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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar'ın, Kocaeli'nin düşman işgalinden 

kurtarılışının 83 üncü yıldönümü ve İlin sosyoekonomik sorunlarına ilişkin 
gündemdışı konuşması 

2.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, patatesin ülke ekonomisindeki 
önemi ile üreticilerin ve çiftçilerimizin içinde bulundukları sorunlara ve 
alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

3.- Eskişehir Milletvekili Hasan Murat Mercan'ın, Türkiye'nin, Avrupa 
Konseyi Parlamenter Asamblesinin denetim sürecinden çıkarılmasının AB 
sürecindeki önemine ilişkin gündemdışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'm, (6/1134, 6/1135, 6/1143 

ve 6/1147) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 321:325 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 milletvekilinin, 
Türkiye Kızılay Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 321:323 

2.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 milletvekilinin, işsizlik 
düzeyi ile istihdam hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak 
gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/202) 323:325 

IV. - ÖNERİLER 325 
A) DANIŞMA KURUL U ÖNERİLERİ 325:326 
1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlen

mesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Temmuz 2004 tarihinde tatile 
girmeyerek çalışmalarına devam etmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 325:326 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 326, 514 

1.- 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) 326 

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

3.- 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) 326 

4.- 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) 326 

5.- Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (1/803 ) (S.Sayısı : 617) 327:372, 514:523 

6.- Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/827) (S.Sayısı : 618) 372:381 

7.- Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde 
Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/561) (S. Sayısı : 458) 381:386 

8.- Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/562) (S.Sayısı : 464) 386:393 

9.- Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sayısı: 579) 393:398 

10.- Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 614) 398:427 
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VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 428 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 428:513 
1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOGLU'nun, kamu kurum 

ve kuruluşlarınca verilen Hazine garantilerine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/2446) 428:445 

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Bilgi Edinme Hakkı Yasasına 
ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Yasaya ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2447) 446:448 

3.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, esnafın Halk Bankasından 
kullandığı kredinin faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/2468) 449:450 

4.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Eve Dönüş Yasasından 
yararlanmak isteyenlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in 
cevabı (7/2475) 451:453 

5.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, çocuk gözetimevleri 
kurulup kurulmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in 
cevabı(7/2523) 454:455 

6.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, "pembe kart" sahibi 
vatandaşlarımıza ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/2638) 456:457 

7.- Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, Adana İlindeki kültürel amaçlı 
yatırımlara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun 
cevabı(7/2697) 458:460 

8.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, okuma yazma kurslarına ve 
ilköğretime ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/2701) 461:462 

9.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, hastanelerdeki döner ser
maye uygulamalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın 
cevabı(7/2703) 463:469 

10.- Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, soru önergelerine 
verilen cevaplara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2712) 470:472 

11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde görev yapan kuruculara ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2716) 473:474 

12.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, 19 Mayıs törenlerin
de imam-hatipli bir öğrencinin konuşma yapmasına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/2719) 475:476 

13.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Çamlıdere Barajı 
civarında bulunan fosil kalıntılarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/2738) 477:478 

14.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, Kırklareli civarındaki Lon-
goz ormanlarının korunmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman PEPE'nin cevabı (7/2740) 479:480 

15.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Irak'taki Türkmenlere 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
GÜL'ün cevabı (7/2742) 481:482 
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16.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Salihli Organize Sanayi 
Bölgesi için gereken ödeneğe ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/2744) 483 

17.-Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, balıkçılarımızın sorun
larına ve bazı balık türlerinin tükenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/2776) 484:485 

18.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Orman Genel Müdür
lüğü bünyesindeki harita ve kadastro mühendislerine ilişkin sorusu ve Çev
re ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/2789) 486:489 

19.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesine ait taşınmazlara ve İstanbul Deprem Master Planına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2797) 490:494 

20.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Adana Fen Lisesinin 
personel ve ekbina ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/2811) 495:496 

21.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, atama nakil yönet
meliğinde yapılan değişikliğe ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AK-
DAĞ'ın cevabı (7/2812) 497:498 

22.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, Karayolu Taşıma Yönet
meliğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı 
(7/2822) 499:501 

23.- Van Milletvekili Maliki Ejder ARYAS'ın, hayvancılığın geliştiril
mesine yönelik projelere, 

- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, buğday üretimindeki 
kalite sınıflandırmasına, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 
(7/2837, 2838) 502:507 

24.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN'ın, THY'nin fiyat tarifesine ve 
2003 yılı kâr-zarar durumuna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
YILDIRIM'ın cevabı (7/2840) 508:510 

25.-Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan Bayındırlık ve İs
kân Müdürlüğünün idarî ve teknik personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/2892) 511:513 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, ekolojik tarım ürünlerinin Türkiye ekonomisi açısın

dan önemine, 
Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, Eğitimci İsmail Hakkı Tonguç'un ölümünün 44 üncü yıl

dönümüne, eğitimde ortaya koyduğu görüşlere ve köy enstitüleri uygulamalarındaki çalışmalarına, 
Sivas Milletvekili Orhan Taş, Sivas'ın tarihî ve kültürel değerlerine ve turizm gelirlerinden 

daha fazla pay alabilmesi için alınması gereken tedbirlere, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 milletvekilinin, tarımsal destekleme politikalarının 

amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla genel görüşme (8/16), 

İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin sebep
lerinin ve sorumlularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması (10/200), 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yer
lerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler ile Çevre ve Orman Bakanı Osman 
Pepe'nin Almanya'ya, 

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in Suriye'ye, 
Yaptıkları resmî ziyaretlere katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri; 
Gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 613 sıra sayılı Kamu Görevlileri 

Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri 
ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 5 inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin buna göre 
teselsül ettirilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi; 

Kabul edildi. 
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 (1/731) (S. Sayısı : 349) 
6 ncı sırasına alınan. Dahiliye Memurları Kanunu. İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
(1/802) (S. Sayısı : 461). 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madığından; 

Ertelendi. 
5 inci sırasına alınan. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu. Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sos

yal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında (1/828) (S.Sayısı : 613). 
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7 nci sırasına alınan, Hayvanları Koruma, (1/323) (S. Sayısı: 446), 
Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
29 Haziran 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.48'de son verildi. 

İsmail Alptekin 
Başkanvekili 

Yaşar Tüzün Ahmet Küçük 
Bilecik Çanakkale 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Mevlüt Akgün 

Karaman 
Kâtip Üye 

No. : 156 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

25 Haziran 2004 Cuma 
Tasarılar 

1.- Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı (1/831) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004) 

2.- Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafın
dan Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/832) (Plan ve 
Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004) 

Raporlar 
1.- Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı: 614) 
(Dağıtma tarihi : 25.6.2004) (GÜNDEME) 

2.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/249) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) (GÜNDEME) 

Genel Görüşme Önergesi 
I.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme politikalarının 

amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/16) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.6.2004) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin sebep

lerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/200) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004) 

No. : 157 
28 Haziran 2004 Pazartesi 

Raporlar 
1.- Belediyeler Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyon

ları Raporları (1/766) (S. Sayısı : 616) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) (GÜNDEME) 
2.- Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 

Raporu (1/803) (S. Sayısı : 617) (Dağıtma tarihi: 28.6.2004) (GÜNDEME) 
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No. : 158 
29 Haziran 2004 Salı 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 
1.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılması Hakkında 9.6.2004 Tarihli ve 5186 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Mad
deleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi 
(1/833) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004) 

Tasarılar 
1.- Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/834) (Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004) 

2.- Petrol Kanunu Tasarısı (1/835) (Adalet, Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulus
lararası Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/836) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004) 

4.- Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/837) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004) 

5.- Avrupa Orman Enstitüsüne İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/838) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.6.2004) 

6.- Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Kanunu Tasarısı (1/839) (Adalet, Plan ve Büt
çe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.6.2004) 

7.- Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı (1/840) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004) 

Teklif 
1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapıl

ması Hakkındaki İçtüzük Teklifi (2/305) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2004) 
Tezkereler 

1.- Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/594) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2004) 

2.- Afyon Milletvekili Mahmut Koçak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/595) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2004) 

3.- Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/596) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2004) 

4.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/597) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2004) 
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5.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/598) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2004) 

6.- Kocaeli Milletvekili M. Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/599) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2004) 

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/600) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004) 

8.- Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/601) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2004) 

9.- Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ve Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/602) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004) 

Raporlar 
1.- Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar

namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/827) (S. Sayısı: 618) (Dağıtma tarihi : 29.6.2004) (GÜNDEME) 

2.- Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Avrupa Birliği Uyum ve Plan ve Büt
çe Komisyonları Raporları (1/768) (S. Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 29.6.2004) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay Derneğinin 

içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.6.2004) 

2.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam hac
mindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/202) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.6.2004) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 
29 Haziran 2004 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107 nci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri 5'er dakikadır. Hükümet, konuşmalara cevap verebilir; hükümetin konuşma 

süresi 20 dakikadır. 
Gündemdışı ilk söz, İzmit İlinin kurtarılış yıldönümü münasebetiyle söz isteyen Kocaeli Mil

letvekili Eyüp Ayar'a aittir. 
Sayın Ayar, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I.- Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar'ın, Kocaeli'nin düşman işgalinden kurtarılışının 83 üncü yıl

dönümü ve İlin sosyoekonomik sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması 
EYÜP AYAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmit'in düşman işgalinden kur

tarılışının 83 üncü yıldönümü nedeniyle gündemdışı söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Kocaeli halkının dört gündür coşkuyla kutladığı şenlikleri düzenleyen Valilik ve Büyükşehir 
Belediyemize teşekkür ediyorum. İzmit'in düşman işgalinden kurtarılışını bir kez daha kutluyor; 
Millî Mücadelemizin Büyük Önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi 
rahmetle, şükranla ve minnetle anıyor; gazilerimize uzun ömürler dileyerek saygılarımızı 
sunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Kocaeli, Avrupa-Asya yolu üzerinde, deniziyle, yeşiliyle, iklimiyle, 
bereketli topraklarıyla Türkiye'nin en güzel şehirlerindendir. Tarihi üçbin yıl öncesine kadar uzanır. 
Bu topraklarda Bithynia (Bithinya), Nicomedia (Nikomedya), Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı, 
Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere birçok uygarlık kurulmuştur. 

Mondros Mütarekesinden sonra, 13 Kasım 1918 tarihinde İtilaf Devletlerinin donanmasının 
Marmara'ya girmesiyle, İzmit, son kez işgal edilmiştir. 27 Ekim 1920 tarihinde, İngilizler, İzmit'i 
Yunanlara bırakarak çekilmişlerdir. 28 Haziran 1921'de, Kuvayı Millîyecilerimiz çetin 
mücadeleden sonra İzmit'i yeniden ele geçirmişlerdir. Yüce Tann'dan temennimiz, şehrimizin bir 
daha düşman işgaline uğramamasıdır. 

Değerli milletvekilleri, 1954 yılına kadar, Kocaeli'nin bir ucu İstanbul'da, bir ucu Bolu-Düz-
ce'dedir. 1954 yılında Sakarya'nın il olmasıyla beraber, Sapanca, Adapazarı, Hendek, Akyazı, Karasu 
İzmit'ten koparılmış; 1966 yılında da, Kaynarca, yine Sakarya'ya bağlanmıştır. Yalova il yapılırken, 
yine, Altınova da Kocaeli'"den ayrılmıştır; bir zamanlar Tuzla, Gebze'nin de mahallesiydi. 

Toprak bakımından 67 vilayetin en küçük ili Kocaeli olmuştur. 81 vilayet içerisinde de, 
Kocaeli'nden toprak bakımından küçük 4 il daha bulunmaktadır. 

Bugünkü Kocaeli, Körfezin etrafına inci gibi dizilmiş; Karamürsel'den Gebze'ye kadar ilçe ve 
beldelerden müteşekkil, bütünlük arz eden bir şehirdir; ayrıca, kuzeyde, sahil ilçemiz Kandıra vardır. 
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Bu dar coğrafyada, 2000 yılı nüfus sayımına göre 1 250 000 kişi yaşamakta, kilometrekareye 
350 kişi düşmektedir; Türkiye'nin her bölgesinden göç almaya devam etmektedir. İstanbul'a bitişik 
olması, deniz, demir ve karayollarının bulunması, enerji ve su kaynakları, uygun arazileri, 
Kocaeli'ni, sanayi için cazibe merkezi yapmıştır. İlimizde, 400 büyük, 7 000 küçük ve orta ölçekli 
sanayi kuruluşu vardır. 

Türkiye'de fert başına millî geliri en yüksek olan ildir Kocaeli. 2003 yılında 14 katrilyon 
civarında vergi ödemişiz, 2004 Ocak-Mayıs döneminde de 6 katrilyon 300 trilyon vergi tahakkuk 
ettirilmiştir. Yani, 2003 yılında, devlete yaklaşık 15 katrilyon vermiş, karşılığında 9 trilyon alabil
mişiz. Bir başka ifadeyle, genel bütçeye yüzde 14,32'lik bir bölümü Kocaeli veriyor, bunun kar
şılığında da binde 65 alabiliyor; yani, 17 verip, 1 almışız. 

İstanbul'dan sonra en çok vergiyi Kocaeli ödüyor, vergi tahsilatında Türkiye birincisiyiz. Ay
rıca, 50 kişi üzerinde işçi çalıştıran 259 büyük firmanın vergileri de başka illere yatmaktadır. 
Kocaeli'nde faaliyet gösteren firmalar vergilerini ilimizde ödeseler, bu oranlar daha da katlanır. Bu 
durum, bilhassa büyükşehir belediye paylarının hesaplanmasında haksızlık doğuruyor. 

Asrın felaketi olan 1999 yılındaki depremin merkezi Gölcük'tür, büyük can ve mal kayıpları ol
muştur. 2000 ve 2001 yılı krizleri en çok İzmit'i etkilemiştir; çünkü, sanayi şehridir, binlerce in
sanımız işsiz kalmıştır. 

Eğitimde sorunlarımız var, 2 000 civarında derslik açığımız var. 
Duble yollarımızı bitirmeye çalışıyoruz. 
10 000 kişiye ve 11 doktor düşüyor... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayar. 
EYÜP AYAR (Devamla) - ...yatak sayısı bakımından Türkiye'de 46 ncı sıradayız. 
Değerli arkadaşlarım, sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum: Bugün, Kocaeli'nin en büyük 

sorunu, çok kıymetli, ama, dar olan coğrafyasını kurtarmaktır, gelişigüzel yapılaşmaya dur 
dememiz lazım. Sadece Gebze'de, Kocaeli'ndeki sanayiini yüzde 60'ı toplanmıştır, organize sanayi 
bölgesi kurmak isteyen herkese izin vermişler; bir ilçe bu yükü taşıyabilir mi, hesap eden olmamış. 

Bir zamanlar balık dolu olan Körfez, bugün ölüdeniz durumundadır. 35 liman ve iskele kurul
masına müsaade edilmiş; Körfez bu kadar yükü taşıyabilir mi hiç düşünülmemiş, isteyene ver git
sin mantığı uygulanmış. 

Yapmamız gereken en önemli iş, ilimizin tümünü kapsayan bölgesel gelişme, yani, stratejik 
master plan yapmaktır, gelişigüzel kullanımlara son vermemiz lazım. Bu kıymetli toprakları hovar
daca kullanmayalım, çevreyle uyum sağlayalım. 

Kocaeli, Türkiye'ye yapacağı her türlü katkılarıyla parlayan yıldız olmaya devam edecek 
diyorum; hepinizi, tekrar, saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gündemdışı ikinci söz, patates üreticileri ve çiftçilerimizin sorunlarıyla ilgili olarak söz isteyen 

İzmir Milletvekili Sayın Oğuz Oyan'a aittir. 
Buyurun Sayın Oyan. 
2.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, patatesin ülke ekonomisindeki önemi ile üreticilerin ve çift

çilerimizin içinde bulundukları sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuş
ması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ilk kez gündemdışı söz alarak 
konuşuyorum. 
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Türkiye'de çiftçinin çok zor günler yaşadığı bir süreçten geçiyoruz. Hava koşulları ve doğal 
afetler gibi olağanüstü doğal koşullar da, çiftçiyi, bu yıl her zamankinden daha fazla yordu. Bütün 
bu doğal süreçlere karşı çiftçi savunmasız. Sosyal devletin elini toplumsal dayanışmadan çekmiş ol
ması da çiftçiye dönük politikaların olmamasıyla birleşince, afet iyice büyüyor; yani, Türkiye'de 
doğal afetler, aslında, sosyal afet haline geliyor; çünkü, Türkiye'de, bugün, tarımda uygulanan 
politikasızlıklar nedeniyle, gerçek anlamda sosyal afet koşulları içerisinden geçiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, tarımda politikasızlık, çaresi çok bulunamayan, tedavisi olmayan bir 
hastalıktır. Eğer, politikaları Ankara'dan değerlendirme nosyonunu, kavramını yitirirsek, bu, baş 
edilemez bir sorun haline gelir. İnsanlar, doğayla baş edebilirler, selle, kuraklıkla da baş edebilirler, 
bunun önlemlerini alabilirler; ama, böylesine bir politikasızlığın önlemi yoktur, Ankara'nın dev
reden çıkmasının tedavisi yoktur. 

Türkiye, beş yıldır, IMF, Dünya Bankası politikalarını izliyor ve birçok çiftçi, bugün, bu 
politikaların süne zararlısından daha zararlı olduğunu görmeye başladı; buna karşı çıkıyor. 
Dolayısıyla, bugün bu politikaları harfiyen uygulayanların, tarımın çökertilmesi konusunda tarihî 
bir sorumluluk taşıdıklarının bilincinde olması gerekir. 

Değerli arkadaşlar, 2000 yılından beri bütün destekler terk edildi, bir tek doğrudan gelir des
teği var; bunun da üretimle ilgisi yok, gecikmeli ödeniyor. 2003 yılının ödemeleri henüz gerçekleş
medi. "İkinci taksiti 1 Haziranda ödenecek" denildi, 24 Haziranda Sayın Bakan "önümüzdeki gün
lerde ödenmeye başlanılacak" dedi. Dolayısıyla, o dahi yürümüyor. Üstelik, 2004 yılı için yapılacak 
ödemeler de faizdışı fazla hedeflerine feda edildi, 2004'te dönüm parası sabit bırakıldı; yani, enflas
yonun erime sürecine terk edildi. 

Mazot desteği, sadece 2003 için uygulandı. Herhangi bir yasal dayanağı yok, bundan sonra da 
mazotla ilgili herhangi bir destek gündemde değil. 

Pamukta prim uygulaması da faizdışı fazlaya feda edildi ve 90 000 lirada tutuldu. Bütün bun
lar neye yol açıyor; pamuk ekmeyen patatese yöneliyor ya da başka bir ürüne yöneliyor. Dolayısıy-
la,Türkiye'de ürün deseni bilinçsizce değişiyor. 

Bakınız, Türkiye, patates üretiminde dünyada çok önemli bir noktada değil, yüzde 2'sini tem
sil ediyor dünya üretiminin. 6 000 000 ton patates üretiyoruz; fakat, tüketimimiz sadece 2 000 000 
ton. Aradaki fazlayı ne yapacaksınız; ya ihraç edeceksiniz ya da içtüketimi artıracaksınız. Peki, ih
racata yönelik ciddî bir politikanız var mı; hayır. Geçenlerde bir kararname vesilesiyle ton başına 
19 dolarlık bir destek gündeme geldi. Kararname, 23 Mayısta Resmî Gazetede yayımlanıyor, 1 
Nisandan geçerli, 31 Mayısta son buluyor; yani, bunun çiftçiye bir yarar sağlaması mümkün değil. 
Bundan yararlananlar, önceden haber alan, iktidara yakın bazı ihracatçılar oluyor. Böyle bir politika, 
politikasızlığın aslında bir başka biçimi; yani, tarıma dönük politika olmamasının, teşvikin de teş
vik gibi uygulanmamasının bir başka yönü. 

İçtüketimi geliştirmek gerekiyor. İnsan beslenmesinde, hayvan beslenmesinde ve nişasta, 
vesaire birtakım ürünler elde etmek bakımından sanayi üretiminde ve sanayie dönük yeni patates 
türlerinin geliştirilmesini desteklemek lazım. 

Ben, birkaç haftadır Ödemiş'e gidip geliyorum. Ödemiş, Türkiye'deki patates üretiminin yüz
de 10-12'sini temsil ediyor; yani, Ege Bölgesi bu kadarını temsil ediyor; ama, Ödemiş de bunun 
yüzde 90'ını tek başına temsil ediyor. Ödemiş, ilginç bir yer; patateste iki ürün alınabilen tek yer, 
tek nokta Türkiye'de; ama, üreticiler, bugün, patatesi tarlada bırakmaya kararlılar. Niçin; çünkü, 
kiloda toplama maliyeti 40 000 lira; toptan satsanız, nakliye, vesaire, 50 000-60 000 lira. Bu da, as
la giderleri karşılamıyor; daha önce yapılmış elektrik giderlerini, vesaireyi saymıyorum. Şu an 
üretici, ürettiği ürünün, bir doğal afetten daha fazla bir afete uğramışçasına, yüzde 100'ünü tarlada 
bırakma noktasına gelmiş. 
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Değerli arkadaşlarım, peki, bu üreticilerin girdisi nasıl ödenecek, bunların elektrik borçları 
nasıl ödenecek, bunların kredileri nasıl ödenecek? Sayın Tarım Bakanı, geçenlerde, 24 Haziranda 
şöyle bir şey söyledi: "Patates üreticisi -bir ilimiz için veriyor- bir ilimizin tarımsal elektrik bor
cunun 200 trilyon lira olduğunu biliyorum." Ama, bunu bilmek yetmiyor. Sayın Bakan şunu söy
lüyor: "Bir müddet sonra cerrahî müdahale gerekiyor, ya haciz ya da elektriği kesme yoluna 
gidilecek. Faizle ilgili birikmiş borçları yaymak gerekiyor" diyor. Şimdi, cerrahî müdahalenin elek
triği kesmek biçiminde olması kadar antisosyal bir şey olamaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Oyan. 
OĞUZ OYAN (Devamla)- Evet, borçları yaymak, ertelemek çözüm burada; bu çözümü bul

mak zorundayız. Türkiye'de üreticiler perişan. Üreticinin gerek TEDAŞ'a olan borçlarının mutlaka 
ertelenmesi gerekiyor gerekse de tarım kredi kooperatiflerine ya da Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesi gerekiyor. Sadece Ödemiş için değil, sadece Nevşehir, Niğde için değil, Tür
kiye'de birçok üründe bu var, birçok ürün afete konu oldu. Bütün bu kesimleri gözeten politikalara 
ihtiyaç var. 

