesi doğaldır. 2 Bakan'ın durumu ise, 
mutlaka yargılanmalarını gerektiren boyutlara ulaşmıştır. Bunlar geçiştirilecek suçlamalar olamaz. 

Bu dosyalardaki suçlamalar "zimmet, nitelikli zimmet, Devlet İhale Yasasına muhalefet, ev
rakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" gibi; Anayasa'nın 76.maddesi kapsamında kalan suçlar 
olup, bu suçlamaların milletvekilliği sıfatıyla bağdaşmadığı açıktır. Elbette, bu milletvekilleri "suç
ludur" diye hüküm kurulması söz konusu olamaz. Böylesine ağır ve ciddi suçlamalardan dolayı, bu 
kişiler hakkındaki "yargılama engelinin" kaldırılması gerekir. Ancak, bu düzenleme yapılırken, bu 
milletvekillerinin yasama faaliyetleri hiçbir şekilde engellenmemeli, yargılama esnasında "tutulma 
ve tutuklama" olmamalıdır. 

Yukarıdaki anlatım çerçevesinde, araştırma önergesinin 1.maddesinde sözü edilen "dokunul
mazlığın sınırlandırılmasının ertelenmesinin iç ve dış nedenleri" somut olarak ortaya çıkmıştır 
görüşündeyiz. 

2 -Toplumun beklenti ve taleplerine aykırı düşen bu uygulama ve erteleme kararları; 
üzülerek ifade ediyoruz , Meclisin saygınlığını olumsuz yönde etkilediği gibi, yolsuzlukla mücadele 
konusunda da güvensizlik ve zaafıyet yaratmaktadır. Meclisin saygınlığını yükseltmek ve yolsuz
lukla mücadele konularında öncelikli vaadleri bulunan bir siyasi iktidar için gelinen sonuç; ibret 
verici ve talihsiz bir süreçtir. 
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Araştırma önergesinin 2. bendinde sözü edilen sorunun cevabı da bu noktada ortaya çık
maktadır. Yukarıda l.bendde açıklanan sebepler karşısında, siyasi iktidarın sınırlandırma düzen
lemelerini engellemesi ; bir taraftan Meclisin saygınlığını zedelemekte, diğer taraftan ise yolsuz
lukla mücadeleden etkin sonuç alınmasını engellemektedir. 

3 - Önemli olduğuna inandığımız bir diğer tespiti de raporumuza aktarmak gereğini 
duyuyoruz; 

3 Kasım 2002 seçimleri sonucunda TBMM'de oluşan 2'li paıiemento yapısı; hem siyasi ik
tidar ve hem de ülkenin sorunlarına etkin çözüm bulmak konularında olumlu bir ortam yaratmıştır. 
Bu olumlu konjonktürün, sorumluluk anlayışı içinde değerlendirilmesi gerekir. Muhalefetin yapıcı 
öneri ve davranışları yanında, siyasi iktidarın da "toplumsal uzlaşma ve diyaloga" ağırlık vererek, 
hizmet üretmesi gerekir. Ancak, siyasi iktidar, sosyal yapı ve tercihle bağdaşmayan sayısal çoğun
luğunu, "dayatmacı bir anlayışla" uygulamaya sokmak istemektedir. Dokunulmazlığın sınırlan
dırılması sürecinde de bu uygulamayı somut bir şekilde görüyoruz. Demokratik kurum ve kuralların 
istikrar kazanması adına, Ülkemiz için doğmuş olan bu şansın ve ortamın heba edilmemesi gerekir. 

4 - Diğer kamu görevlilerinin de "dokunulmazlıklarının" bulunduğu, bu sebeple hem 
Milletvekili ve hem de kamu görevlilerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması veya sınırlan
dırılması konularının birlikte değerlendirilmesi ve düzenlenmesi gerektiği yolundaki gerekçe; 
hem tutarsız ve hem de gerçeğe aykırıdır. 

Hemen ve önemle belirtiyoruz; 
"Dokunulmazlık kavramı", mevzuatımızda sadece milletvekilleri için söz konusudur. Diğer kamu 

görevlileri için böyle bir zırh ve kavram söz konusu değildir. Diğer bir kısım kamu görevlileri için 
"soruşturma izni" prosedürü işlemekte, bu soruşturma sonucunda yargılama süreci başlamaktadır. 

Soruşturma izni verilmediği takdirde ilgili Savcılık, itiraz yoluyla Bölge İdare Mahkemesine 
veya Danıştay'a başvurmakta, bu idari yargı birimlerinin verdikleri karar sonucuna göre işlem 
yapılmaktadır. Görüldüğü gibi ; kamu görevlileri için "yargılama engeli" söz konusu değildir. 
Yargılama engeli sadece milletvekilleri için söz konusudur. Bu engelin, yukarıda açıklanan çer
çeve içinde giderilmesi ve bu yolda düzenleme yapılması gerekir. 