Tabiî, çözüm yolları, uzun vadeli politikalar geliştirmekten geçiyor, Türkiye'de ulusal ve böl
gesel anlamda tarım politikalarını oluşturmaktan geçiyor, ürün desteğini yeniden tanımlamaktan 
geçiyor; arz fazlası veya eksiği olan ürünlerde bu politikaların ürün bazlı olarak gündeme getiril
mesi gerekiyor. Prim desteğinin buna bağlı olarak mutlaka gündemde olması ve doğrudan gelir des
teğinin de üretimle bağlantısının kurulması gerekiyor. Dolayısıyla, patates için de benzer çözüm 
yollarına ihtiyaç var. Bu üründe, mutlaka, ulusal ve bölgesel üretim politikaları geliştirmek lazım. 
Siyasetüstü bir kalıcılık geliştirmek lazım; yani, burada, üreticinin, üniversitenin, kamu ve özel sek
tör temsilcilerinin birlikte işbirliği yapabileceği alanlar oluşturmak lazım; yani, ürün bazlı 
politikaları, sektör bazlı politikaları geliştirmek lazım; alternatif ürünlere desteği politika haline 
getirmek lazım. 

Tabiî, bu arada, verimliliği artırmak, ama, maliyetleri de bir başka açıdan düşürmek gerekiyor. 
Maliyeti düşürmenin yolu şu: Patates ya da başka ürünlerde -ama, patates için çok önemli- sulama, 
maliyetin yüzde 20'si ve bunu, mutlaka düşürmek gerekiyor; damlama yöntemine geçmek 
gerekiyor. Küçük Menderes için söylüyorum; Beydağı Barajını bitirmek gerekiyor. Onun dışında, 
tohum tescil yasasının bugün tohumda üretim maliyetini çok artırıcı bir noktaya gelmiş olmasına 
çözüm aramak gerekiyor. Bu maliyetlerle, Türkiye'de, üreticinin bu üretime devam etmesi ve Tür
kiye'nin, dünya tüketiminin, kişi başına tüketimin yirmide l'i, otuzda l'i düzeylerinden daha yukarı 
çıkacak bir noktaya getirilmesi mümkün gözükmüyor. Bütün bunlara çözüm bulmamız lazım. Tür
kiye'de tarımı ne IMF'ye ne Dünya Bankasına ne de çokuluslu şirketlerin, tohum ya da diğer üretim
ler yapan şirketlerin insafına terk edebiliriz. Mutlaka, tarımda da ulusal düşünme geleneğini 
yeniden kazanmamız gerekiyor. Umarım, bu uyarılar bir işe yarar. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gündemdışı konuşmaya, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü cevap verecektir. 
Sayın Güçlü buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; İzmir Milletvekilimiz Sayın Oğuz Oyan, İzmir bölgesindeki patates üreticilerinin 
sorunlarıyla ilgili olarak gündemdışı yaptığı konuşmada, tarım politikalarıyla ilgili değerlendir
melerde bulundu, düşüncelerini ifade etti. Ben, kendilerine teşekkür ediyorum ve ben de, konuyla 
ilgili düşüncelerimi ve patates üreticilerinin sorunlarıyla ilgili gözlemlerimizi, düşüncelerimizi bu 
vesileyle kamuoyuna duyurmak istiyorum. 
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Türkiye'de, içinde bulunduğumuz dönemde, geçen on yılın etkilerini yok saymak ve bir fotoğ
raf çekerek bugün hadiseleri konuşmak, değerlendirmeleri buna göre yapmak elbette doğru değil
dir; böyle bir şey, hayatı, olayları gerçek olarak tanımlamak açısından, kamuoyunu doğru bilgilen
dirmek olarak düşünülemez. Geçmişte, geçen on yıllık bir süre içerisinde Türkiye'de meydana gelen 
gelişmeleri çok iyi bilen insanlar olarak sizlere, elbette, bugün, meydana gelen olumsuzlukları telafi 
etme, özellikle kamu maliyesinde meydana gelen boşlukları, olumsuzlukları, eksiklikleri giderme 
konusunun hükümetimizin öncelik verdiği bir konu olarak bilinmesini ve bunun sonucu olarak da, 
reel sektörde meydana getirmeye çalıştığımız iyileşmelerin bunun devamı olarak ortaya çıktığını 
ifade ediyorum. 

Tarım politikalarıyla ilgili olarak, Sayın Hocamız Oğuz Oyan, Türkiye'nin, IMF'ye, Dünya 
Bankasına ve uluslararası şirketlere tarımı terk etmemesi gerektiği şeklinde bir düşünceyi son cüm
leler olarak ifade etti; buna, elbette, bu milletin bütün fertleri olarak katılıyoruz. Biz, ulusal 
politikalarımızı, herkesten daha çok geliştirmek, tatbik etmek mevkiinde olan insanlarız, parti 
olarak da bu anlayışın mensupları olarak buradayız ve ben, kendi ülkemde, toplumumuzun, mil
letimizin, özellikle kırsal kesimin ihtiyaçlarına yönelik olarak politikalarımızı belirlerken, araç
larımızı tespit ederken bu bakış açısına göre yapılması gerektiği konusunda hiç tereddüt taşımayan 
bir insan olarak, bu sözü, aynen, ben de ifade ediyorum ve birbuçuk yılı aşkın bir dönem içerisinde 
uyguladığımız politikalarda, elbette, Dünya Bankasıyla devam eden anlaşmanın tezahürleri olarak 
politikalarımızda, araçlarımızda çok önemli değişiklikler olmadığını da biliyoruz. 

Ama, bütün bunlara rağmen, Sayın Oğuz Oyan'ın ifade ettiği "bir tek doğrudan gelir desteği 
var" ifadesinin hiç de doğru bir tespit olmadığını, mutlaka tashih edilmesi, düzeltilmesi gereken bir 
yönü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün, doğrudan gelir desteği, tarımsal destekler içerisinde yüz
de 75'in üzerinde payı olan bir ana destektir; ancak, Hükümetimizin, gerek primler gerekse hayvan
cılığa yönelik gayretleriyle, neredeyse 800 trilyona yaklaşan bir ekkaynağın ilave olarak tarıma ak
tarılmaya çalışıldığını ve bununla ilgili olarak birkısım başka kurumlarımızın harcadığı kalemlerin 
sektörümüze yansıdığını ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla, konuşma arasında belirttiği, Tür
kiye'de sanayiin ihtiyaç duyduğu temel tarımsal hammaddelerin yurt içerisinde üretimini artırmak, 
talebi giderek artacak olan hayvansal üretimi canlandırmak, gerektiğinde bunların ihraç edilebilir 
bir seviyeye yükseltilmesi konusunda çalışmalar yapmak, Hükümetimizin de, Bakanlığımızın da 
öncelik verdiği hususlardır. Nitekim, beyazette bugünlerde Avrupa Birliğinden beklediğimiz cevap, 
bu sektörümüzü dışa açabilecek bir gelişmeyi ortaya koyacak niteliktedir. 

Aynı zamanda, hayvancılık sektöründe yapmış olduğumuz desteklerin boşa gitmemesi ve bu 
sektörün sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olarak fiyatlarda meydana gelen düşmeyi telafi et
mek için ekdestek primi uygulamamız, yine, bizim bu anlayışımızın tabiî bir tezahürüdür. 

Yine, Sayın Hocamızın çok iyi bildiği gibi, hayvancılık sektörünün gelişmesi açısından en 
temel girdi olan yem bitkileri üretiminin Türkiye'de ne kadar hızlı arttığını, özellikle kendi bölgesin
de yem bitkisi ekim alanlarının, tarım alanlarının yüzde 25'ine kadar yükseldiğini ifade edebiliriz. 
Bu, ülkemiz açısından gerçekten çok sevindirici bir gelişmedir; bunlar, elbette, kendiliğinden de 
olan şeyler değildir. Dolayısıyla, sektörde meydana gelen gelişmeleri sıralayacak olursak, evvela el
bette, bir öncelik sırası içerisinde hareket etmeliyiz ve Türk çiftçisinin bugün için gelirini, üretimini 
artıracak olan temel konular üzerine yönelmeliyiz; çünkü, eğer sorunlar olarak sayacak olursak, 
yüzlerce kaleme ulaşabiliriz; ama, buna, ne kaynak ne de insangücü, kısa sürede, topluca cevap ver
mek ve çözüm üretmek imkânındadır. 

Ben, 2004 yılında, ülke çapında, Bakanlığımın şu anda üzerinde yaygın, etkin olarak durduğu 
ve sonuç alma konusunda, kamuoyunun, özellikle sektörümüzle ilgili insanların çok yakından takip 
ettiği ve ortaya çıkacak sonuçların, çiftçilerimiz başta olmak üzere, toplumumuz açısından çok 
önemli gelişmelere sebep olacak bazı alanları sizlere sıralamak istiyorum: 
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Şu anda 35 ilimizde yürüttüğümüz süne mücadelesinin çok önemli bir kısmı tamamlandı. 
Sadece Çukurova yöresi hariç, Türkiye'nin bütün bölgelerinde bu konuda iyi sonuçların ortaya 
çıkacağını, süne zararlısının etkisinin çok aza indirileceğini, yüzde 1'in altında emgi oranıyla, bu 
sene çiftçilerimizin ürün satacağını büyük oranda tahmin ediyoruz. Bunun, gelir artışı itibariyle, 
çiftçilerimiz açısından çok kıymet ifade edeceğini ve yine, bunu, sektörümüzle ilgili olan, takip 
eden arkadaşlarımızın bilebileceğini söylüyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisine mensup arkadaşlarımız geldiler, tohumculuk konusunda projemizi 
gördüler, biz kendilerine bilgiler de gönderdik. Bu sene, tahıl tohumculuğunda çok önemli bir adım 
atıyoruz. Bu insanların ihtiyaç duyduğu tohumların yüzde 50'sini sağlayacak bir projeyi hayata 
geçirdik ve 300 000 ton sertifikalı tohumu tahıl üreticisine sunacağız; dolayısıyla, bunun, Tür
kiye'de, hem üretimin hem verimin hem de kalitenin artmasına sebep olacağını hepimiz tahmin 
edebiliriz. 

Bir başka husus, özellikle doğu bölgelerimizi çok ilgilendiren bir husus, İç Anadolu'yu ilgilen
diren bir husus, mera konusudur. Bununla ilgili olarak daha önce bir karış merayı bile teslim et
meyen bir ülkede bu seneki hedefimiz 600 000 dekardır ve hayvancılık açısından çok örnek bir 
gelişme olacak niteliktedir. 

Sebze tohumculuğundaki gelişmeyi daha önce ifade ettim. 
3 Temmuzda, Konya'da "Anadolu Esmeri" diye ifade ettiğimiz hayvan ıslah projesini de baş

latacağız. 
Şimdi, kıymetli arkadaşlarım, tarım sektörüyle ilgili bu saydığım hususların ne kadar temel 

konular olduğunu ifade etmeye, altını çizmeye ihtiyaç yok; ama, maalesef, Türkiye'de, âdeta, 
tarımın adı geçtiğinde, ilk anda akla gelen en önemli meseleler, bugün, 2004 yılında bizim uğraş
tığımız konulardır. Bunlar, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar itibariyle yapılması gereken, er
telenemeyecek nitelikteki işlerdir ve bununla yoğun olarak uğraşıyoruz; inşallah, bu konudaki 
projelerimiz, hayata geçirmeye çalıştığımız gayretlerimiz olumlu sonuçlar verecek ve hep birlikte, 
bunun sonuçlarını, bu ülkede, zaman içerisinde göreceğiz ve çiftçilerimize yansımasına şahit 
olacağız; tabiî, bu, hepimiz açısından çok büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır. 

Patatesle ilgili konuya gelince; elbette, üreticimiz açısından çok olumlu geçmeyen bir zaman 
dönemindeyiz. 2003 yılı, patates üreticisi açısından, gerçekten, çok ıstıraplı geçti; üretim fazlası 
doğdu ve dolayısıyla, 2003 yılı mahsulünün 2004 yılına intikal ettiğini ve halen ülkemizin büyük 
patates üretim merkezlerinde, belki niteliğini de büyük ölçüde kaybetmiş ürünlerin bulunduğunu 
biliyoruz. Bu arada yeni mahsul de çıktı; dolayısıyla, İzmir bölgemizde sorunlarla karşı karşıya 
kalındı, devralınan bir sorun âdeta. 2004 yılı birinci ürün patates sökümlerinin nispeten erken yapıl
ması ve Adana yöresi hasadına rastlamasıyla birlikte, 2003 yılı ikinci ürün sonbahar patatesinden 
kalan stokların da varlığı, piyasada fiyatların düşmesine neden oldu veya arzu edilen seviyede oluş
masına engel oldu. Geçtiğimiz iki haftada, çiftçimizin, Ödemiş İlçemizde patatesin kilogramını 40 
000 ilâ 50 000 liradan satabildiğini biliyoruz. Bunda, çiftçimizin ürününü kabuğu tam olgunlaşmadan 
satmak istemesi ve bu ürüne de tüccarın depolama özelliği olmamasından dolayı düşük fiyat ver
mesinin de bir etkisi var. Ancak, bugün itibariyle, patatesin olgunlaşmasıyla birlikte çiftçilerimizin 
eline geçen fiyatlar, birinci boy patatesin kilogramı için 70 000 liraya yükselmiştir, nispî bir iyileş
me söz konusudur; ama, bu da, çiftimizin kâr edecek bir fiyat seviyesine ulaştığını göstermez. Bugün 
için maliyetlerin, bu piyasada teşekkül eden fiyattan daha yüksek olduğunu biliyoruz. 

Ülkemizde tarımsal ürünlerde yaşanan fiyat istikrarsızlığı, yıllardan beri süregelmektedir. 
Üretim kararlarını kendileri almakta, ancak, yıllar itibariyle üretimde büyük dalgalanmalar ortaya 
çıkmaktadır. Sonuçta, hem üreticimiz hem de tüketiciler, fiyat istikrarsızlığı nedeniyle mağdur 
olabilmektedir. İşte, burada ön önemli sorun, üretici örgütlerinin eksik olması ve fonksiyonlarını 
yerine getirememesidir. 
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İşte bu noktada, bugün Meclisimizde, Üretici Birlikleri Yasası Tasarısını görüşeceğiz. Elbette, 
Türk çiftçisinin tüm sorunlarını çözecek bir yasal düzenleme değildir; ama, başta patates olmak 
üzere, sebze ve meyveyle ilgili olarak, bu tip dayanıksız ürünlerimizde en önemli katkıyı yapacak 
örgütlenme biçiminin, üretici birlikleri olduğunu biliyoruz. 

Dolayısıyla, bugün vereceğiniz katkılarla ortaya çıkacak, hayata geçecek olan üretici birlik
lerinin, aynı zamanda patates üreticilerimiz açısından da kendi sorunlarına cevap arama ve çözüm 
yolu üretme konusunda katkısı olacağı ortadadır. 

Bu arada, tohumluk konusu, elbette, bütün alanlarda olduğu gibi patates için de önemlidir. 
2004 yılında 25384 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, tohum üretimi 
için düşük faizli tarımsal kredi kullanma imkânı getirilmiştir ve bu çerçevede çiftçimize 2 katrilyon 
liralık düşük faizli kredi kullandırılacaktır. Kararname kapsamında, sertifikalı tohum ve meyve 
fidanı kullanan çiftçilerimize, tarımsal kredilere uygulanan cari faiz oranından yüzde 40 ilâ 50 
oranında indirimli ve üç yıl vadeli bir kredi kullanımı imkânı söz konusudur; bu, patates üreticileri 
için de geçerlidir. 

Geçen yıl patates ihracatı konusunda karşılaştığımız durum, elbette, sektörün sorununa çözüm 
getirememiştir. Yaşadığımız bu olumsuz durum ve getirilen tedbirin bir bakıma sektörde nefes al
dırma imkanının olmaması nedeniyle, bu yıl, en başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak konu 
üzerinde çok daha hassasiyetle duracağımıza ve İç Anadolu açısından esas büyük üretim sezonu 
geldiği anda bu tedbirin mutlaka hayata geçirilmesi ve ihracat desteğinin yürürlüğe konulmuş ol
ması gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili olarak üzerimize düşen görevi yapacağız ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ve bakanlıklarla işbirliği içerisinde, hayata geçirme konusunda çalışmalarımızı 
yürüteceğiz. 

Elektrik borçlarıyla ilgili konuda, elbette, sorumlu bakanlığın Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ol
madığını biliyorsunuz. Türkiye'de özellikle tarımsal sulamalarda kullanılan elektrikle ilgili bir 
büyük sorunu da görmezlikten gelemeyiz. Bugün için anapara ve faiziyle birlikte toplam 782 tril
yon liralık sulama amaçlı kullanılan bir elektrik borcu birikmiştir. İlgili kurumumuzun, yani, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın ve ilgili genel müdürlüğümüzün bu konuda bir çalışma yap
tığını biliyoruz; ancak, henüz önümüze fiilen bir çözüm önerisi gelmiş değildir; ama, bu durum, 
çözülmesi gereken bir sorun olarak varlığını hissettirmektedir. 

Ben, konuşmamın sonunu şu şekilde tamamlamak istiyorum: Sektörümüzün içerisinde bulun
duğu durum, elbette, bazı alanlarda piyasa mekanizmasından olumsuz olarak etkilenmektedir. Afet
ler, bu yıl üreticimizin durumunu biraz daha zorlaştırmıştır; ama, Hükümetimizin bu konuda tedbire 
yönelik olarak başlatmış olduğu çalışmalar ilk sonuçlarını vermiştir. Ekonomik Koordinasyon 
Kurulu, 2004 yılında, zarara uğrayan çiftçilerimize yönelik belli oranda ödemenin yapılması 
konusunda bir karar almış ve bu, önümüzdeki günlerde daha da kesinlik kazanacaktır. 

Yasa düzenleme çalışmaları devam etmekte; ilki, bugün huzurunuza gelecek olan Tarımsal 
Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısıdır; İnşallah, önümüzdeki günlerde, Meclisimiz tatile girmeden 
önce getirmeyi ve kanunlaşmasını beklediğimiz Tarım Ürünleri Sigorta Yasa Tasarısıdır, diğer taraf
tan da, Türk çiftçisinin ihtiyaç duyduğu tarımsal destekleri sağlama konusunda şimdiden baş
ladığımız hazırlıklardır. Önümüzdeki dönem, 2006-2010 yılları arasında uygulayacağımız tarımsal 
politikalar bakımından, daha kabul edilebilir, doğrudan gelirin payını yüzde 45'lere çeken, bunun 
yanında, yeni destek unsurlarını hayata geçirmeye çalışan çalışmalarımızı da kamuoyuna zaman 
zaman duyuruyoruz. Dolayısıyla, tarımla ilgili konularda ortaya koyduğumuz gayretler kısaca böyle. 

Halkımızdan, çiftçilerimizden de bu konuda çok olumlu mesajlar aldığımızı söyleyebilirim. 
Evet, biraz gecikti; ama, 28 Mart seçimlerinde, belediye olmayan yerlerde; yani, Türk köylüsünün 
yaşadığı, çiftçisinin yaşadığı yerlerde AK Partinin aldığı oy oranı yüzde 47'dir arkadaşlar. 
Dolayısıyla, bu, bir bakıma, gelecekle ilgili ümidi konusunda, Türk çiftçisinin, Hükümetimize, par
timize güvendiğinin açık bir ifadesidir. Daha da iyileştirmek, geliştirmek de bizim görevimizdir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gündemdışı üçüncü söz, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi çalışmaları hakkında söz is

teyen, Eskişehir Milletvekili Sayın Hasan Murat Mercan'a aittir. 
Sayın Mercan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3.- Eskişehir Milletvekili Hasan Murat Mercan'ın, Türkiye'nin, Avrupa Konseyi Parlamenter 

Asamblesinin denetim sürecinden çıkarılmasının AB sürecindeki önemine ilişkin gündemdışı 
konuşması 

HASAN MURAT MERCAN (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilli arkadaşlarım; 
hepinizin bildiği gibi, geçen hafta, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi toplantısında Tür
kiye'yle ilgili çok önemli bir konu vardı. Bu konu, yine, birçoğunuzun basından takip ettiği gibi, 
Türkiye'nin denetim süreciyle alakalı konuydu. 

Türkiye, 1996 yılından bu yana denetim sürecinde olan bir ülke. Halbuki, Avrupa Konseyinin 
Kurucular Kurulu kurucu üyesi olan Türkiye'nin denetim sürecinde olması, aslında, hepimiz için 
büyük bir üzüntü kaynağı ve bir ayıptı. 

Bir ülkenin denetim sürecinde olması, o ülkenin demokratik standartlarının, insan hakları kar
nesinin Avrupa standartlarına uyumlu olmadığını göstermektedir. Avrupa Konseyinin denetiminde 
olan ülkelere baktığımız zaman, bu ülkelerin, daha çok, demirperde ülkeleri, soğuksavaş dönemin
den sonra ortaya çıkmış ülkeler olduğunu hep beraber gördük; fakat, ne yazık ki, Türkiye, özellik
le son yirmi yılda, gerek demokrasisindeki gerekse insan hakları uygulamalarındaki eksiklikler 
nedeniyle, Avrupa Konseyinin denetimindeydi. 

Biz, geçen hafta, benim başkanlığımda, AK Partili milletvekili arkadaşlarım Mevlüt Çavuşoğ-
lu, Yüksel Çavuşoğlu, Süleyman Gündüz, İrfan Gündüz, Mehmet Tekelioğlu, Zekeriya Akçam, 
Ruhi Açıkgöz ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarım Abdülkadir Aksu, Gülsün Bil-
gehan, Ali Rıza Gülçiçek ve Zülfü Livaneli Beyin yerine Yakup Kepenek'ten oluşan 12 kişilik bir 
heyetle, Türk delegasyonu olarak Türkiye'yi temsil ettik. 

ALİ DİNÇER (Bursa) - Abdülkadir Aksu değil, Abdülkadir Ateş... 
HASAN MURAT MERCAN (Devamla) - Özür dilerim; Abdülkadir Ateş. Özür diliyorum, 

özür diliyorum... 
Türk delegasyonu, gerçekten, büyük bir özveriyle, Konsey bünyesindeki bütün parlamenterler 

nezdinde yoğun bir çaba gösterdi ve bu çabanın sonucunda da, 152 parlamenterin 144'ünün oyunu 
alarak, biz, denetimden çıktık; 4 oy aleyhimizde, 4 oy da çekimserdi. 

Her şeyden önce şunu açıklıkla söylemek gerekir ki, Türkiye'nin, son yıllarda, özellikle son iki 
yılda yaptığı atılımlar Avrupa'da ses getirdi. Başta hükümet olmak üzere, bu Parlamentonun, gerek 
anayasa değişiklikleri konusunda gerekse uyum yasaları konusunda gösterdiği çabalar, bütün Av
rupa ülkelerinin, Avrupalı parlamenterlerin takdirlerini kazandı. Ben, bu nedenle, kendim ve ar
kadaşlarım adına, hepinize şükranlarımı sunmak istiyorum; çünkü, gerçekten, bize, Avrupa Kon
seyinde, başımız dik, alnımız ak bir şekilde Türkiye'yi temsil etme fırsatı sağlayan, hükümet ve 
Yüce Parlamento olmuştur. Bunu açıklıkla ortaya koymak lazım. Eğer, biz, bu Meclisten bu yasaları 
geçilmemiş olsaydık, Anayasa değişikliklerini yapmamış olsaydık, kesinlikle bizim denetimden 
çıkma diye bir şansımız olmazdı. 

Denetimden çıkmanın en önemli avantajı ise, özellikle, aralık ayında yapılacak olan Avrupa 
Birliği Zirvesinde Türkiye'ye müzakere tarihi verilip verilmemesi konusundaki bir engelin aşıl
masıdır. Eğer, Avrupa Konseyinde denetimden çıkmamış olsaydık, çıkacak olan ilerleme raporunun 
olumlu olmasını beklememek gerekirdi; çünkü, Avrupa Birliğinde ilerleme raporunu hazırlayanlar 
ile Konseyin raportörleri sürekli olarak işbirliği içerisinde, düşünce alış-verişinde bulunuyorlar. Bu 
bakımdan, bizim için, gerçekten, önemli bir engel de bu vesileyle aşılmış oldu. 
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Aslında, Konseyde dikkat çeken bir başka husus daha oldu, onu da sizlere söyleyeyim. Tür
kiye'nin görüşüldüğü oturum sırasında, tüm siyasî grup başkanları, Türkiye'nin çok aleyhine 
konuşanlar, Türkiye'nin lehine konuşmaya başladılar; gerek Avrupa Halklar Partisi Grubu gerek 
Sosyalist Partisi Grubu gerek Avrupa Demokratik Birliği Grubu gerek Liberal Demokratik Birliği 
Grubu gerek Avrupa Birleşik Solu Grubu başkanları ve temsilcileri Türkiye'nin çok lehine, olumlu 
sözler söylediler. 

Bunun yanında, Türkiye aleyhinde raporlarıyla maruf olan ve sürekli olarak Türkiye'nin aley
hine sözler söyleyen bazı milletvekilleri de, Türkiye'nin lehine konuştukları zaman, biz gurur duy
duk. Tabiî, bu arada, özellikle, Azerbaycan ve bölge ülkelerinin bize verdiği desteği de hiçbir zaman 
unutmamamız lazım. Azerbaycan'ın olsun, Makedonya'nın olsun, hatta ve hatta Yunanistan'ın olsun, 
bize verdikleri destekleri, burada, huzurlarınızda söylemek ve kendilerine teşekkür etmek is
tiyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, aslında, yaptıklarımız, gerçekten, çok kayda değer şeyler; 
fakat, daha yapacağımız şeyler olduğunu da, burada, sizlerin huzurunda söylemek istiyorum. 

Eksikliklerimiz var; bu eksikliklerimizi tamamlama iradesini de bu Meclisin göstereceğine 
olan inancım sonsuzdur. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Mercan. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyemizin, sunumunu, oturduğu yerden yapmasını oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, (6/1134, 6/1135, 6/1143 ve 6/1147) esas numaralı 

sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/202) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 481, 482, 490 ve 494 üncü sıralarında yer alan (6/1134, 
1135, 1143 ve 1147) esas numaralı sözlü soru önergelerimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ümmet Kandoğan 

Denizli 
BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 
2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASİ VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 milletvekilinin, Türkiye Kızılay Derneğinin 

içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Kızılay Derneği, insanî yardım alanında çalışan, uluslararası kuruluşların da kabul et

tiği, Türkiye'nin en büyük insanî yardım kuruluşudur. Kızılayın yönetimine bu hükümetin yaptığı 
müdahaleler, kurumun saygınlığını büyük ölçüde yıpratmış ve kurumda yasadışı işlemlerin başlatıl
masına ortam hazırlamıştır. 
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Şöyle ki; 
1- Kızılay yönetimini görevden alan ve yeni yönetim, denetim ve genel merkez kurulu atayan 

2003/6256 sayılı Bakanlar Kurulu kararı yasalara aykırıdır; çünkü, kararnamenin dayandığı 2908 
sayılı Dernekler Kanununun 71 inci maddesi, Türk Hava Kurumu yönünden 24.12.2003 tarihinde, 
Anayasa Mahkemesince oybirliğiyle iptal edilmiştir. 

2- Hukukdışı uygulama bununla da kalmamış, Bakanlar Kurulu kararıyla atanan Yönetim 
Kurulu daha sonra kendi içinde uyuşmazlığa düşmüş ve Bakanlar Kurulu kararına aykırı olarak, 
yeni Yönetim Kurulu, Kızılay Genel Merkez Kurulunca seçilmiştir. Böylece, Bakanlar Kurulu 
kararıyla atanan Yönetim Kurulu, bir başka organ tarafından değiştirilmiştir. Oysa, bir hukuk nor
munun değiştirilmesi, konulurken izlenen yöntemin aynısı izlenerek gerçekleştirilebilir. Örneğin, 
Bakanlar Kurulu kararları, bir derneğin genel kurulu kararıyla değil, ancak başka bir Bakanlar 
Kurulu kararıyla değiştirilebilir. 

3- Daha garip olanı ise, Kızılay gibi saygın ve uluslararası kabul gören bir kurumun Genel Baş
kanlığına hayalî ihracattan yargılanmış bir kişinin atanmış olmasıdır. Yolsuzlukla mücadeleden 
sürekli olarak söz edip, Kızılay gibi bir hayır kurumunun başına böyle bir kişinin getirilmesi, siyaset 
kurumuna yapılmış en büyük ihanettir. 70 000 OOO'un yaşadığı bir ülkede, bu hükümet acaba bir 
başka isim bulamadı mı? 

4 - Yeni atanan yönetim, daha Bakanlar Kurulu kararının mürekkebi bile kurumadan Kızılay-
da 100'den fazla kişinin işine son vermiş ve yerine yeni elemanlar almıştır. Geçici süreyle atanan 
bir yönetimin, Kızılayda bu denli büyük bir değişikliğe gitmesinin ahlaken sorgulanması gerekir. 
Kimlerin işine hangi gerekçelerle son verilmiştir? Kimler hangi objektif gerekçelerle işe alınmıştır? 

5 - Bu yönetimce, Kızılayda üst düzey yönetime getirilenler arasında, daha önce Kızılayın kay
naklarını haksız olarak kullandığı için Kızılayla sözleşmesi iptal edilen kişilerin bulunduğu iddia 
edilmektedir. 

6 - Aynı şekilde, yeni atanan üst düzey yöneticiler arasında, bakan danışmanları ve siyasal yan
daşlara da yer verilmiş ve bu yeni atananlara daha farklı ücretler ödenmeye başlanılmıştır. Örneğin, 
yeni yönetimce genel müdür yardımcılığına atanan kişiye 4 milyar liraya varan ücretler ödenirken, 
öteden beri genel müdür yardımcılığını sürdüren kişiye bunun çok altında ücret ödenmeye devam 
edilmektedir. 

7 - Türkiye Kızılay Derneğinin Ankara Kızılay'da bulunan ve bir firmaya yap-işlet-devret 
modeliyle verilen binası bugün ne durumdadır? Niçin bu binayı söz konusu modelle kiralayanlar, 
sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemektedirler? Bu binayla ilgili uyuş
mazlıklar için mevcut yönetimce hangi hukukçularla kaç lira üzerinden sözleşme yapılmıştır? An
kara 5. Ticaret Mahkemesinde devam eden bu uyuşmazlık için Kızılayın avukatları yetersiz mi kal
mıştır? 

8 - Hükümetlerin müdahalesine maruz kalmadan, Türkiye Kızılay Derneğinin etkin bir şekilde 
çalışmasını sağlayacak mevzuatı yapmak ya da yenilemek hükümetin, görevi ve yükümlülüğüdür. 
Bunu yapması gereken bir hükümetin, bunları yapmayıp, Kızılayda siyasal kadrolaşma gerçekleş
tirmek için yola çıkması hem ahlakî değil hem de hukuka aykırıdır. 

Sonuç olarak, Türkiye Kızılay Derneğinin halen içinde bulunduğu durumu saptamak, 
hükümetçe ve Kızılayın yeni yönetimince Kızılay üzerindeki tasarrufların hukuka aykırılıklarını, bu 
tasarrufların yol açtığı sorunları araştırmak ve belirlemek amacıyla, Anayasamızın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca, Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1 - Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul) 
2- Muharrem Eskiyapan (Kayseri) 
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3- Mustafa Yılmaz (Gaziantep) 
4- Mehmet Vedat Yücesan (Eskişehir) 
5- Halil Tiryaki (Kırıkkale) 
6- Ali Kemal Deveciler (Balıkesir) 
7- Osman Özcan (Antalya) 
8- Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
9- Abdulaziz Yazar (Hatay) 
10- Vahit Çekmez (Mersin) 
11 - Nail Kamacı (Antalya) 
12-Selami Yiğit (Kars) 
13 - Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
14- Emin Koç (Yozgat) 
15- Erdal Karademir (İzmir) 
16- Enver Öktem (İzmir) 
17-Abdurrezzak Erten (İzmir) 
18- Berhan Şimşek (İstanbul) 
19- Nejat Gencan (Edirne) 
20- Hakkı Ülkü (İzmir) 
21 - Vezir Akdemir (İzmir) 
22- Feridun Ayvazoğlu (Çorum) 
23- Hüseyin Özcan (Mersin) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

meler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam hac

mindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İşsizlik, bir insana yapılabilecek en acımasız işkencelerden biridir. 
AKP İktidarında söz konusu işkence yaygınlık kazanmaktadır. Ne var ki, işsizlikteki artışın 

gerçek boyutları kamuoyuna yeterince yansıtılmamaktadır. 
Örneğin 2003 yılında, istihdam, bir önceki yıla göre 207 000 kişi azalmış, 8 500 şirket kapan

mış, 135 000 esnaf iş bırakmak zorunda kalmıştır. Bu olumsuz gelişmeler ortadayken, 2003 yılında 
işsiz sayısının 2002'ye göre 86 000 kişi azaldığı açıklanmıştır. 

Oysa, DİE'nin tarafımızdan kısmen düzeltilmiş verilerine göre, işsizlik 2003'te asgarî 4 500 
000 kişiye yükselmektedir. 

İşsizlik ve istihdam konusunda gerçeğin nasıl gizlendiği, DİE İşgücü Hane Halkı Anketlerin
den (İHHA) tespit edilmektedir. İHHA'da, işgücüne katılma oranlarının (İKO) 2002'de yüzde 
49,6'dan 2003'te yüzde 48,3'e gerilemiş olduğu savından hareket edilmektedir. Buna göre, 2003 
yılında işgücü hacminde artış bir yana, 178 000 kişilik bir daralma meydana gelmektedir. 
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İşte, işsizlik ve istihdam düzeyleri açısından çeşitli sorulması gereken soru, bu noktada ortaya 
çıkmaktadır: 

İKO'nun, böylesine gerilemiş gösterilmesi, işgücündeki daralmanın ve işsizliğin olduğundan 
düşük çıkmasının ötesinde, işgücüne dahil olmayanlar sayısının olağanüstü artması anlamına gel
mektedir. Gerçekten, işgücüne dahil olmayan 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus sayısı 2003'te 1 049 
000 kişi artmıştır. Bu artış sonucu, çalışan kişi başına düşen 15 ve daha yukarı yaştaki çalışmayan 
nüfus sayısı artmaktadır. Bu durumda aileye gelir sağlayan birey, giderek daha fazla ergin kişiye 
bakmak zorunda kalmaktadır. Böylece, açlık ve yoksulluk sınırları altında yaşayanların sayısı art
maktadır. 

2003'te İKO'nun böylesine düşmesinin ana nedenleri olarak, öğrencilerin, emeklilerin ve ev 
kadınlarının sayısındaki artışlar gösterilmektedir. Bu sav, açıklanan işsizlik sayısının doğruluğu 
açısından, çeşitli soru işaretleri yaratmaktadır. 

İHHA'da en acayip sonuç ise, ücretsiz aile işçilerinin sayısındaki azalmadır. Ücretsiz aile iş
çilerinin yaygın çalışma alanı, bilindiği gibi, tarım sektörüdür. Nitekim, 2003 yılında ücretsiz aile 
işçilerinin, toplamda 317 000 kişi azaldığı ve bu azalmadan 260 000'inin tarımda gerçekleştiği 
görülmektedir. Acaba, tarımdaki söz konusu ücretsiz aile işçileri tarım dışına göç edip, burada iş
gücüne dahil olmayan nüfus grubuna mı kaymışlardır? Yok, eğer, göç etmemişlerse nerededirler? 
Tarımda 2002'de, ücretsiz aile işçisi olarak çalışmak zorunda kalan 3 900 000 kişiden 260 000 kişi, 
2003 yılında buhar olup uçmuşlar mıdır? 

Türkiye'de istihdamda olan nüfusun eğitim düzeyindeki yetersizlik bir diğer yaşamsal sorun
dur. Gerçekten 2000'li yılların başlangıcında, ülkemizde çalışan nüfusun yüzde 8,5'i (1 748 000 kişi) 
okuryazar olmayan, yüzde 3,3'ü (688 000 kişi) bir okul bitirmeyen, yüzde 53,4'ü (10 985 000 kişi) 
ilkokul mezunu, yüzde 9,3'ü (1 918 000 kişi) ortaokul mezunu ve yüzde 0,3'ü (58 000 kişi) orta den
gi meslek okulu mezunudur. Buna göre, işgücünün yüzde 75'e yakın bölümü, lise ve dengi okulların 
altında eğitim görenler ile hiç eğitim görmeyenlerden oluşuyor. Türkiye, Avrupa Birliğine, böyle bir 
insangücü profiliyle nasıl girilebilir? Bizim işgücümüz AB'de hangi alanlarda istihdam olanağı 
bulabilir? Hangi üretim alanlarında rekabet gücü yaratılabilir? Böyle soruların gerekli kıldığı 
politikaların şimdiden uygulanmaya başlanılması kaçınılmazdır. Bu tablo, imam-hatip mezunlarının 
üniversitelere rahatlıkla girebilmelerini reform sayan bir siyaset anlayışının ne kadar yanlış ol
duğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. 

Değinilen gerekçelerin ışığı altında, işsizlik düzeyi ile istihdam hacmindeki olumsuzlukların 
gerçek boyutlarıyla ortaya konulması ve gerekli politikaların tespiti hakkında, Anayasanın 98 ve İç
tüzüğün 104 üncü maddelerine göre Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Enis Tütüncü 
Hüseyin Özcan 
Yaşar Tüzün 
Abdulkadir Ateş 
Sıdıka Sarıbekir 
Tuncay Ercenk 
Salih Gün 
Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 
İzzet Çetin 

). N. Gaye Erbatur 
.Nadir Saraç 

(Tekirdağ) 
(Mersin) 
(Bilecik) 
(Gaziantep) 
(İstanbul) 
(Antalya) 
(Kocaeli) 
(Ankara) 
(Kocaeli) 
(Adana) 
(Zonguldak) 
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12. İnal Batu 
13. Oğuz Oyan 
14. Mustafa Özyürek 
15. Halil Tiryaki 
16. Uğur Aksöz 
17. Ahmet Sırrı Özbek 
18. Osman Kaptan 
19. Kâzım Türkmen 
20. Feramus Şahin 
21. Orhan Ziya Diren 
22. Cevdet Selvi 
23. Yüksel Çorbacıoğlu 
24. Hüseyin Güler 
25. Engin Altay 
26. Mehmet Yıldırım 
27. Mehmet S. Kesimoğlu 
28. Necdet Budak 
29. Rasim Çakır 
30. Selami Yiğit 
31. İdris Sami Tandoğdu 
32. Erdoğan Kaplan 

(Hatay) 
(İzmir) 
(Mersin) 
(Kırıkkale) 
(Adana) 
(İstanbul) 
(Antalya) 
(Ordu) 
(Tokat) 
(Tokat) 
(Eskişehir) 
(Artvin) 
(Mersin) 
(Sinop) 
(Kastamonu) 
(Kırklareli) 
(Edirne) 
(Edirne) 
(Kars) 
(Ordu) 

(Tekirdağ) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

meler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Danışma Kurulu önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

IV. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin 1 Temmuz 2004 tarihinde tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesine ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
No : 86 Tarih : 29.6.2004 
Genel Kurulun 29.6.2004 Salı günkü (bugün) birleşiminde, sözlü sorular ve diğer denetim 

konularının, 30.6.2004 Çarşamba günkü birleşimde ise sözlü soruların görüşülmemesi, 
Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 617 ve 618 sıra sayılı 

kanun tasarılarının, 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmının 5 inci ve 6 ncı sıralarına alınması; bu kısmın 26 ncı sırasında yer alan 
458 sıra sayılı, 28 inci sırasında yer alan 464 sıra sayılı, 29 uncu sırasında yer alan 579 sıra sayılı, 
36 ncı sırasında yer alan 614 sıra sayılı kanun tasarılarının ise, 7, 8,9 ve 10 uncu sıralarına alınması 
ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 
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Bugünkü birleşimde çalışma süresinin, 614 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin 
bitimine kadar uzatılması ve 30.6.2004 Çarşamba günkü birleşimde Genel Kurulun saat 14.00'te 
toplanması; ayrıca, İçtüzüğün 5 inci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Temmuz 
2004 tarihinde tatile girmemesi ve çalışmalara devam edilmesinin ve Genel Kurulun 1 Temmuz 
2004 Perşembe günü de saat 14.00'te toplanmasının, 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Haluk İpek K.Kemal Anadol 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, çocukları sokağa düşüren nedenler ile sokak çocuklarının sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komis
yonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 29.6.2004 Salı günü (bugün) saat 17.00'de, Ana Bina 
Zemin Kat PTT karşısında bulunan Meclis Araştırması Komisyonları Toplantı Salonunda top
lanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Komisyonun toplantı yer ve saati, ayrıca ilan tahtalarına asılmıştır. 
Alınan karar gereğince, sözlü soruları ve diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin 

"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. - 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) 
2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 
3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası 

Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici 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
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 müzakerelerini erteliyoruz. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
4. - 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. 
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 

raporunun müzakeresine başlıyoruz. 
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5. - Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Raporu (1/803) (S.Sayısı: 617) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 617 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Cum

huriyet Halk Partisi Grubu adına Muğla Milletvekili Gürol Ergin; şahısları adına, Bursa Milletvekili 
Şerif Birinç ve Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın söz talepleri vardır. 

Tasarının tümü üzerinde ilk söz, AK Parti Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'e 
aittir. 