Açıklanan sebeplerle, 
Komisyon raporunun bu yöne ilişkin değerlendirmesi de tutarsız ve dayanaksızdır. İnandırıcı 

olmamıştır. 
5 - Karma Komisyon sürecinde, TBMM Başkanı,üstünc düşen görevi yapmamıştır. "Et

kin ve tarafsız" görev yapmaktan kaçınmıştır. 
Siyasi iktidar ve AKP grubu, 3 Kasım seçimleri öncesinde, dokunulmazlıklara yönelik olarak 

öncelikli düzenleme yapılacağı vaadinde bulunmuşlardır. Aradan geçen 1 yılı aşkın süre içinde ise, 
bu konuda yeni bir düzenleme yapmaktan ısrarla kaçındıkları gibi, mevcut Anayasa ve içtüzük 
hükümlerinin işletilmesini de engellemekten kaçınmamışlardır. 

İçtüzüğün 131 ve müt.maddelerinde Karma Komisyonun ne şekilde çalışacağı "açık ve somut 
olarak" düzenlenmiştir. Bu hükümler "re'sen" uygulanması gereken hükümlerdir. 

Bu hükümlerin işletilmesi "takdire bağlı" değildir. Karma Komisyonun çalışmasını sağlamak 
hem Komisyon Başkanı'nın, hem de TBMM Başkanı'nın "asli ve temel" sorumluluğu kapsamın
dadır. Komisyon Başkanı, keyfi ve sorumsuz davranmıştır. Komisyonu toplantıya dahi çağır
mayarak, kendince bir takım gerekçelerle, "Komisyonun bu aşamada toplanmasına gerek ol
madığı" yolunda değerlendirme yapabilmiştir. Komisyonun iradesi yerine geçerek görüş beyan 
edebilmiştir. Oysa, yapılması gereken gayet açıktır. Karma Komisyonun oluşumundan itibaren, 
makûl süre içinde (bu sürenin her halde 1 ayı geçmemesi gerekir) toplantıya çağrılması, hazırlık 
komisyonlarının oluşturulması, bu komisyonların raporlarının 1 ay içinde hazırlamaları gerekirken, 
bütün bu hususlara riayet edilmemiş, içtüzük sorumsuz bir şekilde ihlâl edilmiştir. 
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Sn. Meclis Başkanı da bu süreci izlemekle yetinmemiş, ayrıca kamuoyunu yanlış bilgilen
dirmiştir. 

TBMM Başkanının içtüzüğün 14.maddesi uyarınca olaya müdahale etmesi ve Komisyonun 
amacına uygun bir şekilde çalışmasını sağlaması gerekirdi. Sn. Başkan bu görevi yerine getirmediği 
gibi, basına yaptığı açıklamalarda "CHP'liler dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyebilir
ler...." diyebilmiştir. Oysa, CHP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedikleri açıklık 
kazanmıştır. Bunda tereddüt edecek bir durum yoktur. Bu konuda Anayasa ve içtüzük değişikliğine 
ihtiyaç olmadığı da açıktır. Ancak, bu sürecin işleyebilmesi için, öncelikle Karma Komisyonun top
lantıya çağrılması gerektiği bilinmektedir. Bu süreç ise, Komisyon Başkanı tarafından engellenmek
tedir. İşte bu aşamada TBMM Başkanı'nın, Karma Komisyonunun toplantıya çağırması ve 
14. madde gereğince üstüne düşen görevi yapması gerekirken, gerçekleri saptırması ve 
kamuoyuna yanlış bilgi aktarması; Başkanlık makamı adına üzücü ve düşündürücü olmuştur. 

TBMM Başkanı üstüne düşen görevi bir an evvel yerine getirmelidir.. 
6 - Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda, Komisyon'un, Anayasa'nın 83.maddesinde 

değişiklik yapılmasında kamu yaran bulunmadığı yolundaki rapor ve değerlendirmesine katıl
mamız mümkün değildir. Açıkladığımız gerekçelerle bu rapora muhalefet ediyoruz. 

Rapora muhalefet etmenin ötesinde, yine yukarıda açıkladığımız gerekçeler doğrultusunda, 
Anayasa'nın 83. maddesinin yeniden düzenlenmesi noktasında aşağıdaki metin kapsamında 
yasal düzenleme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Madde 83; Yasama Bağışıklıkları; 
a - Yasama Sorumsuzluğu ; 
TBMM üyeleri^Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Meclis'te ileri sürdükleri düşün

celerden, bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. İçtüzük 
gereğince verilecek disiplin cezaları saklıdır. 

b - Yasama Dokunulmazlığı; 
Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili Yargıtay'da sorgulanır ve 

yargılanır. Ancak, ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri dışında tutulamaz ve tutuklanamaz. Bu 
durumda yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan TBMM'ne bildirmek zorundadır. Kovuştur
ma ve yargılama usul ve esasları kanunla düzenlenir. 