Sayın Eker, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Tarımsal Üretici Birlikleri Yasası Tasarısı hakkında Adalet ve Kalkınma Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; şahsım ve Grubum adına Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlar, ülkemiz, coğrafî imkânları sebebiyle, esas olarak, tarım ürünlerinin hiç
birisinde bir üretim sorunu yaşamamaktadır; çünkü, imkânlarımız, bazı tropik meyveler dışında, her 
türlü tarla bitkisi, her türlü bağ bahçe sebze ve meyvesini üretme imkânını bize sunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, ancak, bu üretim imkânı, üreticilerimizin sorunlarının bulunmadığı an
lamına gelmemektedir. Muhtelif zamanlarda şahsen bu kürsüden sizlere arz ettiğim ve zaman 
zaman diğer arkadaşlarımızın da sizlere arz ettiği gibi, tarım sektörümüzün birçok alanda, 
üreticilerimizin birçok konuda sorunları bulunmaktadır. Girdi sorunu, ki, hem hayvansal üretim 
hem bitkisel üretim için, yüksek vasıflı damızlık, tohum, ilaç, gübre, enerji ve benzeri girdiler ile 
ileri teknoloji, fiyat, kredi, örgütlenme, pazarlama başlıca sorunlarımız arasında bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, AK Parti ve AK Parti Hükümeti, tarım sektörünün sorunlarını çözme 
vaadinin gereği olarak, tarım sektörüyle ilgili temel yasaları bir bir çıkarmaktadır. Bildiğiniz gibi, 
birkaç hafta önce, yine bu salonda, tarım sektörümüzün üretici organizasyonlarının en önemlilerin
den olan Ziraat Odaları Birliği Kanunu çıkarıldı. 

Değerli arkadaşlar, gelişmiş ülke modelleri incelendiğinde, tarım sektörü ve üreticilerinin ör
gütlenmesinin, ziraat odaları, kooperatifler ve üretici birlikleri şeklinde teşekkül ettiği görülmek
tedir. Bu 3 örgüt, esasen, birbirinin rakibi veya alternatifi değil, aksine, yardımcısı ve tamamlayıcısı 
niteliktedir. 

Değerli arkadaşlar, ilave olarak, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve yıllık programlarda da, 
üreticilerimizin, kamudan bağımsız bir yapıda, üretimden pazarlamaya kadar olan safhalarda hizmet 
vermek üzere, kâr amacı gütmeyen organizasyonlar oluşturması öngörülmekte ve buna dönük olarak, 
üretici birliklerinin teşekkül etmesi, üretici birlikleriyle ilgili kanunun çıkarılması öngörülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ülkemizdeki 4 000 000'u aşkın tarım işletmesinin yapısında, 
özellikle pazarlama kanallarında çok sayıda aracının bulunması, aracı kademenin faaliyet göster
mesi, üreticilerimizin, iç ve dışpazara dönük ürün taleplerini ve fiyatlarını yeterince takip etmekte 
güçlükle karşılaşmasına yol açmaktadır. Keza, bu çok sayıdaki aracı kademenin bulunması, söz
gelimi, Antalya'da bir domates üreticisi domatesinin kilosunu 30 000 liradan satmaya zorlandığın
da, Ankara'daki bir tüketici aynı domatesi 300 000 liradan satın alamamaktadır. Bu şekilde, hem 
üretici hem tüketici aleyhine bir piyasa oluşmaktadır. 

(x) 617 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlar, bu sorunları aşmak üzere, Türkiye'de, bugüne kadar, tarım kredi kooperatif
leri, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, tarımsal amaçlı diğer kooperatifler, hayvan yetiştirici bir
likleri, makine kullanım birlikleri, köye hizmet götürme birlikleri, süt birlikleri, mücadele birlikleri 
ve daha birçok birlik kurulmuş bulunmaktadır. Bunların her birisi, değişik bir bakanlığın değişik bir 
mevzuatına tabi olarak faaliyet göstermişlerdir; ancak, bugüne kadar, bunlar, üreticilerimiz için yap
ması gereken hizmetleri yerine getirmekten, maalesef uzak kalmışlardır. İlave olarak, bünyelerin
deki bazı sorunlar sebebiyle yeni problemler meydana getirmişlerdir. Değerli arkadaşlar, işte bu 
durum, hem kaynak israfına hem zaman kaybına hem de başka birtakım sosyoekonomik problem
lere yol açmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bütün bu arz ettiğim sorunların tecrübeleri ışığında Tarımsal Üretici Birlik
leri Yasası Tasarısı, yani, elimizdeki tasarı hazırlanmış ve Yüce Meclisin onayına sunulmuştur. 

Değerli arkadaşlar, mevcut tasarı şunları amaçlamaktadır: Öncelikle, üretimin talebe göre plan
lanması, ürün kalitesinin iyileştirilmesi ve kendi mülkiyetine almadan tarımsal ürünlerin pazar
lamasını yapmak üzere, üreticilerin, bir birlik teşekkül ettirmeleri öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarıyla öngörülen, ürün veya ürün grubu, tarımsal, hayvansal veya su 
ürünleri üretiminin herhangi bir alanında birlik kurulmasıdır. Tabiî ki, bunların detayları, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığımızca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecektir. 

Tasarıda, kuruluş esnasında basit bir prosedür öngörülmektedir. En az 16 tarım üreticisi bir 
araya gelerek, bir üretici birliği oluşturabileceklerdir. Tabiî ki, üretim kapasitesiyle ilgili birtakım 
sınırlamalar konusunda, yine Bakanlık tarafından yönlendirilmek suretiyle üreticiler bilgilen
dirilecektir. > 

Değerli arkadaşlar, çokbaşlılığı ve muhtemel bir kargaşayı önlemek amacıyla da, aynı ürün ve 
ürün grubu için, ilçe düzeyinde, en fazla bir birlik kurulması öngörülmektedir. 

Peki, bu üretici birlikleri ne tür görevler üstleneceklerdir; yine, bu hususla ilgili, sizlere, kısaca, 
başlıklar halinde bazı bilgiler arz etmek istiyorum: 

Piyasa araştırmaları yapmak, 
Pazara arzı düzenlemek, 
Üyelere teknik destek sağlamak, 
Girdi temininde yardımcı olmak, 
Yetiştirilen ürünlerin çeşit kombinasyonunu iyileştirmek, 
Kaliteyi yükseltmek, 
Kayıt tutmak, 
Standartlara uyulmasını sağlamak, 
Çevreyle uyumlu tarım tekniklerini, üretim tekniklerini yaygınlaştırmak, 
Üreticilerimizin, özellikle pazarlama safhasında, pazarlama sürecinde, en sık karşılaştıkları 

ürün depolanması hususunda kendilerine yardımcı olmak, 
Piyasa düzenlemelerinde görev almak, 
Üreticilerimizin, sanayi kuruluşlarıyla yapacakları sözleşmelerde, sözleşmeli üretim sürecinde 

kendilerine yardımcı olmak. 
Değerli arkadaşlar, bu birliklerin merkezde de örgütlenmesi, merkez birliği şeklinde de örgüt

lenmesi, yine tasanda öngörülmektedir ve bunların, daha bağımsız, daha esnek, daha rahat hareket 
edebilmeleri açısından, gelirleri de yasa tasarısında belirlenmiştir, öngörülmüştür; aidatlar, bağış ve 
yardımlar, birlik aracılığıyla pazarlanacak ürünlerden kesilecek hizmet payları ve diğer gelirler, 
üretici birliklerimizin başlıca gelirini teşkil edecektir. 
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Değerli arkadaşlar, üretici birliklerinin, özellikle bağımsız ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
doğrudan vesayeti altında olmamasına bu tasarı metninde önem verilmiş, bu konu da düşünülmüş 
ve Bakanlığın, sadece teknik destek sağlama, bilgilendirme ve yönlendirme hususunda yardımcı ol
ması öngörülmüştür. 

Değerli arkadaşlar, tabiî ki, tarım sektörü, sorunları kısa sürede oluşmuş bir sektör değildir; 
nüfusumuzun yüzde 40'ını üretici olarak, yüzde 100'ünü de tüketici olarak ilgilendiren bu dev sek
tör, cesameti kadar büyük sorunlar içerisinde bulunmaktadır; ama, bu sorunları çözme iradesindeki 
AK Parti Hükümeti, hazırladığı tasarılarla bu sorunları çözme iradesini ortaya koymakta ve ardı ar
dına getirdiği yasalarla da temel meseleyi, mevzuat meselesini çözme sürecine girmiş olup, bunu 
adım adım halletmektedir. 

Ben, bu duygu ve düşüncelerle, tasarının yasalaşmasını diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eker. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Muğla Milletvekili Sayın 

Gürol Ergin; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA GÜROL ERGİN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı üzerinde 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere, Grubum adına söz almış 
bulunuyorum; sizleri ve Yüce Ulusumu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının eleştirisine girmeden önce, izninizle, tasarı gerekçesinden bir 
uzun cümleyi sizlere okumak istiyorum; şöyle bu cümle: "Üreticilere kredi ve girdi temini ile muh
telif hizmetler götürmek ve üretilen ürünleri pazarlayabilmek amacıyla, tarım kredi kooperatifleri, 
tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, tarımsal amaçlı diğer kooperatifler, sulama birlikleri, hayvan 
yetiştirici birlikleri, makine kullanım birlikleri, ziraî mücadele birlikleri, köye hizmet götürme bir
likleri, süt birlikleri gibi değişik kanunlarla kurulmuş, değişik bakanlık ve kuruluşlar tarafından 
yönlendirilen örgütler, hizmetlerin hedef kitleye ulaştırılmasında dağınıklığa, yetki karmaşasına ve 
kaynak israfına yol açmaktadır. Bunun yanında, var olan örgütlenme düzeyi istenen düzeyde gerçek
leşmemiş olup, üretici örgütlenmesi, üretimden pazarlamaya kadar her aşamada yetersiz kalmıştır." 

Değerli arkadaşlarım, eğer bu tasarı bu gerekçeyle getirildiyse, bu tasarı anlamsızlaşıyor; çün
kü, bu gerekçede, var olan örgütlenme biçimlerinin ve sayılarının fazlalığından ötürü ciddî bir 
dağınıklık yaşandığı ifade ediliyor; ama, sanki, bu dağınıklık artsın diye yeni bir örgütlenme 
modeliyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunu söylerken, ben, üretici birlikleri kurulmasın anlamında söy
lemiyorum; ama, gerekçenin, getirilen tasarıyla uyumlu olmadığını, amacı değişik yorumlamamıza 
neden olacak bir ifade olarak ortaya konulduğunu söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı, Avrupa Birliği mük-
tesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde taahhüt edilmiş bir yasa tasarısı olarak önümüze gelmek
tedir. Bu nedenle, tasarıyı değerlendirmeye geçmeden önce, özetle, Avrupa Birliğinde üretici örgüt
lenmesine bakmamızda yarar vardır. 

Avrupa Birliğinde üretici örgütlenmesi, genelde dört konu başlığı altında incelenebilir; birin
cisi, üretici lehine siyasî otorite üzerinde lobi faaliyeti yürüten bizdeki ziraat odası benzeri örgütler; 
ikincisi, üreticinin ekonomik hak ve çıkarlarını korumak amacıyla kurulan kooperatif yapılar; üçün
cüsü, ürün bazında ür<**';n planlamasından üretim tekniklerine kadar çalışmalar yapan ve şimdi 
burada görüşmekte olduğumuz tasarıya konu olan üretici birlikleri ve dördüncü olarak da bir konuy
la ilgili tüm tarafların bir araya gelerek oluşturdukları branş birlikleri. 

Değerli arkadaşlarım, üretici birlikleri, ekonomik işlevden sıyrılmış ve böylece kooperatiflerle 
farklı bir yapıda oluşturulmuş olup, Avrupa Birliği ortak tarım politikası altında oluşturulmuş 23 or-
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tak piyasa düzeninden bazılarında devlet desteğinin üreticiye ulaştırılmasında görev yapmaktadır Av
rupa'da. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, üretici birlikleri, çiftçilere aynî, nakdî destek ve girdi sağ
lamazlar; pazarlama faaliyetinde bulunmamaktadırlar. Avrupa Birliğinde, üretici birlikleri, anahat-
larıyla, sorunlara çözüm arama, lobi faaliyeti yürüterek politikacıları etkileme, üreticiye danışmanlık 
hizmeti verme, pazarlama faaliyetlerinde bulunmadan pazarlamadaki ve piyasadaki aksaklıkları ve 
boşlukları gösterme, birliklerin halkla ilişkilerini yürütme ve reklam yoluyla ürünlerin kalitelerinin 
yükseltilmesine yönelik eğitim çalışmaları yapma gibi görevleri olan örgütlenme biçimleridir. 

Türkiyemize baktığımız zaman görünen manzara şudur: Ülkemizde sağlıklı tarım politikaları 
oluşturulamamış, altyapısı bozuk, örgütlenmesi yetersiz, pazarlama kanalları sorunlu olan ülkemizde, 
tasan gerekçesinde de belirtildiği gibi, aslında, üreticinin ürününün katmadeğerine sahip çıkamaması 
ve aracıların sistemden büyük kazançlar elde etmesi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, bu yapının 
kırılmasında üretici örgütlenmesinin büyük rol oynayacağından hiçbir kuşku duymamaktayız. 

Ülkemizde, tarım kredi kooperatifleri, tarım satış kooperatif ve birlikleri, tarımsal amaçlı 
kooperatifler, sulama kooperatifleri adları altında örgütlenmiş geniş bir kooperatif yapı söz 
konusudur. Bunların yanında, yine, ülkede, sulama birlikleri, hayvan yetiştirici birlikleri, köye hiz
met götürme birlikleri, süt birliklerinden oluşan geniş bir yelpaze de bulunmaktadır. Dernek 
statüsünde çalışan soya üreticileri birliği, tahıl üreticileri birliği, Adana, Ege Çiftçiler Birliği gibi 
üretici birlikleri de yer almaktadır. 

Üretici örgütlenmesini kurmaya çalışırken şu temel sorulan başlangıçta yanıtlamak gerekir: 
1- Amaç, üretici örgütlülüğünden doğacak gücü üretim ve pazarlama yapılarına yansıtmak ise, 

mevcut üretici örgütlerinin bu alanda neden başarısız olduğuna yönelik bir sorgulama yapılmış 
mıdır? Son çeyrek yüzyıldır rant ekonomisinin egemen olduğu bir yapıda üretici güçlerin içinde 
bulunduğu sorunlu yapıların yeni örgütler oluşturularak aşılması olanaklı mıdır? 

2- Kurulacak üretici birliklerinin var olan kooperatif yapıyla ilişkileri nasıl kurgulanacaktır? 
Üretici birlikleriyle kooperatiflerin ikame edilmesi amaçlanmakta mıdır? 

Açıkça söylemek gerekirse, tasan, komisyona geldiği ilk biçiminde bugünkünden çok farklıy
dı ve benim şu anda sorduğum iki soruya açık, billur yapılı bir yanıt vermekten uzaktı; ama, bugün 
geldiği şekliyle, biz, bu tasarının yanındayız; bunu ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bu üretici birliklerinden söz ederken, özellikle köye hizmet götürme bir
likleri ve sulama birliklerinin, bugünkü uygulamalarında, köylünün yanında yer almadığını, birçok 
yolsuzluklara bulaştığını ve özellikle köye hizmet götürme birliklerinin yöneticileri eliyle çiftçinin 
gelirini çarçur ettiğini açık olarak belirtmek gerekir. Günde 30 ton süt alamayacak bir yere, günde 
300 ton süt işleyecek bir işletme, eğer, bu köye hizmet götürme birlikleri tarafından kuruluyorsa, 
burada temelde bir büyük yanlış var demektir. Ayrıca, eğer bu köye hizmet götürme birlikleri, köy
lünün parasını değişik amaçlarla kullanılacak taşıt araçları alımına harcıyorsa, burada da çok büyük 
yanlışlar var demektir. 

Değerli arkadaşlarım, Tarımsal Üretici Birlikleri Yasası Tasarısını tartışırken, elbette, Türk çift
çisinin bugün içinde bulunduğu duruma ve bu durum karşısında hükümetimizin uygulamalarına da 
değinmek kesin bir zorunluluk olmaktadır. 

Bakınız, Türkiye'nin en büyük sorunu, tarımda, nedir; her zaman söyledik ve sürekli söy
leyeceğiz, Türk tarımının en büyük sorunu, sevgili arkadaşlarım, desteklenmemesi ve bu konuda, 
belli bazı kaynakların sürekli yalan bilgi üreterek Türk toplumunun beynini çelmesidir. Birkaç gün 
önce OECD son raporunu yayınladı. Bu rapor üzerine, Milliyet Gazetesinde de bir köşeyazarı, bu 
raporu yorumladı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yıllardır söylediğimiz biçimde, bu OECD, yani, 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü raporu da, Türkiye'de tarımın desteklenmediğini, oysa "siz, 
tarımınızı fazla destekliyorsunuz; onun için, desteği azaltın" diye bize öneride bulunan ülkelerin, 
tarımlarını bizden kat be kat fazla desteklediğini ortaya koydu. 
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Şimdi, üretici destek eşdeğeri dediğimiz, yani, bir üreticinin ürününün üretilmesinde ona, dev
let katkısının ne kadar olduğunu belirten rakam var; gerçek olarak, üreticinin ne kadar desteklen
diğini bir yol olarak ortaya koyuyor. 

Sevgili arkadaşlarım, elimizdeki OECD'nin en son rakamına baktığımız zaman, bizde tarım 
ürününün oluşan fiyatının yaklaşık yüzde 15'i veya yüzde 20'si çiftçiye sağlanan desteklerden kar
şılanıyor; oysa, OECD'de ortalama oran yüzde 32. İzlanda, Japonya, Kore, Norveç ve İsviçre'de bu 
oran yüzde 60 sevgili arkadaşlarım. 

Bunun için, Türkiye'de "efendim, tarımı fazla destekliyoruz, tarıma verilen destekler ziyan 
oluyor, yazık oluyor" diyerek, hükümetlerimizin de şu anda bilemeyeceğim nedenlerle doğru olarak 
kabul ettiği bu görüşler doğrultusunda desteklerin kısılması son derece yanlış oluyor. 

Geçen gün, yine, bu kürsüde yaptığım konuşmada açıkça söylemiştim; Avrupa Birliğinde 
tarıma verilen destek yüzde 2 dolayında; ama, tarımın gayri safî millî gelire katkısı da yüzde 2 
dolayında. 

Şimdi, bizim çiftçimiz, millî gelire yüzde 12,5 destek sağlıyor; buna devlet olarak verdiğimiz 
destek yüzde l'in altında, yüzde 0,9 dolayında. Bu durumda, kalkıp da "biz, Adalet ve Kalkınma 
Partisi Hükümeti olarak tarımımızı önemli olarak destekliyoruz" demenin, herhalde, pek mantıklı 
bir açıklamasını bulmakta hepimiz zorlanırız diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yeri gelmişken, sizlere, bir gazete havadisi okuyacağım, Konya'daki bir 
yerel gazete. Bakınız, Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı şöyle söylüyor çiftçiye -bu sözleri 
kullandığı toplantı da, çiftçilerin, hayvancılığı toplulaştırma projesini tartıştığı bir toplantı- Sayın 
Genel Müdür Yardımcısı diyor ki: "Sakın süt sığırcılığı yapmayın; çünkü, istikbali karanlık ve 
önümüzdeki yılda ne olacağı belli olmaz." 

Değerli arkadaşlarım, bu arkadaşımız, devletin parasıyla, Uruguay'a, Türkiye'de çiftçiler süt 
inekçiliği yapsın diye süt ineği beğenmek için gönderilen bir arkadaşımızdır. 

Şimdi, bakınız, bir taraftan Türkiye'de süt inekçiliğini geliştirmek için, aslında çok da gerekli 
olmayan bir biçimde, Uruguaylara kadar bir ekip göndereceksiniz, o ekibin başı gelecek, burada, 
Türk çiftçisine diyecek ki, sakın süt inekçiliği yapmayın, kâr edemezsiniz. Böyle mi hayvancılığı 
kalkındıracağız?! Verdiğimiz hayvancılığı kalkındırma sözlerini hükümetimiz böyle mi gerçekleş
tirecek?! Bu, çok önemli bir ibret belgesidir. İç ve dış düşüncenin, söylem ile düşüncenin farkını or
taya koymaktadır diye, bunu, size, burada, söylüyorum; ama, bu, beni çok da fazla şaşırtmıyor. 

Bakınız, yine, bu kürsüden, Tarım Bakanımız bir sözlü soru önergesine verdiği yanıtta şöyle 
söylemişti... Pamuk söz konusuydu. Türkiye, biliyoruz, tekstilde çok önemli hamleler yaptı; ama, 
pamuğumuz yetmiyor. Niçin yetmiyor; değerli arkadaşlarım, üretimimiz yıldan yıla azalıyor, artık, 
çiftçi gelir getirmediği için pamuk ekmiyor. Söke Ovasında pamuğun ekilmediğini, daha birkaç gün 
önce, gazetelerde okuduk ve yine, dünkü bir gazete de, Muğla'nın Milas İlçesi çiftçilerinin pamuk 
üretiminden vazgeçip o alanlarda tarla balıkçılığı yapmayı yeğlediğini yazıyor ve bu kürsüden 
Sayın Tarım Bakanımız da diyor ki: "Canım, pamuklu üreteceğiz, tekstilde çok ileri hamleler 
yapacağız diye ille pamuk üretmemiz gerekmez; pamuğu, dışarıdan alırız." 

Değerli arkadaşlarım, cumhuriyet tarihinde herhalde hiçbir Tarım Bakanımız tarımı bu derece 
dışlayıcı bir konuşma yapmamıştır diye düşünüyorum. Elbette ki, bütün konuşulanları bilmiyorum; 
ama, bu kadar tarımdışı bir konuşmayı da gerçekten anlamakta çok büyük zorluk çekiyorum. Niçin 
pamuk böyle oluyor; onu da anlatayım. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, Türkiye, üretim planlamasıyla eksik olan ürünlerini artırma 
çabası içinde olmalıdır. Bunu neyle yapacaktır; destekle, teşvikle yapacaktır. Pamukta nedir teşvik; 
verilen prim. 2002 ile 2003'ü karşılaştırdığınız zaman pamuktaki teşvikin; yani, primdeki oranın ne 
kadar arttığını biliyor musunuz değerli arkadaşlarım; yüzde 5,8 artırılmıştır. Eğer benim pamuğa ih-
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tiyacım varsa yüzde 5 değil, yüzde 25, yüzde 50, yüzde 100 artırma zorunluluğum vardır; ama, bu 
yapılmamıştır. Onun için pamuk tarlaları boş kalmaktadır. Aynı şey, ayçiçeği için de, soya için de, 
kanola için de geçerlidir. Hiçbiri, olması gereken ölçüde desteklenmemektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, sözlerimin başında da söyledim; tarımınızı desteklemiyorsanız ülkenin 
geleceği yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olan yapısını, bugüne gelişini, Türk çiftçisinin o 
öpülecek nasırlı ellerine, onun emeğine; ama, onun o emeğini tarlaya akıtması için de var olan 
gücüyle ona destek olan insanlara, bakanlara, hükümetlere borçludur. Ama, biz şimdi böyle yap
mıyorsak, değerli arkadaşlarım, çok ciddî olarak geleceğimizden endişe duyuyoruz; bunu, açık 
olarak söylemek istiyorum. 

Şimdi, bir iki noktaya daha değinmek isterim; Sayın Bakanım Anadolu esmerinden söz etti. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de eğer tarımla ilgiliyseniz cumhuriyetten bu yana Türkiye'de gerek 
koyunculukta gerek sığırcılıkta ıslah çalışmaları yapıldığını bilirsiniz; ama, değilseniz, elbette, bil
me şansınız olmuyor. Yani, Türkiye'de, Orta Anadoluda Anadolu esmeri diye bir ırkı yetiştirmek, 
bugün buna çalışmak, bir önceki Bakanımızın söylediği gibi, Türk ineği oluşturmaya çalışmak, bir 
günlük bir iş değildir. 

Aynı şekilde, geçen gün, Sayın Bakanımızın daveti üzerine katıldığımız bir toplantıda, 
TİGEM'in sertifikalı tohumluk dağıtımıyla ilgili program toplantısında da esefle şunu gördüm: İl
gili genel müdür diyor ki: "Biz, bu dönemde, bugüne kadar hiç olmamış bir şeyi yapıyoruz." Ne 
yapıyorsunuz; "köylülere sertifikalı tohumluk kullandırmayı yaygınlaştıracağız." Yalnızca bir tek 
cümle sonra da şunu söylüyor: "Bu çalışmalar, onbeş yıllık çalışmaların ürünüdür." İki cümle 
arasındaki bu kadar tutarsızlığa dikkat ediniz. 

Değerli arkadaşlarım, Türk çiftçisinin, Türk ziraat mühendisinin, Türk veterinerinin, onların 
her zaman yanında, beraberinde olan veteriner sağlık teknisyenlerinin, tarım teknisyenlerinin, 
bugüne kadar neler yaptığını bilmiyorsak, bundan sonra yapmayı düşündüklerimizi, o hayalimizde 
geliştirdiklerimizi hiç olmamış olaylar gibi görürüz; bırakın toplumu, önce kendimizi kandırırız. Bu 
ülkede, bu alanlarda çok şeyler yapıldı. Bu noktaya kolay mı gelindi! 

Şimdi, tohum meselesine geliyorum. Arkadaşlarım, burada ziraat mühendisi arkadaşlarım var, 
Sayın Bakanım da burada, kadrosu da burada. Yani, tohumluk meselesi, bir yıllık iktidar meselesi 
midir; eğer, bu yıl, 300 000 ton tohum dağıtma durumuna gelinmişse, bu, yılların çalışmasının 
sonucudur; ama, yapılmasını, elbette ki, geleceğe yönelik çok büyük bir ümitle karşılıyorum, mut
lulukla karşılıyorum; ama, bunu, geçmişte çalışanları gözardı ederek, kendi çalışmamız olarak or
taya koyarsak, bilenleri inandıramayız, bazılarını inandırmak da bize bir yarar sağlamaz diye 
düşünüyorum. 

Şimdi, Sayın Bakanım biraz önce dedi ki: "Belediye alanı olmayan yerlerde, yüzde 47 oy al
dık; bu, bize. Türk çiftçisinin, kırsal kesim insanının nasıl baktığının göstergesidir." 

Bugün aldığım bir mektup; hiç tanımadığım, görmediğim, belki beni de hiç görmeyen, Tar
sus'un Beylice Köyünden Ulvi Atay'ın mektubu; çok kısa: "Sayın milletvekilim, bütün çift
çilerimizin sorunu olarak size bu mektubu yazıyorum. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş; samanın 
kilosunu, bundan bir ay önce 300 000 liraya, şimdi 190 000 liraya satıyorlar. Bir torba yem 20 000 000'un 
üzerinde. Elimizdeki hayvanları satmak istiyoruz; alan yok, p'vasa düşük. Süt ve et aynı fiyatta 
duruyor. Çaresiz durumdayız. Bu sorunlarımızı Meclisimizde aile getirmenizi istiyorum. Say
gılarımı sunarım." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ergin, 1 dakikalık eksüre vereceğim size; lütfen, konuşmanızı tamamlar 

mısınız. 
Buyurun. 
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GÜROL ERGİN (Devamla) - Arkadaşlarım, bu, bugün aldığım mektuptur; Tarım Bakanıma, 
Türk Halkının, Türk çiftçisinin yanıtıdır; canlı yanıt. Sanıyorum, biraz sonra, Tarım Bakanım, bu 
konularda yanıt vermek ister; bunu, aynen buraya bırakıyorum. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Böyle bir şey dediniz diye, Sayın Bakan buna 
cevap verecek mi?! 

GÜROL ERGİN (Devamla) - Cevap vermez olur mu; yani, cevap vermeye değer mi bulunmaz 
bu söylenenler; acırım size o zaman. 

RECEP KORAL (İstanbul) - O zaman oraya bırakmayın! 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Eğer, siz, bu söylenenleri, cevap vermeye değmez buluyorsanız, 

bunu söyleyen arkadaşıma, onun zihniyetine; ama, her şeyden önce, ülkeme acırım, ülkeme; yazık 
değil mi?! Burada söylenenler, bir ömrün ortaya koyduğu bilgiler ve benim ülkemin gerçekleri. Lüt
fen, yanlış olduğunu söyleyin. 

RECEP KORAL (İstanbul) - Oraya bırakmayın! 
BAŞKAN - Sayın Ergin, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 
Tabiî... 
SONER AKSOY (Kütahya) - Sayın hatipler çok önyargılı konuşuyorlar. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Gelin, burada cevap verin; ama, bilgi dolu cevap verin; önyargı, 

arkayargı değil... 
SONER AKSOY (Kütahya) - Önyargılı konuşuyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Aksoy, lütfen... 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, geliyorum, Bayındırlık Bakan

lığımıza... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ergin... 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Efendim, 1 dakika daha; bitiriyorum. 
MEHMET KARTAL (Van) - Sayın Başkanım, biraz hoşgörülü olun; hep kullandılar eksüreyi. 
BAŞKAN - Hayır, burada, herkes istediği şekilde konuşmaya kalkışırsa, biz, burayı 

yönetemeyiz. 
Sayın Ergin... 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Sayın Başkan, bir tek dakika... 
BAŞKAN - Teşekkürünüzü alayım; buyurun... Lütfen... 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, burada çok söyledim, başka arkadaşlarım 

da söyledi; Türkiye topraklarını satılık yaptınız. Şimdi, Bayındırlık Bakanlığından gelen resmî 
yazıyı da bu kürsüye bırakacağım. Bana yanıt vermek isteyen, Bayındırlık Bakanının bu resmî, im
zalı yazısını okusun. 

SONER AKSOY (Kütahya) - Ölçülü konuş!.. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Bakınız, Türkiye'de, 2003 yılı temmuzundan bu yana; yani, o 

çıkardığınız meşum yasadan bu yana neler olmuş; 298 000 000 metrekare Türk arazisini, başta 
Yunanlar olmak üzere, almışlar! 44 ülke gelip bu ülkenin toprağını satın almış. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
Hükümet adına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü; buyurun. 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Gürol Ergin Hocamızın, Üretici Birlikleri Kanunu 
Tasarısıyla ilgili olarak muhalefet adına yaptığı konuşmada, tarım sektörüyle ilgili genel değerlen
dirmelerini dinledik; ben de kendisine çok kısaca cevap vermek istiyorum. Sondan başlıyorum. 

Biz, evvela Hükümet olarak, sonra Tarım Bakanlığı olarak, sonra da şahıs olarak söylüyorum, 
bu ülkede, bugüne kadar yapılmış olan eserlerin, emeklerin, gayretlerin ahlaken hiçbir zaman inkar
cısı olmamalıyız. Kim ne yaptıysa, ona hak ettiğinden çok daha fazla saygı, hürmet ve takdir biz
dendir. Bugüne kadar, bu üslubun dışında eğer bir söz bizden çıkmışsa, özü itibariyle bize ait değil
dir. Dolayısıyla, bugün, bu ülkede müspet olan, olumlu olan, ruhlarımıza huzur veren, memnuniyet 
veren her şey için kimin emeği geçtiyse, o, bizim açımızdan kıymetlidir, değerlidir. Dolayısıyla, 
bugüne kadar tarım sektörüne kim emek vermişse, Türk tarımının, Türk çiftçisinin sorunlarının 
çözümüne katkıda bulunmuşsa, elbette, bizim açımızdan önemlidir. Dolayısıyla, tohumculukta, 
hayvancılık ıslahında, verimde, kalitede, çeşitte büyük emekler vardır. Nitekim, 1936'da kurulan 
devlet üretme çiftliklerinin o yıllarda kurulması ne kadar isabetli bir görüştür ve bugün bunların var
lığı, ortaya koydukları, koymaya çalıştıkları gayret de, aslında çok uzun bir geçmişe rağmen, doğ
ru yolda atılmış adımlar olduğunu göstermektedir ve hepimiz de çok iyi biliyoruz ki, bu uzun geç
mişte, bu kurumlar çok da önemli hizmetler vermiştir; ama, Türk yönetim tarzının bir karakteri var; 
inişli ve çıkışlı. Bir müddet sonra, dikkat oradan çekildiğinde, bu kurumlar fonksiyonlarını göremez 
hale geliyorlar. Nitekim, bizim şikâyetçi olduğumuz husus, bu büyük potansiyele rağmen, 2002 ve 
öncesinde, Türk çiftçisine -tahılda- dağıtılan sertifikalı tohumluk miktarının 50 000 tona düşmüş ol
ması gerçeğidir. 

„* Arkadaşlar, sizin elinizde, devlet üretme çiftlikleri gibi binlerce dönümlük alanınız olacak, 
kuruluş kanununda tohumluk üretimi amaçlanacak, damızlık hayvan üretimi hedeflenecek ve siz, 
burada, piyasada talep olduğu için ekmeklik buğday üreteceksiniz!.. Şikâyetçi olduğumuz hal 
budur, eleştirdiğimiz budur; bugün yapmak istediğimiz de, bu kurumları aslî fonksiyonuna döndür
mektir. Tabiî ki, bunu yaparken, önemine binaen, ihtiyacın büyüklüğünü ortaya koymak için bir 
mukayese yapıyoruz; yoksa, geçmişte, bu kurumlarımızın yapmış olduğu hizmetlerin, insan
larımızın ve sektöre öncülük etmiş olanların kadrini bilmemek değildir. Dolayısıyla, ilkönce bu 
hususun iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum ve bunu daha açık nasıl ifade edeceğimi de bil
miyorum. 

Onun dışında, bu ülkenin topraklarını satmak... Arkadaşlar, bu ülkede, millî olan, ulusal olan 
duyguların en yücesi bizdedir. Ben şahıs olarak, bunun sahibi bir insanım. Bu iddiaların ne kadar 
ağır geldiğini yüreğimde hissediyorum; lütfen, herkes, cümlelerini daha özenle seçsin! (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

Biz, bu ülkenin topraklarını satmak değil, ihya etmek durumunda olan insanlarız. Burası, bu 
Meclis, bu milletin temsilcilerinin bulunduğu bir yer. Biz, milletimize hizmet... 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Bakan, yanlış mı?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Sayın Hocam, bu üslup doğ

ru değil... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Satılmıyor mu?.. Satmadınız mı?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Sayın Hocam, bu üslubunuz 

çok kırıcı, insanı çok rahatsız edici, kalbini sızlatıcı bir üslup; böyle bir üslup doğru değil Sayın 
Hocam. 

Böyle bir anlayışa sahip değiliz. Böyle bir anlayışa sahip olmayan insanları böyle itham etmek 
çok üzücü. 
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Bunun böyle olmadığını milletimiz biliyor, en çok biz biliyoruz ve bu konuda da alnımız açık. 
Biz, düşünce ve sözlerimizi, bu anlamda da, çok net ifade ediyoruz, herkes de, bizim bu tutum ve 
davranışımızı iyi anlamalıdır. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, Konya'da, bir genel müdür yardımcımızın mahallî 
basında yer alan sözlerinden, ifadelerinden bahsetti, süt sığırcılığı konusunda, bu işi yapmamaları 
konusunda halkı, üreticileri uyardığını söyledi. Ben, bu gazeteyi görmedim, ifadelerin ne olduğunu 
tam olarak bilmiyorum. 

Arkadaşlar, suları tersine akıtmak mümkün değil. Buradaki görevi bu sektörü canlandırmak 
olan, elimizde bulunan kaynakları verimli kullanmak için gayret içerisinde olan bir insanın, kalkıp 
"bu işi yapmayın" demesi izah edilebilir mi?.. Böyle bir söz, böyle bir açıklamanın kıymet ifade et
mesi, gerçek olması mümkün mü?.. İşi bu olan insan!.. Yani, ben, Türkiye'de hayvancılığı geliştir
me konusunda bir bakanlığın sorumlusu olacağım, benim bir genel müdürüm insanlara "bu işi yap
mayın" diyecek!.. Arkadaşlar, bu, hepimizin bildiği gibi, başından ve sonundan bazı kelimeler kır
pılarak ortaya çıkmış bir cümleden başka bir şey olamaz. Hiç, boşuna bir şey aramayın; çünkü, ak
si bir şey, hayatı inkâr, görevi inkâr demektir. Bu insan bunun için çalışıyor. Ben, başka bir söze, 
ilave bir açıklamaya ihtiyaç duymuyorum; bunun hakikat olmasına imkân yok. Bunu, görevi bu 
olan bir insan nasıl söyler! 

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Efendim, tahkikat yapın. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Efendim, bakın, insanız, sür

çülisan ederiz; ama, biz, hepimiz biliriz ki, insanların söyleyemeyeceği sözler vardır. Sizin, benim 
ve başkalarının, söylenmeyecek sözü söylemiş gibi ifade etmek... Bu, yaralayıcı bir şey. Hayvan
cılık sektörünü geliştirmeyle ilgili bir genel müdür yardımcısı böyle bir şeyi söyler mi; evvela bunu 
bir düşünelim; mümkün mü böyle bir şeyi söylemek?! Bu kadar basit. 

İSMET ATALAY (İstanbul) - Gazete yazmamış mı?.. Araştırın... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Bakan, gazete önünüzde. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Araştıracağız tabiî... Tabiî 

araştıracağız, tabiî araştıracağız; ama, bunu, böyle, bir hakikat gibi söylemek üzücü. 
Efendim, şimdi, müsaade ederseniz, önemli bir konuya, pamukla ilgili konuya geçiyorum. 

Sayın Hocam diyor ki: "Bir Tarım Bakanı nasıl söyler böyle bir şeyi?" Şimdi, Türkiye'de, şu anda, 
eksikliğini hissettiğimiz, yurtiçi üretimin ihtiyacı karşılamadığı alan, yağlı tohumlar alanıdır. Bun
lardan pamuk birinci sıradadır ve bizim, Dünya Bankasıyla olan ilişkiler içerisinde -geçmiş 
hükümetler döneminden bahsediyorum- "destekleri tek doğrudan gelir desteğine indirgeyin" dedik
lerinde, bazı ürünlerde primi zorla kabul ettirdiğimizi biliyorsunuz ve primi, bu ürünlerin Tür
kiye'deki üretimini artırmak için kullanıyoruz. Pamuk bunlardan biri ve pamuk, toplam prim 
üretiminin yüzde 60'ını dağıttığımız bir alan; yani, 281 trilyonluk bir prim desteği ödüyoruz, bunun 
yüzde 60'ını pamuk üreticisine ödüyoruz; ama, bu seneki artış az oldu. Niye az olduğunu hepiniz 
biliyorsunuz. Pamukta geçen yılki fiyatlar, üreticisini, nispî olarak, diğer ürünlere göre daha çok tat
min etti. Şimdi, biz, hem desteğin yüzde 60'ını verdiğimiz hem de piyasa fiyatının üreticisini mem
nun ettiği bir dönemde daha çok ödersek, bizim, ayçiçeğine, zeytinyağına, kanolaya ödeyeceğimiz 
prim miktarı çok daha az kalacak. Yani, burada bir hesap işi olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıy
la, pamuktaki artış konusundaki rakamın azlığından elbette şikâyet edebiliriz. Nitekim, başta Aydın 
olmak üzere, bölge milletvekillerimizin, pamuk primindeki bu düşük oranın, daha az olan oranın ar
tırılması konusunda teşebbüsleri oldu. Maliye Bakanıyla görüştüler. Biz, bir hesaplama yaptık. Şu 
anda, bu primin artırılması konusunda ek bir kaynak arayışı içerisine girdik. Bunu gerçekleştirip 
pamuk üreticilerimizi sevindirecek ek primleri ilave etmek istiyoruz ve bununla ilgili bir çalışmanın 
da içindeyiz; ama, bugünkü durum bu. 
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V. HAŞİM ORAL (Denizli) - İthalatı sınırlayın Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Ama, şimdi, düşünün, ithalatı 

sınırlamakla sorunu çözebilir miyiz Beyefendi?.. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - İthalatı sınırlamayınca maliyet artar. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Türkiye'nin ihracatının üçte 

l'i tekstil sektörü. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Ben de tekstilciyim; oradan biliyorum. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Şimdi, üçte l'i tekstil sektörü 

olan bir ekonomide rekabet edeceksek, tekstil sektörü piyasalarında varlığımızı sürdüreceksek, biz, 
bu alanı hiç görmezden gelebilir miyiz?.. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın Bakan, Pakistan'dan, Hindistan'dan ve Çin'den pamuk it
hal ediyoruz; bunu biliyor musunuz? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Biliyoruz!.. V. HAŞİM 
ORAL (Denizli) - Tamam o zaman, bitmiştir olay. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Ne yapacağız?.. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - İthalatı sınırlayacaksınız. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Tekstil ihracatını... 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Pamuk üreticisinin maliyetini düşüreceksiniz, ihracatçıyı da mec

bur bırakacaksınız. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Efendim, siz, Türkiye'deki... 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, Sayın Oral, lütfen, karşılıklı konuşmayalım efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Türkiye'deki tekstil ihracatıy

la ilgili konuda ihtiyaç duyduğumuz pamuk miktarı, Türkiye üretiminin yüzde 100'ünden daha faz
la. Biz, bunu nasıl çözeceğiz?.. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Eskiden nasıl çözüyorduk efendim? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Eskiden nüfusumuz 40 000 000, 

ihracatımız ise 10 milyar dolardı Beyefendi! Yani, bugün ulaşılan rakamların nerede olduğunu 
biliyoruz hepimiz. 

Efendim, ben, üretici birlikleriyle, yani, esas bugün görüştüğümüz tasarıyla ilgili birkaç cüm
le söylemek istiyorum. Nedir mevcut örgütlenme içerisinde üretici birliklerinin yeri?.. Elbette, ilk 
anda "böyle bir örgütlenmeye ihtiyaç var mı" sorusu insanın aklına geliyor. Buradaki anafikri belirt
meye çalışacağım ve sözlerime son vereceğim. 

Efendim, evvela, üretici birlikleri, Türkiye'deki mevcut kooperatif ve benzeri meslek örgüt
lerine rakip olarak ortaya çıkan bir kuruluş değildir. Bugüne kadar eksikliğini hissettiğimiz, özellik
le, sebze ve meyvede ihtiyaç olan bir örgütlenme şeklidir ve zaten, uyum yasaları içerisinde örnek 
aldığımız ülkelerde de, üretici birlikleri daha çok bu fonksiyonu görmektedir. 