Bir milletvekili hakkında Anayasa'nın 76. maddesi kapsamı dışında kalan, seçimden önce veya 
sonra verilmiş olan ve milletvekili sıfatının düşmesini gerektirmeyen bir ceza hükmünün yerine 
getirilmesi, milletvekilliği sıfatının sona ermesine bırakılır. Anayasa'nın 76. maddesinde düzen
lenen milletvekili seçilmeye engel bir suçtan dolayı mahkûmiyetin kesinleşmesi halinde ise, 
TBMM Genel Kurul'u kararı olmaksızın ve dönem sonu beklenmeden üyelik sıfatı sona ermiş 
sayılır ve hükmün infazına başlanılır. Dokunulmazlık süresince dava ve ceza zamanaşımı işlemez. 

TBMM'deki siyasi parti gruplarınca, Yasama Dokunulmazlığıyla ilgili görüşme 
yapılamaz ve karar alınamaz. 

Komisyon raporuna muhalefet gerekçelerimizi içeren iş bu muhalefet şerhimiz, Genel Kurul'un 
takdir ve değerlendirmesine sunulmak üzere. Komisyon Başkanlığına saygıyla arz olunur. 

5.1.2004 

Yakup Kepenek Atillâ Kart Muharrem Kılıç 
Ankara Konya Malatya 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 
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(10/70) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 
DİZİ PUSULASI 

EK 

1 

TARİH 

-

SAYI 

-

SAYFA 

1 Klasör 

OZU 

Komisyon Yazıları (Giden Evrak) 

TARİH 
09.10.2003 
10.10.2003 
14.10.2003 
17.10.2003 
17.10.2003 

17.10.2003 
17.10.2003 

17.10.2003 
17.10.2003 
17.10.2003 

17.10.2003 
17.10.2003 
17.10.2003 

17.10.2003 

17.10.2003 
17.10.2003 
17.10.2003 
17.10.2003 
17.10.2003 

17.10.2003 

17.10.2003 
17.10.2003 

17.10.2003 

17.10.2003 

17.10.2003 

17.10.2003 
17.10.2003 
17.10.2003 
17.10.2003 
17.10.2003 

SAYI 
1 
2 
3 
4 
5 

5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

5 

5 
5 
5 
5 
5 

5 

5 
5 

5 

6 

6 

6 
6 
6 
6 
6 

SAYFA 
2 

GİDECEĞİ YER 
TBMM Başkanlığına 
Gündem 
Tutanak Müdürlüğüne 
Gündem 
Hak ve Özgürlükler Part. 
Genel Bask. 
İşçi Partisi Genel Bşk. 
Demokrat Türkiye Partisi Gnl. 
Bşk. 
Emeğin Partisi Genel Bşk. 
Adalet Partisi Genel Bşk. 
Özgürlük ve Dayanışma 
Partisi Genel Bşk. 
Demokrat Parti Genel Bşk. 
Millet Partisi Genel Bşk. 
Sosyal Demokrat Halkçı Parti 
Genel Bşk. 
Büyük Birlik Partisi Genel 
Bşk. 
Yeni Türkiye Partisi Gnl. Bşk. 
Saadet Partisi Genel Bşk. 
Genç Parti Genel Bask. 
Anavatan Partisi Genel Bşk. 
Demokratik Sol Parti Genel 
Bşk. 
Milliyetçi Hareket Partisi 
Genel Bşk. 
Doğru Yol Partisi Genel Bşk. 
Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Bşk. 
Adalet ve Kalkınma Partisi 
Genel Bşk. 
Yeditepe Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanlığına 
Akdeniz Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanlığına 
Yaşar Üniversitesi Hukuk F. 
Ufuk Üniversitesi Hukuk F. 
Maltepe Üniversitesi Hukuk F. 
Koç Üniversitesi Hukuk F. 
Kadir Has Ünv. Hukuk F. 
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EK TARİH SAYI SAYFA 