Evvela, üretici örgütlerinin üyeleri, kooperatif ve benzeri örgütlere göre çok farklıdır. Pazara 
yönelik üretim yapan büyük üreticiler en başta bunların üyesidir. Ayrıca, üretici birlikleri, üyelerinin 
ürünlerini satın alıp değerlendiren kuruluşlar da değildir; yani, mülkiyetine bunları almaz, sadece, 
hizmet yerine getirir. Üye sayısı, kuruluşu itibariyle de çoktur, faaliyet gösterirken de daha çoktur. 
Daha büyük miktarlarda üretim yapan üreticiler üyesidir ve üretimin planlamasını, standardın geliş
tirilmesini ve pazarlama imkânlarının iyileştirilmesini amaçlar. Dolayısıyla, bugün, tüketicilerimiz, 
bizler ve üniversite çevrelerinden hep örnek olarak verilen hadise, üreticide fiyatı şu kadarken niçin 
tüketici bunun 3-5 misli bedel öder diye sorduğumuz sebze ve meyveyle ilgili konuda, üreticiyi, 
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özellikle büyük üreticiyi örgütleyerek, bunların piyasada ağırlık kazanması ve denge kurmasını 
hedeflemektedir. Eğer, bu sağlanabilirse, bizim bugüne kadar boşluğunu hissettiğimiz alanda bir 
hizmet imkânının doğacağını ümit ediyoruz. Daha önce de söyledim, elbette, Türk tarımındaki 
sorunların çözümü burada demeye imkân yoktur. Arayıştır, katkı yapacağı alan da, daha büyük 
üreticileri üretim sahasında örgütleyerek, o büyük eksikliğini hissettiğimiz alanlarda gelişme ortaya 
koymaktır. 

Ben, bu yasanın sektörümüz açısından hayırlı olmasını diliyorum ve hepinizi, tekrar, saygıyla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerinde, şahsı adına, Bursa Milletvekili Sayın Şerif Birinç; buyurun. (AK Par

ti sıralarından alkışlar) 
ŞERİF BİRİNÇ (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 617 sıra sayılı Tarımsal Üretici 

Birlikleri Kanunu Tasarısının tümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
Tarıma bağlı ekonomik gelişmede önşart olarak görülen üretici örgütlenmesi, ülkemizde is

tenilen düzeyde değildir. Üreticilerimiz örgütsüz olduğu için, birbirinden habersiz milyonlarca çift
çi, pazara üretim yerine, bir önceki yıldaki fiyatları dikkate alarak üretim yapmakta; bu durum, 
üretimin, bazen içtalebin çok üzerinde olmasına, bazen de çok altında kalmasına sebep olurken, 
üreticiyi de mağdur etmektedir. 

Türkiye'de, tarım işletmeleri ile, tarıma girdi sağlayan ve tarım ürünlerini işleyip pazarlayan 
kesimler arasında etkili bir entegrasyon sağlanamamış durumdadır. Küçük ve örgütsüz üreticiler, 
aracı kesimlere ve organize olmamış kredi kaynaklarına bağımlı bulunmaktadırlar. Özellikle, sek
törle ilgili KİTlerin özelleştirilmesi ve bu çalışmaların halen devam etmesi nedeniyle, bu alandaki 
eksiklik daha da belirgin bir hale gelmiştir. Bu itibarla, üreticilerin, Avrupa Birliğinde olduğu gibi, 
ekonomik ve meslekî çıkarlarını koruyabilecekleri bir konuma gelebilmeleri için, kooperatifler, 
ziraat odaları ve üretici birlikleri gibi örgütlerin desteklenerek geliştirilmesi gerekmektedir. İşletme 
yapılarının rasyonel olmaması pazarlama hizmetlerinin yürütülmesine olanak vermediği için, ürün
lerde verim ve kaliteyi artırmak mümkün olmamaktadır. 

Diğer taraftan, ülkemizde, üreticinin ürününü daha iyi değerlendirmesi, gelirini artırması, 
tüketicinin uygun koşullarda ürün tüketmesi, ancak üretici kesimin kendi içinde örgütlenmesiyle 
mümkün olabilecektir. 

Tarım işletmelerinin, sayısal olarak fazla olmasına karşın, küçük ve dağınık oluşları önemli bir 
yapısal sorun durumundadır. Buna rağmen, küçük tarım işletmelerinin tasfiye edilmesi, kısa ve or
ta dönem için gerçekçi bir çözüm yolu olarak görünmemektedir. Bu nedenle, teknik ve ekonomik 
açıdan mümkün olan her yerde, küçük işletmelerin, birim alanı en yüksek ekonomik getiriyi ve en 
fazla istihdamı sağlayan üretim dallarına (sebzecilik ve hayvancılık) yönelmeleri konusunda destek
lenmeleri uygun olacaktır. Tarımsal üretici birlikleri bu olumsuzlukları engelleyici bir örgüt 
niteliğinde olup, kurumsal reform adımlarından biridir. 

Türkiye'de tarım sektöründe çok çeşitli örgütler bulunmaktadır. Sektör içerisinde en büyük 
özelliğe sahip kooperatifler, ziraat odaları, dernekler belirli çalışmaları yürütmektedirler; ancak, Av
rupa Birliğindeki çiftçi örgütleri gibi, ürün grubu ve konu bazında ihtisaslaşmış üretici örgütleri 
bulunmamaktadır. 

Ülkemizde, gerçek anlamda bir sivil toplum örgütünden bahsetmek güçtür. Bu görev, meslekî 
kamu kuruluşları tarafından, bir ölçüde yerine getirilmektedir; fakat, bunun, tam anlamıyla yerine 
getirildiğini söylemek de güçtür. Devletten destek alan bu kuruluşlar bağımsız hareket etmekte 
zaman zaman zorlanmaktadırlar. 
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Tarım kesiminin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar ve üreticilerin eğitim düzeyleri, örgüt
lenmede en büyük engel olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tarım ve hayvancılık sektörünün, kalıcı ve amacı pek belirgin olmayan çeşitli yollarla destek
lenmesine karşılık, üretimde, ihracatta, kalite ve miktar açısından belirlenen artış sağlanamamakta, 
üretim kararlarında etkili olan fiyat ve talep gibi değişkenler üreticiler tarafından zamanında iz-
lenememektedir. Destekler, küçük işletmelerden ziyade büyük işletmelere yaramakta, tarım ve hay
vancılık sektöründe faaliyet gösteren ve çeşitli biçimlerde yetkilendirilmiş kuruluşlar arasındaki 
koordinasyon eksikliği, hizmetlerin etkin olarak yerine getirilmesini engellemektedir. 

Yurdumuzda, kamu politikaları, Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları ve kuralları gereği ortaya 
çıkan bu yeni ticarî anlayış ile Avrupa Birliğinin genişlemesi sürecinde bölgesel bütünleşmeler, 
tarım ürünleri piyasalarında artan rekabet ve azalan bir desteklemeyle sonuçlanmıştır. Diğer taraf
tan, biyoteknoloji, bilgi teknolojisi ve pazarlama kanalları ve uluslararası ticaretteki gelişmeler, 
talebe uygun ve esnek yapıda kuruluş yasalarının oluşturulması büyük bir önem taşımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, gelişmiş ülkelerde üçboyutlu örgütlenme modelinin ülkemizde eksik 
olan bölümü üretici birlikleridir. Kooperatifler, ziraat odaları ve üretici birliklerinden oluşan bu ör
gütlenme biçimiyle, tarım ve hayvancılık sektöründe, karar alma sürecinde, üreticilerin etkinliğinin 
ve katılımının artması amaçlanmaktadır. Kooperatifler bu yapının ekonomik ayağını, üretici birlik
leri siyasî ve sosyal ayağını, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ise hükümet ile üreticiler arasındaki 
iletişim ve koordinasyon ayağını oluşturmaktadır. 

Mevcut ekonomik yapımızda kooperatifimiz var, üretici birliğimiz yoksa, kooperatiflerle belir
li ekonomik faaliyetleri yapabilirsiniz; ancak, bu koşullarda, Batılı anlamda başarılı olmanız müm
kün değildir; çünkü, kooperatifler üretici birliklerini, üretici birlikleri de kooperatifleri güçlendirici, 
destekleyici unsurlardır. 

Bugün, Türkiye'de, kırsal alanda faaliyetlerini sürdüren kooperatiflerin durumlarına bakıldığın
da, sermaye bakımından yetersiz, ciddî finansman sıkıntısı yaşayan, ihtisaslaşmamış ve birkaç 
bakanlığın yasasıyla yönetilen dağınık bir yapıyla karşılaşılmaktadır. Üreticilerin kooperatiflere ne 
derece hâkim olduğu, bir tartışma konusudur. Bu yetersiz hâkimiyetin sonucu olarak ortaya çıkan 
iktisadî verimsizliğe bağlı olarak, Türkiye'de yeni yeni oluşumlar ortaya çıkmaktadır. Önder Çiftçi 
Projesi, Sulama Kooperatifleri Birliği, Hayvan Yetiştiricileri Birliği, bunun örnekleridir. 

Tüm bu yetki ve görev karmaşasına son vererek, aynı zamanda, sistem içerisinde bir düzen
leme gerekmektedir. O nedenle, üretici birlikleri, konu, ürün, yerel, bölgesel, ulusal, yatay ve dikey 
bazda örgütlenen, en üst düzeyde birleşerek bir yapı oluşturan kuruluşlar olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, kâr amacı gütmeyen, gönüllülük ilkesi çerçevesinde faaliyet gösteren, 
demokratik ilkelerin geçerli olduğu, kırsal yapı için çok önemli hizmetler vermesi beklenen üretici 
birliklerinin oluşturulması için birçok kesimin görüş birliğine ve desteğine gereksinme vardır. 

Kırsal alanda sosyal kapasitenin artırılması, hizmetlerin etkin olarak yerine getirilmesi ve 
demokratik kurumsallaşma süreci bakımından üretici birliklerinin kurulması, geliştirilmesi ve sür
dürülebilirliği, Avrupa Birliği ve ortak tarım politikasına uyum için ve ülkemiz açısından kaçınıl
maz görülmektedir. 

Birlikler aracılığıyla kamunun yüklendiği görevlerin bu birliklere devredilmesinin, kamu 
kesimi finansmanı üzerinde olumlu etkileri olacağı düşünülmektedir. 

Tarım ve hayvancılık sektörüne ilişkin bir veri tabanının oluşturulması ve sektöre ilişkin sağ
lıklı politikaların oluşturulması amacıyla bir kayıt sisteminin oluşturulmasında, üretici birliklerinin 
önemli bir unsur olacağı öngörülmektedir. 

Üretici Birlikleri Yasası Tasarısının çıkması durumunda, diğer bir projeyle, üretici organizas
yonlarına katılım ile üretici birlikleri kavramının tüm bölgelerde tanıtımı, altyapı ve eğitim hizmet
lerinin geliştirilmesi, kuruluş aşamasındaki birliklere destek verilmesi sağlanmalıdır. 
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Ülkemizde, üretici birlikleriyle ilgili düzenlemeler yapılırken, kooperatiflerle ilgili düzen
lemelerin gözardı edilmemesi gerekir. Bunun için, öncelikli olarak, kooperatiflerin içinde bulun
duğu eğitim, yönetim ve finansman ile diğer sorunlara acil çözümler getirilerek, kooperatiflerin, 
tarım ve hayvancılık sektörlerinde, üretim içindeki katkıları artırılmalıdır. 

Bilindiği üzere, üretici birlikleri kâr amacı gütmeyen organizasyonlardır. Üreticiler, bir araya 
gelerek çıkarlarını, yani, kendilerini ilgilendiren tüm konularda politikalar ve stratejiler geliştirip, 
tarım ve hayvancılık politikasının belirlenmesinde baskı unsuru görevini yerine getirmelidirler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Birinç, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
ŞERİF BİRİNÇ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyette bulunan üretici (örgütlerinin birlik, kooperatif, 

ziraat odaları) birbirinin faaliyet alanına girerek rekabet eder duruma getirilmemesi veya birbir
lerine alternatif olmaması, aksine, işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaları, devletin ve demok
ratik örgütlenmenin gereği olarak gerekli ortamı oluşturacak yasal düzenlemeleri yapması ve piyasa 
çalışmalarını kolaylaştıracak bir sistem oluşturması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, unutmamamız gereken bir gerçek vardır; bu da, ilerleyen yıllarda, 
tarımın, en stratejik sektör; gıdanın da, en stratejik ürün olacağıdır. Bu bilinçle, Türk tarımını yön
lendirerek başarılı olmasını sağlamak başlıca görevimizdir. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Birinç. 
Şahsı adına, Mardin Milletvekili Sayın Muharrem Doğan; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarımsal Üretici Bir

likleri Kanunu Tasarısının tümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizde tarımsal işletmelerin küçük ve dağınık olması, söz konusu işlet
melerin girdi, finansman, teknoloji, bilgi ve pazarlara erişimlerinin yeterli olmaması, pazarlama 
sahasında aracıların çok olması, üreticilerin işini zorlaştırmaktadır. Arzın, bazı ürünlerde yüksek 
bazı ürünlerde düşük olması, arz ve talep dengesini altüst etmektedir; dolayısıyla, çiftçilerimiz ve 
üreticilerimiz mutlu değildir, mağdur olmaktadır. 

Bu nedenle, üreticilere kredi ve girdi temini ile muhtelif hizmetler götürmek ve üretilen ürün
leri pazarlayabilmek amacıyla tarım sulama birlikleri, hayvan yetiştirici birlikleri, makine kullanım 
birlikleri, ziraî mücadele birlikleri, köye hizmet götürme birlikleri, süt birlikleri gibi, değişik kanun
larla kurulmuş, değişik bakanlık ve kuruluşlar tarafından yönlendirilen örgütler, hizmetlerin hedef 
kitleye ulaştırılmasında dağınıklığa, yetki karmaşasına ve kaynak israfına yol açmaktadır. 

Bunun yanında, var olan örgütlenme düzeyi istenilen düzeyde gerçekleşmemiş olup, üretici ör
gütlenmesi, üretimden pazarlamaya kadar her aşamada yetersiz kalmıştır. 

Gelişmiş ülke modellerinin birçoğunda olduğu gibi, örgütlenmenin, ziraat odaları, kooperatif
ler ve üretici birlikleri şeklinde teşekkül etmesi gerekmektedir. Bu üç örgütün birbirine alternatif 
veya rakip olarak değil, aksine, birbirini tamamlayıcı nitelikte olması gerekmektedir. 

Tasarı, ülkemizde küçük ölçekli ve aile işletmesi şeklinde faaliyet gösteren üreticilerin daha 
büyük ölçeklerde faaliyetlerini yürütmesi, üretimden pazarlamaya kadar olan safhalarda verim, 
gelir ve maliyetler açısından avantajlı bir konuma getirilmesi ve devletin üretici kitleye yönelik 
politika ve uygulamaları daha kolay ve etkin olarak yerine getirmesinin sağlanması amacıyla hazır
lanmıştır. Bu nedenle, bu tasarının olumlu olduğuna inanıyorum ve destekliyorum. 
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Değerli milletvekilleri, tarımı konuşuyoruz; ama, Türkiye'nin en büyük gündemi olan, 
konuşulması gereken ve Türkiye'nin vizyonu olan GAP'ı bugüne kadar hiç konuşmadık. Ben, bu 
arada, Sayın Tarım Bakanımızı da burada yakalamışken, GAP'ı konuşmamızda fayda görüyorum. 

Değerli milletvekilleri, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı, biliyorsunuz, 1989 yılında, onbeş 
yıllığına, 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmuştur ve süresi 6 Kasımda dolmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, GAP, bölgelerarasında gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, 
kırsal alandaki verimliliği artırmak ve istihdam yaratmak için kurulmuş genel bir projedir. Bu proje, 
sadece enerji ve tarımdan ibaret bir proje değildir; bunun içerisinde sağlık var, eğitim var, haberleş
me var, sanayi var, kredi var, her şey var. Dolayısıyla, Türk ekonomisinin temel dinamiğidir. Bu 
kanun hükmünde kararnamede, süresi dolduğu zaman, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
bütün elemanlarının kadroları, hiçbir şeye gerek kalmadan, iptal edilir denilmektedir. Bu nedenle, 
GAP'ın ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının sürdürülebilir hale getirilmesi için konuşul
ması gerektiğine, vermiş olduğumuz kanun teklifinin de gündeme getirilerek desteklenmesi gerek
tiğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, GAP'ın tarihçesi 1930'lu yıllara dayanır. O tarihte "Keban Projesi" olarak 
adlandırılmış; dolayısıyla, bu bölgede, Fırat ve Dicle Nehirleri arasındaki alanda o verimliliği artır
mak için, Fırat ve Dicle Nehirlerinin sularının en güzel şekilde kullanılabilmesi için bu proje 
konuşulmuş ve dile getirilmişti. 1970'li yıllarda Güneydoğu Anadolu Projesi olarak devam edilmiş, 
sonra, 1980'li yıllarda, rahmetli Özal zamanında, GAP olarak kurulmuştur. 

Bu proje çerçevesinde, bugüne kadar, çok güzel yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu projenin top
lam yatırım değeri 32 katrilyon liradır, bugüne kadar 16,5 katrilyon liralık bölümü gerçekleştiril
miştir. En fazla enerjide mesafe katedilmiştir ve şu anda yapılan barajlarla, bu oran yüzde 74 
civarındadır. Tabiî, Mardin, Diyarbakır, Şırnak ve Siirt İllerimizin odak noktası olan Ilısu Barajı da 
-inşallah- sizlerin desteğinizle hayata geçirildiği vakit, sanıyorum, enerji alanında projenin yüzde 
100'üne ulaşılacaktır. 

Bugüne kadar, tarım alanında yüzde 12'lik bir yatırım gerçekleştirilmiştir; bu da, çok az bir 
yatırım olarak görülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, proje, Urfa'ya kadar gelmiştir ve Urfa'da bekletilmektedir, Ur-
fa'dan öteye geçememiştir. Sulama kanalları Mardin'in Derik, Kızıltepe ve Nusaybin Ovalarına 
kadar ulaştırıldığı takdirde, ikinci Çukurova konumundaki bu ovalarımız, ekonomik ve sosyal 
açıdan gelişecektir. 

Oradaki çiftçilerimiz çok mağdur durumdadırlar; sulamasuyu ihtiyaçlarını, 300-400 metre gibi, 
çok derin sondaj kuyularından karşılamakta ve elde ettikleri ürünü de maliyetine satmaktadırlar. 
Dolayısıyla, bu projenin, mutlaka ve mutlaka, gündeme getirilmesi, konuşulması ve hayata geçiril
mesi gerekir. 

Bu proje kapsamında, eğitim, haberleşme, sağlık sorunlarımız had safhadadır. Haberleşmenin 
gerçekleşme oranı yüzde 27 civarındadır. Bu projenin amacına ulaşabilmesi için desteğinizi bek
liyorum. Şu anda, görüşmekte olduğumuz 617 sıra sayılı bu kanunu tasarısını destekliyorum, olum
lu buluyorum, olumlu oy vereceğimi belirtiyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
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TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU TASARISI 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, 

kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve 
ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak üzere tarım 
üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici bir
likleri kurmalarını sağlamaktır. 

Bu Kanun; tarımsal üretici birliklerinin kuruluşu, işleyişi, yönetimi, görev-leri ve denetimine 
ilişkin hükümleri kapsar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Edirne Milletvekili Sayın 
Necdet Budak; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA NECDET BUDAK (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Grubum adına 1 inci madde üzerinde söz aldım. 

Öncelikle, Tarımsal Üretici Birlikleri Yasası, gerçekten ülkemiz için gerekli bir yasa. Biz, bunu 
grup olarak destekliyoruz ve milletvekili olarak da destekliyorum. Ben, yasa tasarısı üzerindeki 
görüşlerime geçmeden önce, bir iki konuya değinmek istiyorum. 

Gerçekten, tarım konusu inanılmaz derecede önemli bir konu. Tarım Bakanımız gerçekten iyi 
niyetli, çaba sarf ediyor; ama, gerçekten, Türkiye'nin tarımsal yapısı çok çok zor. Sertifikalı tohum
luk buğday projesine katıldığımızda, normalde 50 000 ton olan sertifikalı buğday kullanımının 300 000 
tona çıkarılması öngörülüyor. Bu, Türkiye'de yapılabilecek bir şey; organize olursa başarılı olur. 

Hibrit tohumculukla ilgili Antalya'daki toplantıda da, özel sektör ve kamu sektörü işbirliği için 
bütçesi 7 trilyon lira olan bir proje başlatıldı; umarım bu da başarılı olur. 

Et ithalatıyla ilgili bir konuya değinmek istiyorum. Ben, buradan, Sayın Bakana "et ithal 
ediyorsunuz" demek istemiyorum, kesinlikle de demiyorum; ama, şu da bir gerçek: Türkiye'ye et, 
denizden ve doğudan canlı et olarak giriyor. 

Ben, burada, Sayın Bakanımdan şunu -ki, yapılıyordur- diliyorum: Bu konuda yetkili birim
lerin biraz daha hassas davranması lazım; çünkü, Türkiye'de et tüketiliyor; ama, canlı hayvanı sat
maya çıkardığınızda hayvan para etmiyor. Yani, o bakımdan, bu konuda iddialar da var, birçok 
kurum tarafından da işleniyor. Ben, buradan, bu konuda önlemler alınmasını talep ediyorum. 

Bir başka olay buğday tabanfiyatıyla ilgili. Trakya çiftçimiz, bu sene, hasat öncesi yağmur 
nedeniyle dane kararması yaşadı ve dane kalitesi olumsuz derecede etkilendi ve Toprak Mahsulleri 
Ofisi de şu ana kadar buğday alımı yapmadı. Tabanfiyatı açıklaması da, normal borsa fiyatına eş
değer, hatta, onun altında bir fiyat olduğundan dolayı da kendileri memnun değiller; ama, şu da bir 
gerçek: Uluslararası borsalar ile Türkiye'de açıklanan fiyat belki birbirine yakın; ama, Türkiye'deki 
girdileri dikkate aldığımızda bu fiyat yetersiz kalıyor. 

Burada, esas söz almamın amacı, Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısıdır. Bu, destek
lediğimiz bir yasa tasarısıdır. 

Arkadaşlar, dünya tarihinde bazen medeniyetin düşmanı olarak da gösterilen pulluk, ilk kez 
Anadolu'da, Anadolu topraklarında kullanılmış ve tarımın ilk kez yapıldığı, en çok ve en yoğun -
entansif- yapıldığı yer de, yine Anadolu topraklarıdır. Tabiî, geçmiş dönemlerden bu döneme kadar, 
bu birikime rağmen, tarımda istediğimiz yere gelemedik. Bunda geçmişteki siyasîlerin rolü de ol
du. Bunların detayına girmek istemiyorum. 

Ülkemizdeki tarımsal yapı içinde tarımsal işletmelerin çok küçük, az sermayeli ve dağınık bir 
yapı içinde olması, işletmelerin finansal anlamda yeterli destek bulamamaları, yine, finansmana bağ
lı olarak teknolojik gelişmeleri ve yeni üretim yöntemlerini sağlıklı olarak takip edememeleri, iç ve 
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dışpazarlardaki talep ve fiyat dengeleri, bütün bunlar küçük üreticimizi olumsuz etkiliyor. İşte, bu 
yasayla, bütün bu düzensizliklerin bir ölçüde ortadan kalkma şansı var. Özellikle, yıllardır eleştir
diğimiz, üreticiden tüketiciye tüketim zincirinin kurulması ve çoğu zaman da bu yolla haksız kazanç 
elde edilmesi, bizim en çok gündeme getirdiğimiz konulardır. İşte, bu anlamda, böyle bir örgütlen
me yapısıyla, üretici birlikleri ile tarımsal örgütlenme alanında birçok yasa düzenlenmiş; ama, bun
ların, özellikle, kooperatifler... Bununla üretici birliklerini kanştırmamak lazım; üretici birliklerinin 
amacı kâr yapmak değil, alım-satım yapmak değil, üyelerine teknik anlamda hizmet sunmak. 

Tabiî, bu tasarının artıları da var; ama, bir iki eleştirim de olacak. Artıları: "Öncelikle, üretici, 
ürettiğinin karşılığını büyük oranda alma şansını yakalayacak. İkincisi, ürün bazındaki örgütlen
meler ve bu örgütlerin yaptığı ürün ıslahı, pazarlama, üretimi artırmaya yönelik yatırımlar ve 
denetimler, reel temellere oturtulacak. Üreticinin ürün grubu bazında örgütlenebilmesi sağ
lanabilecek. Yine, üreticinin ürettiği ürünle ilgili olarak, üyesi olduğu birlik bünyesindeki söz ve 
temsil hakkı artırılmış olacak. Yine, üreticinin ihtiyacı olan fınansal desteğin doğru zamanda ve 
yeterince sağlanma şansı yakalanabilecek. Talep oranında üretim ve talep fazlasına pazar yaratma 
mantığı gelişecek. Yine, üretimden pazarlamaya kadar çiftçilerin, ürün veya ürün grubu bazında bir 
araya gelerek kooperatiflerden daha esnek olarak yararlanmaları sağlanacak. 

Ancak, ben, bu Üretici Birlikleri Yasası Tasarısının bu olumlu yanlarının yanı sıra, özellikle, 
ülkemizde, Trakya Birlik gibi, Tariş Birlik gibi kurumları, bu Üretici Birlikleri Yasası Tasarısının 
hedef almamasından yanayım; ki, mevcut yasa taslağında bu konuda tam bir karşıtlık olmamakla 
beraber, bazen "yönetmelikler Tarım Bakanlığı tarafından çıkarılır, kontrol edilir" ifadeleri, bu tür 
birlikleri rahatsız edebilmektedir. Örneğin, Trakya Birlik 1966 yılında kurulmuş, Tariş 1913 yılın
da kurulmuş. Tabiî, bu birlikler, bugüne kadar kolay gelmemişler; bugün tarıma sağladıkları fayda 
da ortadadır. Bu tür birlikler, bir anlamda, Türkiye'de, devletin tarım politikalarını yürütebilmek
tedirler. Dolayısıyla, üretici birlikleri, bir tür dernek statüsündeki üretici birlikleri; ki, bu yasa 
tasarısı bu mevcut birlikleri yok etmemelidir; böyle bir şey yaşarsak geriye dönüş olabilir; ileriye 
dönük olarak bunu söylüyorum. Özellikle Trakya Birlik, bilfiil Türkiye'de vergi ödeyen ilk 100 
kurumdan birisi olmuştur. Bunu da ortadan kaldırmak için, benim bir önerim var; bir geçici mad
deyle -bu benim temennim- şunu ilave edebilirsek, "4572 sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren 
tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin iştigal konularına giren ürünlerle ilgili tarımsal üretici bir
liği kurulamaz" şeklinde bir düzenleme yapılırsa, bu tür birlikler de, üretici birliklerinden kork
mayacaklar ve daha rahat çalışabilecekler. 

Yine, bu yasa tasarısında üzerinde öneride bulunabileceğim üç dört tane maddem var; bunlar
dan bir tanesi, 5 inci maddenin (1) bendinde, "devletin piyasa düzenlemeleri konusunda, vereceği 
görevleri yürütmek" ifadesinde, piyasa düzenlemeleri konusunda hangi görevlerin verileceğine hiç 
açıklık getirilmemiş. 

Yine, bir başka değerlendirilebilecek ya da eleştiri yapılabilecek bir madde olan 10 uncu mad
dede yer alan "üyelik için gerekli özel şartlar birlik tüzüğünde belirlenir" ifadesinde, özel şartların 
neler olacağının tüzük yerine kanun tasarısında açıklığa kavuşturulmasının daha faydalı olacağını 
düşünüyorum. 

Yine, 13 üncü maddenin ikinci paragrafında yazılı olan "merkez birliği, aynı ürün veya ürün 
grubunda faaliyet gösteren en az yedi tarımsal üretici birliğinden oluşur" ifadesinde, merkez birliği, 
mevcut tarım satış kooperatifleri birliklerinin kurabilecekleri merkez birliklerini engellememelidir. 
Bu sebeple, biz, bu cümlenin başına "bu kanun kapsamında" dersek, bu esnekliği de sağlamış 
oluruz; bu benim önerim. 

Yine, 16 ncı maddenin (c) bendinde "birliklerin ve merkez birliklerinin çalışmalarını teknik 
yönden desteklemek ve merkez birliklerini teknik yönden denetlemek" ifadesindeki denetlemenin 
kapsamı ve sonuçları hakkında, kanun tasarısında açıklayıcı ifadeler bulunmalı; yani, nasıl denet
lenecek, denetlemenin kapsamı ne olacak, nasıl bir sonuç ortaya çıkacak; bunun aydınlığa kavuş
turulması gerekiyor. Bütün bu eleştirilerim, tamamen katkıda bulunmak amacıyla. 
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18 inci maddede "birliklerin ve merkez birliklerin malî denetimleri, genel kurul toplantısı ön
cesi bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılır" denilmektedir. Bu "yaptırılır" ifadesiyle, tarımsal 
üretici birliklerinin malî durumu dikkate alındığında, bağımsız denetimin masraflı olması ve birlik
lerin denetim kurulu üyelerinin de bulunması nedeniyle, malî durumu müsait olan birliklerin, ih
tiyaten bağımsız denetim yaptırmaları daha uygun olacağından, kanun tasarısında, bu "yaptırılır" 
ibaresinin "yaptırılabilir" şeklinde değiştirilmesinin daha uygun olacağını düşüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Budak, 1 dakikalık eksürenizi veriyorum; sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
NECDET BUDAK (Devamla) - Üretici birliklerinin Türk çiftçisine, ülkemize hayırlı olmasını 

diliyorum. 
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Budak. 
Şahsı adına, Bursa Milletvekili Şerif Birinç; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
ŞERİF BİRİNÇ (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 617 sıra sayılı Tarımsal Üretici 

Birlikleri Kanunu Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde, şahsım adına, söz almış bulunmaktayım; 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. 

Kurulması düşünülen birliklerin, etkin hizmet sunan, piyasa koşullarına göre üretim yapan ve 
rekabet güçlerini koruyan, çiftçilerin ve üreticilerin ekonomik ve sosyal şartlarını geliştiren ve kırsal 
kalkınmada temel rol oynayan potansiyel organizasyonlar olması gerekir. Proje kapsamında, kurul
ması düşünülen üretici birlikleri için, yönetimlerinde bağımsız ve demokratik ilkelerin geçerli ol
duğu, kuruluş ve işleyişlerinde tamamen üreticilerin söz sahibi olduğu ve üreticilerin bilgi alanına 
giren ürünlerin üretimi ve pazarlaması konularında üreticilere hizmet verebilecek bir örgütlenme 
biçimi öngörülmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için gerekli olan altyapı, yasal düzenlemelerin 
yanı sıra diğer politika araçlarının da bir bütün olarak devreye sokulmasını gerektirmektedir. 

Ülkemizde, kırsal alanda, sayıları 4 000 000'un üzerinde olan ve genellikle küçük ve irrasyonel 
yapıdaki işletmelerin hâkimiyeti, devletin tarım ve hayvancılık sektörlerinde sağlıklı politikalar oluş
turmasını, yürütmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca, sektörel üretim faaliyetlerinin optimum işletme 
büyüklüğü ve ölçek ekonomisine uygun olarak yönlendirilmesi gereği de dikkate alındığında, üretim 
türü ve bölgelerine göre gerekli etkinlikte üretici birliklerinin kurulması büyük önem arz etmektedir. 

Bu kanun tasarısıyla, üretici birliklerinin tek kanun ve tek bir model çerçevesinde yapılandırıl
ması düşünülmektedir. Bu yapılandırma sağlanırken, üretici birlikleri ile kooperatifler ve ziraat 
odalarının görev ve yetkilerinin çok iyi belirlenmesi, dublikasyon ve kaynak israfına neden ol
madan, etkin bir biçimde, birbirlerini tamamlayıcı olması gerekmektedir. Üretici birlikleri, ürün, 
ürün grubu, girdi ve konu bazında örgütlenen, üyelerine tarımsal ve hayvansal üretim ve pazar
lamayla ilgili alanlarda yol gösteren, politikalar oluşturan ve uygulamasında rol alabilecek çiftçi ve 
hayvan üreticilerinin, ekonomik ve sosyal haklarını savunabilecek kuruluşlar olarak, tamamen 
üreticilerin inisiyatifinde kurulan ve yönetilen organizasyonlar olmalıdır. 

Üretici birliklerinin yayım, eğitim, danışmanlık, pazar araştırması, pazar talebine miktar ve 
kalite bakımından uygun üretim yönlendirmesi, araştırma geliştirme enstitüleri kurulması, 
ekonomik ve sosyal haklarının savunulması, kırsal yapının ve çerçevenin korunup geliştirilmesi 
gibi konularda faaliyetlerde bulunması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, üretici birlikleri, tarımsal ve hayvansal üretimin, üretim sektörüne göre 
önemli potansiyele sahip olduğu ilçe, il ve bölge merkezlerinde oluşturulabilmelidir. Bu organizas-
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yon yapısı, kırsal alanda üretimde ihtisaslaşmayı ve işletme ölçeğini büyütmeyi teşvik edeceği gibi, 
bugüne kadar Türkiye'de kırsal ekonomik kalkınmada en önemli engel olan tarım ve hayvancılık 
arasında intersektörel etkileşimi sağlama amacına yönelik bir modeldir. Sistem içinde, üyelerin, 
yerleşim birimi, bölge ve merkez düzeyinde birlik ile kooperatif ve ziraat odaları arasında işbirliği 
ve uyum içinde faaliyetlerini sürdürebilmesine karşılık, etkileşim ve uyum mekanizmalarını etkin 
olarak tespit etmesi gerekmektedir. 

Birliklerin, ihtiyaç duydukları durum ve alanlarda, vakıf, şirket ve kooperatif kurdurmaları 
veya bunların kurulmasında öncülük etmeleri gerekmektedir. Amaç ve ihtiyaçlara göre, yeterli 
sayıda personel istihdam edebilirler. Rekabetçi bir yapıyı sağlamak amacıyla, profesyonel bir 
yönetim anlayışıyla istihdam gerekmektedir. Devlet, üretici birliklerinin kuruluşunu sağladıktan 
sonra, belli bir süre maddî destek sağlamalıdır. Üretici birlikleri, çiftçi ve üreticinin sosyal ve 
ekonomik hak ve çıkarlarını savunmalıdır. 

Sözlerime burada son verirken, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Birinç. 
Şahsı adına, Konya Milletvekili Orhan Erdem; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ORHAN ERDEM (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, kanun tasarısının 

geneli üzerindeki konuşmalarda, CHP Milletvekilimiz Gürol Ergin Beyin bir konuya değinerek 
yanlış verdiği bilgileri düzeltmek için söz aldım; çünkü, bir genel müdür yardımcısını zan altında 
bıraktı, Bakanlığa suçlamaları oldu. 

Vekilimizin bahsettiği toplantıda ben de vardım; Akşehir-Ortaköy Beldesi çiftçilerine dönük 
bir hayvancılık toplulaştırma projesini anlatmak için, sağ olsun, Genel Müdür Yardımcısı Halil İb
rahim Özbayat da katıldı ve gazetede, konuşmanın tamamı değil, bir kısmı almıyor; orada da aslın
da net mana çıkarıldığı halde, Vekilimizin, sadece "süt sığırcılığı yapmayın" ifadesini burada Mec
lis gündemine taşıması, çok farklı manalar içeriyor. 

Değerli milletvekilleri, bu toplantıda, Genel Müdür Yardımcımız, Türkiye'deki damızlık ih
tiyacını ele alarak "süt sığırcılığı yapacaksanız, mavi sertifikalı hayvanlarla bu işi yapın. Aksi tak
dirde, geldiğiniz nokta belli, daha da geriye gidersiniz. Siz, süt sığırcılığını mavi sertifikalı hayvan
larla yaparsanız -mevcutta yılda 3 ton süt alıyorsunuz, 7-8 veya 10 litre süt alıyorsunuz- o takdirde, 
yılda 8 tona kadar çıkabilir ve bu noktaya geldiğiniz zaman da maliyetleriniz yüzde 400 düşer" diye 
açıklama yaptı. 

Şimdi buradaki ifadelerin -size aynen açıklıyorum, gazete de önümüzde- bir kısmını alarak, 
burada hem o Genel Müdür Yardımcısını hem Bakanlığı yanlış ithamlarla zan altında bırakmak 
yakışmıyor. Gazetenin adı "Pervasız" ama, ilkeli bir gazete. Değerli Vekilimiz çok daha pervasızca 
sözler söyledi. Ben buna açıklık getirmek için söz aldım. 

Hepinize teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunda geçen; 
a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, 
b) Tarım üreticisi: Her türlü bitkisel ve hayvansal ürünler ile avcılık ve yetiştiricilik yoluyla su 

ürünleri üretimini yaparak, bunları pazara sunan gerçek ve tüzel kişileri, 
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c) Birlik: Tarım üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında ve gönüllülük esasına dayalı 
olarak kurdukları, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birliklerini, 

d) Birlik tüzüğü: Üreticiler tarafından kurulan birliklerin ve üst örgütlerinin kuruluş, çalışma 
usul ve esaslarını içeren hukuki düzenlemeyi, 

İfade eder. 
BAŞKAN - 2 nci madde üzerinde, şahsı adına Ordu Milletvekili Cemal Uysal; buyurun. 
CEMAL UYSAL (Ordu) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun 

tasarısı üzerinde şahsım adına konuşmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Efendim, tarım sektörü, gerçekten de çok önemli bir sektördür. Tarım ürünleri, ekonomideki 
tasnifte birinci derecede zarurî ürünler olarak kabul edilir. Tarım sektörü, ülkemizde, özellikle çok 
geniş bir kitleyi ilgilendirdiği için, hem fiyat bakımından hem de üretim bakımından gerçekten de 
çok önemli bir sektördür; yalnız, bir malın birinci derecede önemli olması, insanlar için çok faydalı 
olması, onun fiyatının da çok değerli olduğunu göstermiyor maalesef. Amerikalı İktisatçı Paul 
Samuelson'un bu konuda çok güzel bir benzetmesi var; diyor ki: "Amerika'da estetik ameliyatlar 
kalp ameliyatlarından çok daha pahalıdır." Kalp, tabiî ki, estetikten çok daha önemlidir; ama, onun 
çok önemli olması, insanlar için çok yarayışlı olması, kalp ameliyatının fiyatı bakımından çok önem 
ifade etmiyor. O bakımdan, özellikle fiyat bakımından, tarım ürünlerinin fıyatiannm çiftçinin lehine 
olarak piyasada teşekkül edebilmesi tamamen piyasa şartlarına bağlıdır. Piyasayı regüle edecek, 
piyasayı düzenleyecek olan birçok metot var; bunlardan en önemlisi, çiftçinin kendi öz birlikleridir. 
Bunlar kooperatif teşekkülleridir, ziraat odaları birliğidir ve burada, bu tasarıyla gelen çiftçi birlik
leridir. Gerçekte de bu yasayla kurulacak çiftçi birlikleri, kooperatiflerin ve ziraat odalarının dışın
da çiftçilerin öz birliği olarak ve devlete çok bağlı olmadan faaliyet gösterecek birliklerdir; bu 
bakımdan da fevkalade önemlidir. 

Tabiî, çiftçi birlikleri, fiyatları çiftçi lehine çevirecek birtakım bilgiyi, piyasa bilgisini çiftçilere 
aktaracaktır; tabiî, piyasanın regüle edilmesi bakımından da hükümetle ve diğer teşkilatlarla bir
takım temaslarda bulunacaktır; ama, tarım ürünleri ekonomide ücret malları olarak kabul edilir; 
yani, dünyanın birçok ülkesinde, sendikalar dahi, işçilere zam isterken tarım fiyatlarını ölçü alırlar 
ve onu ölçü olarak gösterirler. Tarım fiyatları arttığı zaman, mutlaka işçi ücretlerinin de yüksek ol
masını isterler; ama, fiyat mekanizması, tabiî, tarım ürünlerinin ne çiftçilerin istediği gibi ne de 
tüketicilerin istediği gibi olmasına müsaade eder. 

Bakın, burada, çiftçiler çok düşük gelirli insanlardır; ama, onu kullanan, şehir merkezlerinde 
bulunan insanlar da genellikle düşük gelirli insanlardır. Şimdi, burada ne olacak; her iki düşük gelir
li kesimin menfaatini optimize edecek bir fiyat yapısına ihtiyaç var. İşte bu birliklerin bunu önem
li ölçüde sağlayacağına şahsen inanıyorum. 

Çok değerli milletvekilleri, burada, çok önemli bir konu -esasen, ben, onu söylemek üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'de, OECD standartlarına 
uygun ve sertifikalı tohumluk üretiyor. Yıllık kapasitesi 250 000 ton civarında; ama, benim de o çok 
değerli kuruluşta görev yaptığım zamanlarda, bu sertifikalı tohumluğu -ki, bu, ana genetik mater
yaldir, çiftçiye mutlaka intikal etmesi gerekir- maalesef, çiftçiye intikal ettiremedik. 100 000 ton 
civarında, 120 000 tona kadar çıkıldı. Şimdi, Bakanlığın almış olduğu bir kararla, görüyorum ki, 
300 000 ton tohumluk; yani, OECD standartlarına uygun ve genetik materyal, çiftçilere intikal et
tirilecek. Fiyatı da, aşağı yuicarı bugünkü buğday fiyatına eşit; 400 000 lira civarında bir fiyatla, 300 000 
ton tohumluk çiftçilere intikal ettirilecek. 

Bu, çok önemli bir politikadır. Bu uygulama, gerçekten de çok önemlidir. Efendim, bu, zaten 
Türkiye'de yapılıyordu, vardı, demenin hiçbir anlamı yok. Bu, maalesef, piyasada buğday olarak 
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satılan tohumluk buğday -ki, gerçekten tohumluk; tabiî, buğday olarak satılmıyor- tohumluğa çev
rilmiyordu satılmadığı için. Şimdi, bu genetik materyal çiftçilere intikal edecek ve uzun süre de kul
lanma imkânı vardır. Bu bakımdan, gerçekten, bu çok önemlidir. 

Türkiye'de, biz, tarım potansiyelini yeteri kadar kullanamıyoruz derken, özellikle, bu genetik 
materyalin çiftçilere intikal etmiş olmasını fevkalade memnuniyetle karşılamamız lazım. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
2 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Ürün veya ürün grubu 
MADDE 3. - Tarımsal üretici birlikleri, her türlü bitkisel, hayvansal ürünler ile su ürünleri 

konusunda kurulabilir. Hangi ürün veya ürün grubu için birlik kurulacağı, tarım sektöründeki ih
tiyaçlar ve öncelikler ışığında, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Muğla Milletvekili Sayın 
Fahrettin Üstün. 

Sayın Üstün, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Üstün, şahsınız adına da söz talebiniz var; iki konuşma sürenizi birleştirerek, 15 

dakikalık süre veriyorum. 
CHP GRUBU ADINA FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunun ve şahsımın görüşlerini belirteceğim. 

Değerli arkadaşlarım, detaylara geçmeden önce, Türkiye'de, tarımda hedef ve planlamanın ol
madığını belirtmek isterim. Tarımda hedef ve planlama olmayınca, çıkarılan yasalarla tarımın bir 
yere varacağı yoktur. 