I 

OZU 
TARİH 

17.10.2003 

17.10.2003 

17.10.2003 

17.10.2003 

17.10.2003 
17.10.2003 
17.10.2003 
17.10.2003 

17.10.2003 
17.10.2003 
17.10.2003 
17.10.2003 

17.10.2003 
17.10.2003 

17.10.2003 

17.10.2003 
17.10.2003 

17.10.2003 
17.10.2003 

17.10.2003 
17.10.2003 
17.10.2003 
17.10.2003 

17.10.2003 

10.11.2003 
14.11.2003 
01.12.2003 
08.12.2003 
05.01.2004 
06.01.2004 

SAYI 
6 

6 

6 

6 

6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 

6 
6 

6 

6 
6 

6 
6 

6 
6 
6 
6 

7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 

06.01.2004 i 14 
Genel Toplam 

SAYFA 

1 Dosya 

1 Dosya 

GİDECEĞİ YER 
İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Hukuk F. 
İstanbul Kültür Üniversitesi 
Hukuk F. 
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Hukuk F. 
Çankaya Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 
Çağ Üniversitesi Hukuk F. 
Bilkent Üniversitesi Hukuk F. 
Başkent Üniversitesi Hukuk F. 
Bahçeşehir Üniversitesi 
Hukuk F. 
Atılım Üniversitesi Hukuk F. 
Uludağ Üniversitesi Hukuk F. 
Selçuk Üniversitesi Hukuk F. 
Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 
Kocaeli Üniversitesi Hukuk F. 
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 
istanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 
Gazi Üniversitesi Hukuk F. 
Galatasaray Üniversitesi 
Hukuk F. 
Erciyes Üniversitesi Hukuk F. 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hukuk F. 
Dicle Üniversitesi Hukuk F. 
Atatürk Üniversitesi Hukuk F. 
Ankara Üniversitesi Hukuk F 
Anadolu Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 
Türkiye Barolar Birliği 
Başkanlığına 
Gündem 
Gündem 
Gündem 
Gündem 
TBMM Genel Sekreterliğine 
Anayasa-Adalet Karma 
Komisyon Başkanlığına 
TBMM Başkanlığına (Rapor) 

2 Dosya+61 Sayfa 
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2 I 

3 

1 

-

I 

| 

1 klasör | 

1 klasör 

Komisyon Toplantı Tutanakları | 
TARİH 

14.10.2003 
21.10.2003 
12.11.2003 
19.11.2003 
03.12.2003 
10.12.2003 

TOPLANTI SAYISI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

TOPLAM SAYFA 

SAYFA 1 
27 

4 
6 
19 
15 
71 1 

Gelen Evrak Dosyası | 
TARİH 1 

14.10.2003 
31.11.2003 

04 11.2003 

04.11.2003 

07.11.2003 
06.11.2003 
06.11.2003 

12.11.2003 

10.11.2003 

10.11.2003 

11.11.2003 
11.11.2003 

12.11.2003 

14.11.2003 

14.11.2003 
18.11.2003 

18.112003 

19.11.2003 

19.11.2003 

03.12.2003 

103.12.2003 

SAYI 
-

03/444 

03/1058 

2003/219 

26/11198 
-
-

03/721 

409-1361 

3248 
239-3346 

-
03/168 

-
8093 

288/2404 

313 

3016 

626 

-

SAYFA 1 
1 Dosya 
1 Dosya 1 
1 Disket 
4 Sayfa 
1 Disket 
2 Sayfa 
1 Disket 

3 
1 
1 

32 

7 Sayfa 
1 Disket 

1 

5 
6 

5 Sayfa 
1 Disket 
6 Sayfa 
1 Disket 

2 
8 Sayfa 
1 Disket 
3 Sayfa 
1 Disket 

7 

12 Sayfa 
2 Disket 
4 Sayfa 
1 Disket 

1 8 

GELDİĞİ YER 1 
Anayasa Türk Hukuku I 
Hak ve Özgürlükler Partisi 

Demokratik Sol Parti 

Özgürlük ve Dayanışma 1 
Partisi 
Türkiye Barolar Birliği 1 
İşçi Partisi | 
Erciyes Üniversitesi 
Rektörlüğü 
Anayasa 49 ve 50 1 
Maddelerinin Fransızca ve 
Türkçe Metinleri 
Saadet Partisi 

Yaşar Üniversitesi I 
Rektörlüğü 
Demokrat Partisi 1 
Selçuk Üniversitesi Hukuk I 
Fakültesi 
Galatasaray Üniversitesi 1 
Hukuk Fakültesi 
Başkent Üniversitesi Hukuk ] 
Fakültesi 
Sosyal Demokrat Partisi 1 
Ankara Üniversitesi Hukuk I 
Fakültesi 
Çankaya Üniversitesi 1 
Hukuk Fakültesi 
Ufuk Üniversitesi 

İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 
Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
Bilgi Notu 
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5 
6 
7 
8 

-
-

-

-
-

-

1 Dosya 

7 
1 Dosya 
2 adet 

10.12.2003 
16.12.2003 
16.12.2003 

03.11.2003 

575 
3863 

-

5 
3 

5 Sayfa 
1 Disket 

1 

Bilgi Notu 
Çağ Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 
Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

Genel Toplam: 3 Klasör+2 Dosya+12 Disket+121 Sayfa 
Esas Dosya ve Ekleri 
Devam Cetveli 
Komisyon Kararlan 
Gelen Giden Evrak ve Zimmet Defteri 
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