Tarımda hedef belirleme ve planlama yapabilmemiz için, öncelikli olarak tespitler yapılmalıdır. 
2010 yılına kadar, buğday üretimini 19 000 000 tondan 23 000 000 tona, arpa üretimini 6 900 000 
tondan 10 000 000 tona, ayçiçeği üretimini 850 000 tondan 1 500 000 tona, pamuk üretimini 900 000 
tondan 1 400 000 tona, şekerpancarı üretimini 15 000 000 tondan 21 000 000 tona, yem bitkisi 
üretimini 2 500 000 tondan 10 000 000 tona, soya üretimini 62 000 tondan 200 000 tona, yemeklik 
baklagil üretimini 1 200 000 tondan 2 000 000 tona, sebze üretimini 30 000 000 tondan 40 000 000 
tona, meyve üretimini 12 000 000 tondan 20 000 000 tona, kırmızı et üretimini 850 000 tondan 
1 500 000 tona, süt üretimini 10 000 000 tondan 12 000 000 tona, tavuk eti üretimini 700 000 ton
dan 1 200 000 tona. yumurta üretimini 700 000 tondan 1 100 000 tona, su ürünleri üretimini 500 000 
tondan 700 000 tona çıkaracak hedefler koyamazsanız, bu ülke insanı ve çiftçisini aç bırakırsınız. 

Yoksulun ezildiği, tüketicinin sömürüldüğü, giderek tekelleşen sermayenin egemenliğinin art
tığı, hukuksuz, kuralsız, başıboş pazar ortamında hakkını alamayan kesimlerin başında, maalesef, 
tarım gelmektedir. 

Tarımdaki tespitlere gelince: Tarım, ekonominin yükü değil, Türkiye'nin gücüdür. Türkiye, 
üretmemesi gerekeni üretmektedir; üstelik, üretmemesi gerekeni üretmeyi de sürdürmektedir. 
Ekonomik kaynaklan yeterince kullanamamaktayız. Verimlilik ve kalite açısından gerekli düzey ve 
nitelikte üretim yapılamamaktadır. 

1991'de yapılan son tarım sayımına göre, ortalama işletme büyüklüğü 50 dönümdür. İşletmelerin 
üçte 2'sinin arazi büyüklüğü ise 18 dönümdür. Üstelik, bu küçük araziler, 5-6 parsel halindedir. 
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Tarımda verimliliği engelleyen küçük işletme yapısı, kooperatifçilik ekseninde, ama, düzgün 
çalışan ve iyi denetlenen optimum koşullara dönüştürülerek, verimli kılınmalıdır. 

Doğrudan gelir desteğinde 6 ailenin aldığı desteği, maalesef, Türkiye'de 50 000 aile alabilmektedir. 
Desteklemelere gelince; Türkiye ile yabancı ülkelerde yapılan desteklemeleri karşılaştırırsak, 

Norveç'te üretici başına 32 000 dolar, ABD'de 20 000 dolar, Japonya'da 15 000 dolar, Kanada'da 13 000 
dolar, Avrupa Birliği ülkelerinde 8 000 dolar olan desteklemeler, Türkiye'de, maalesef, 230 dolardır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de 1980'den sonra yaşanan olaylar, aslında, bir karşıdevrim 
niteliğindedir. Son dönemde, 1923'ten başlayarak kurulmuş olan kurumların hepsi ya tasfiye edil
miş veya tasfiye yolundadır. 1937'de Atatürk, Ziraat Bankasını, çiftçiye daha iyi hizmet edebilsin 
diye, anonim şirket olmaktan çıkarıp, KİT haline getirmiş; TİGEM yine bu dönemde kurulmuş, Toprak 
Mahsulleri Ofisi, Tekel, Çaykur, şeker fabrikaları bu dönemde kurulmuştur. 1980 sonrası ise bu 
kuruluşlar ya özelleştirilmiş ya da işlevsiz hale getirilmiştir. Bunlarla da yetinilmeyerek, 1963'te kurulan 
ve çiftçinin gerçekten çok ciddî gereksinimi olan Süt Endüstrisi Kurumu ve Et ve Balık Kurumu "özel
leştirme" adı altında kapatılmıştır. Ayrıca, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, Hayvancılığı Geliştirme 
Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, yine, 1980 sonrasında kapatılmıştır. 

Tarımın dışsatımdaki payı, 1980 yılında yüzde 57 iken, 1997'de yüzde 10,2'ye, 1998'de yüzde 
10'a düşmüş, düşürülmüştür. 58 ve 59 uncu Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin acil eylem planın
da hayvancılığın desteklenmesiyle ilgili tek kısım şöyledir: "Diğer tedbirlerle birlikte, hayvancılık 
projeleri, mevcut işletmeler ve hayvansal ürünler de desteklenecek, kooperatif ve büyük ölçekli şir
ket faaliyetleri özendirilecektir." Yine, aynı planda "hayvancılık projeleri desteklenecektir" denil
mektedir. Türkiye hayvancılığını bu kadar basit gören bir anlayış, ülke hayvancılığı ve tarımı açısın
dan kayıptır. 

Doğrudan gelir desteği 2003'ün ikinci dilimi, Muğla başta olmak üzere, çoğu ilimizde öden
memiştir. Şov ve popülizmle yapılan şaşaalı törenler, uçurulan balonlar ülke tarımını içinde bulun
duğu durumdan kurtarmaya yetmemektedir. 

Avrupa Birliği bütçesinin yüzde 40'ı ilâ yüzde 45'i tarım bütçesi olduğu halde, Türkiye büt
çesinde tarıma ayrılan pay yüzde 2 ile 2,5 arasındadır. Avrupa Birliği "koşulları yerine getirin, sizi 
Avrupa Birliğine alalım" diyor. Niçin "tarım desteklemesinde şartlan yerine getirin" demiyorlar 
veya Avrupa Birliğine niçin "tarıma siz şu destekleri veriyorsunuz, biz de bu destekleri vereceğiz" 
diyemiyoruz? Doğu ve güneydoğuda kaçak hayvan girişleri neden hâlâ önlenemiyor? "Kaynak 
yok" deniliyor; son derece düşük maaş alan emeklilerimize verilen düşük bir zamla beraber 3 kat
rilyon ve İmar Bankasına ayrılan 8,5 katrilyonluk para, nasıl ve nereden bulunuyor? Şeker ve tütün 
konusunda en büyük yalanlar söylendi bu ülkede. 

Çiftçi borçlarına gelince; Tunceli'nin Mazgirt İlçesi Kuşçu Köyünde 500 000 000 ziraî kredi 
alan bir vatandaş, bugün 2 000 000 000 ödemek durumunda, 180 000 000 alan başka bir vatandaş 
700 000 000 ödemek durumunda; kefillere de icra gelmiş durumda. 

Fukuyama, Toffler, Graham Fuller gibi ClA'e bağlı Rand Cooperation yazarları, yeni bir dün
ya düzeninin habercileri olmaya soyundular. Bahsi geçen yazarlar ve benzerleri, 1970'li yıllardan 
beri yürütülen ekonomik boyutlu küreselleşme gayretlerinin sosyal ve siyasal altyapısını hazırlamak 
için kolları sıvadılar. "Küreselleşme" adı altında, dünyada geri kalmış ülkelerin geri zekâlı insan
larını işbirlikçi haline getirmek için, yazılı ve görsel medya araçlarından azamî ölçüde istifade 
ederek, büyük bir mesafe katettiler. 

19 uncu Yüzyılda kolonyalizm etkiliydi. Bu yüzyıl, sömürgecilerin dönemi oldu. 20 nci Yüz
yıl ise, dünyanın emperyalizmi tanımasını sağladı. Soğuk savaş dönemi, iki emperyalist gücün 
mücadelesine sahne oldu. 21 inci Yüzyılda ise, küreselleşmenin acı yüzünün yaşanacağının göster
geleri önümüzde duruyor. Bu amaca ulaşmak için, millî devletlerin ekonomi üzerindeki otoritesi 
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yerine çokuluslu şirketlerin gelmesinin sağlanması gerekiyordu. Ülkelerde iktidarları kuracak olan 
küresel piyasa olmalıydı. Sermaye hareketlerinin önündeki tüm engelleri kaldırmak için, ülkemiz
de de aynı politika IMF ve Dünya Bankası tarafından dayatıldı. Bunun en çarpıcı örneği ise, özel
leştirme, devletin küçültülmesi, verimliliğin artırılması gibi propagandalarla ülke insanının yönlen-
dirilmesiydi. Bu uygulama, özellikle, tarım sektöründe büyük gerileme ve çöküşün yaşanmasına 
neden olmuştur. ABD ve Avrupa Birliği, Türkiye'de tarımsal desteğin kalkması doğrultusunda bas
kı uygulamaktadır. Bizde desteklemenin kaldırılmasını isteyenler, kendi ülkelerinde, özellikle bu 
konuda büyük desteklemeler yapmaktadırlar. Bugün, dünyada, tarıma yapılan desteğin yüzde 80'ini, 
ABD, Avrupa Birliği ve Japonya yapmaktadır. Avrupa Birliğinde 50 000 000 000 dolar destek 
verilirken, bizdeki 1 500 000 000 dolar desteği çok bulmaktadırlar. 

Ülkemiz insanlarının dikkatinden kaçırılmaya çalışılan, Avrupa Birliğinde kişi başına yapılan 
desteğin Türkiye'nin 40 katı olduğu gerçeğidir. "Bize, tarımsal ürünlerimize destek vermeyin, 
dışarıdan ithal edin" politikasını yönlendirme faaliyetleri hızla devam etmektedir. 

Tarımsal KİT'ler bu sektörde çok büyük önem arz etmekteydi. Örneğin, özelleştirme öncesi Süt 
Endüstrisi Kurumu, kurulu kapasitenin yüzde 20'sine sahip olduğu halde, özel sektörün bu alandaki 
tekelleşmesine engel olabiliyordu. Süt Endüstrisi Kurumunun özelleştirilmesiyle, bu alan, beş altı 
firmadan oluşan süt kartelinin insafına terk edilmiştir. Bunların hisselerinin büyük çoğunluğu ise, 
yabancı şirketlerin kontrolüne geçmiştir. Et ve Balık Kurumu, Yemsan ve Süt Endüstrisi gibi 
kuruluşların devredışı bırakılması, üretici maliyetine satış yaparken, piyasada oluşan süt kartelinin, 
çiftçiye ödediğinin 6-7 katı fiyatla tüketiciye satması sonucunu yaratmıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde pamuk üreticisi, 2002-2003 iş yılında lif pamuk için 48,509 
sent/kilogram karşılığı, pamuk için ise 19,40 sent/kilogram primle desteklenmektedir. Ancak, ön
celikli olarak Türkiye'nin pamuk ithalatındaki hızlı artışına dikkati çekmekte yarar var. 2001-2002 
sezonunda, Türkiye, pamuk ithalatı için 571 000 000 dolar harcadı. İthalatın önemli bir bölümü, 
yaklaşık yüzde 65'i ABD ve Yunanistan'dan gerçekleştirildi. 

İşte, bu iki ülkedeki pamuk üreticisiyle Türk pamuk üreticisini desteklemede karşılaştırırsak, 
arada büyük farkların olduğu net şekilde ortaya çıkıyor. Geçen yıl, ABD'de 18, Yunanistan'da 36 sent 
olan kiloda destekleme, Türkiye'de 4,4 sent olarak gerçekleşti; hem düşük fiyat politikası hem de 
düşük primle karşılaşan pamuk üreticisi, bu yüzden büyük sıkıntı içine girdi. Hükümetin, hâlâ 2003, 
2004 yılı primlerini tam anlamıyla ödememesi de, üreticinin çektiği sıkıntıyı dile getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, toplam su ürünleri üretimi, 1988'de binde 6 iken, 2001'de yüzde 11'e 
yükselmiştir. Bodrum'da, üretimin 100 000 tonun üzerinde bulunan 15 000 tonluk bölümü, kültür 
balıkçılığı yoluyla yapılmaktadır. 

Kültür balıkçılığı, Yunanistan'da bizden altı yıl sonra başlamasına rağmen, bugünkü ihracatı 
bizden 5-6 kat fazladır. 

Turizm ile kültür balıkçısı çelişkisi bir an önce giderilmelidir. Özellikle potansiyel alanlar 
konusunda turizmci ve kültür balıkçıları çatıştınimamalıdır. İç sulardaki balık yetiştiriciliğinde Or
man Bakanlığı ve Devlet Su İşleri zorluklar çıkarmaktadır. 

Japonya'da ekonomik değeri olan 3 balık türü varken, bizde bu sayı 27'dir. Buna rağmen, ih
racatta ciddî bir yerimiz yoktur. Unutulmamalıdır ki, Çin'de balık _>eme alışkanlığı olmuş olsaydı, 
dünyadaki balık türleri yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalacaktı. 

Tütün Yasasıyla, Ege Bölgesi tütün üreticisi kaderiyle başbaşa kalmıştır. Geçen yıl, başfiyatın 
çok çok altında tütün üreticisi tütününü satmıştır. Bu rakam, 460 000 Türk Lirasına kadar düşmüştür. 

Kıraç alana tütünden başka bir şey ekilemez. Ülkemizde tütün fazlalığı, sulanabilir alanlara 
ekilen tütündür. Kıraçta yetişen tütün, kokusu, aroması ve tadı olarak dünyanın en kaliteli tütünüdür. 
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Siz, sulanabilen arazide yem bitkilerini ektiremezseniz, alternatif ürünlere geçişi sağlayamazsanız, 
tütün üreticisi mağdur olmaya devam edecektir. Alternatif ürünlere yüksek oranda destek verilmesi 
şarttır. 

Şekerpancarı Yasasıyla mağdur olan ve AKP İktidarı döneminde de artırılmaya devam edilen 
ve artırılan kotayla, şekerpancarı üreticisi zor durumdadır ve borç batağındadır. Maliye Bakanının 
oğlunun tatlandırıcı yapılmak üzere ithal ettiği mısırla, fonun bir günde yüzde 20'den yüzde 70'e 
çıkarılmasıyla, aradaki 50 puanlık fark, Hazinenin zarar etmesi demektir ve bu para vatandaşın 
cebinden çıkacaktır. 

Şekerpancarı üreticisi, 20 dönümün altında üretim yapan ve tamamıyla doğrudan gelir des
teğine muhtaç hale gelen üretici konumundadır. Ülkemizdeki tarım arazilerinin dağılımına bakıl
dığında, üçte 2'si 18 dönümdür. Doğrudan gelir desteğiyle, üretici mağduriyeti devam etmektedir; 
ki, hükümetin yatırımlarda ve desteklemelerde yüzde 13 oranında kesintiye gitmesi, çiftçilerimizi 
daha da zor durumda bırakacaktır. 

Çiftçilerimizin kredi kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borçları, yeniden yapılanmaya 
rağmen, önemli miktarda durmaktadır. Bu borç uzun vadeye yayılmadıkça, geriye dönüşümü müm
kün görünmemektedir. Bu borçlar nedeniyle, çiftçi, bugün, üretim yapamaz hale gelmiştir. 

Tavukçuluk sektörünün atardamarı olan Köytür, hatalı uygulamalar nedeniyle yok olmaya 
mahkûm edilmiştir. 

Birim alanda en fazla ürün alınan ve ülke beslenmesinde ve ihracatta önemli bir paya sahip 
olan seracılarımız acilen desteklenmelidir. 

Maliye Bakanının bir demeci üzerine "çok pahalı, buna bir çözüm bulmak gerekir" dediğinin 
ertesi günü, biberin kilogramı 2 000 OOO'dan 500 000 Türk Lirasına düşmüş; şu an 100 000-150 000 
Türk Lirası arasındadır. 

Seracılıkta kullanılan tohum ve ilaçlar altın pahasındadır. 
Devletin TİGEM kuruluşu, bir an önce kaliteli tohuma yönelmelidir. 
Kovan ambarlığı bakımından dünyada 3 üncü sırada olmamıza rağmen, bal ve diğer arıcılık 

ürünleri ihracatında dünyada 6 ncı, 7 nci sırada olmamız düşündürücüdür. Bir an önce, arıcılıkta 
önemli desteklemeleri ve renkli şeker desteğini uygulamaya koymak şarttır. 

İlaç kalıntıları yüzünden ciddî sıkıntıya... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Üstün, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısını destekliyoruz. 16 ncı maddede tekrar söz alacağım. 

Tarımın içinde bulunduğu diğer sıkıntıları 16 ncı maddede daha ayrıntılı şekilde dile getirmeyi 
düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Üstün. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
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Tarımsal üretici birliklerinin kuruluşu ve tescili 
MADDE 4. - Birlikler; ürün veya ürün grubu bazında faaliyet gösteren ve tüzüklerinde belir

lenen miktardaki tarımsal üretimi bu kuruluşlar aracılığıyla pazarlamayı taahhüt eden, en az onaltı 
tarım üreticisinin bir araya gelmesiyle, asgarî ilçe düzeyinde kurulur. Birliğin toplam üretim 
kapasitesinin ürün bazında, Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenecek asgarî düzeyin altında 
olmaması gerekir. 

Aynı ürün veya ürün grubu için ilçe düzeyinde en fazla bir birlik kurulabilir. Birlikler, tarım 
üreticilerinin geniş katılımını sağlayacak tedbirler alır. 

Birlik, üyelerin imzaladıkları tüzük ile Bakanlığa müracaatları sonucunda tüzel kişilik kazanır. 
Birlik tüzüğünün; gerçek kişiler tarafından bizzat, tüzel kişiler tarafından yetkili temsilcilerin

ce imzalanmış olması şarttır. Birlik tüzüğü ve ekleri, Bakanlıkça otuz gün içinde incelenir. 
Birlik tüzüğünü imzalayarak kurucu üye sıfatını kazanan üreticiler, kendi aralarından beş 

kişilik geçici yönetim kurulunu seçerler. Geçici yönetim kurulu, ilk genel kurula kadar birliği tem
sil eder. 

Birlik tüzüğünde mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde, bunların gideril
mesi, geçici yönetim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğinden itibaren otuz gün içinde 
belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya mevzuata aykırılık giderilmez ise Bakanlıkça birliğin tes
cili yapılmayarak, kurucu üyelere bildirilir ve genel hükümlere göre işlem yapılır. 

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

CHP GRUBU ADINA NAİL KAMACI (Antalya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Tarım
sal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde Grubum adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kanunun maddesine geçmeden önce, acaba önümüzdeki dönem de aynı mı olacak diye bir 
konuyu huzurunuza getirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, geçen dönem çıkarılan, tarım kredi 
kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borçlanmayla ilgili yeniden yapılandırma çalışmaları 
sonucunda, 30 Nisanda ilk taksit ödemesi vardı. Bu taksit ödemelerinde Ziraat Bankasına söz 
geçirilebildi; sanıyorum, cari faizlerle, tekrar, ekim ayına ertelendi; ancak, tarım kredi kooperatif
lerine henüz söz geçirilemedi. Eğer bu çıkaracağımız kanunla da aynı şekilde olmaya devam 
edecekse, bu yasanın hiçbir anlamı yoktur. Önemli olan, çiftçinin birlikte mi olduğu, tek tek mi ol
duğu değildir; önemli olan, çiftçilere bakış açısıdır değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi, ülkemizde, 
İkinci Dünya Savaşma kadar yüzde 10 büyüme oranını yakalamış olan bir tarım sektörü ve İkinci 
Dünya Savaşından sonra, özellikle 1965'ten sonra uygulanan politikalarla, yüzde 3'ü geçmeyen bir 
büyüme oranına sahip bir tarım kesimi... İşte, önemli olan budur değerli arkadaşlar. Bunları iyi 
değerlendirebilirsek sonuca varabileceğimizi umuyorum. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle bu Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısına olumlu baktığımızı ifade 
etmek istiyorum -diğer arkadaşlarım da aynı şeyleri belirttiler- fakat, eksikliklerinin olduğunu da 
söylemekten çekinmeyeceğim. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle, kaynağımız var mı?.. Kaynak derken, sadece ekonomik kaynağı 
söylemiyorum, teknik kaynağı söylüyorum, eğitim kaynağımızı söylüyorum. Bunlarla bu üretici 
birliklerine destek sağlayabilecek miyiz? Önemli olan budur değerli arkadaşlar. Bunları sağ
layamadığımız zaman, üretici birlikleri, geçen dönemlerdeki Antbirlik gibi, Çukobirlik gibi 
kuruluşlar olur. Onların bugünkü durumunu gördüğümüz için, önümüzdeki dönemde üretici birlik
lerinin bu noktaya gelmemesi için çaba göstermeliyiz, zaman harcamalıyız, eksiklerimiz varsa bun
ları düzeltmeliyiz değerli arkadaşlar. 
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Bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi şudur: Üreticimiz ne üreteceğini biliyor; ama, nasıl 
satacağını bilmediği için, maalesef, bütün çiftçilerimizin durumu son dönemlerde parlak değildir. 
Üreticiye yön göstermiyoruz, üreticiye herhangi bir ürün deseni vermiyoruz, üreticiye havza plan
laması yaptırmıyoruz, bunları kendilerine planlama olarak sunmuyoruz ve üretici istediği şekilde 
üretmeye devam ediyor; ama, üreticimiz bunu satamıyor değerli arkadaşlar. Sorun buradan kaynak
lanıyor; çünkü, Türkiye'de üretilen ürünlerin birçoğu, maalesef, ülkemizde yaşayan insanlarımız 
tarafından alınamayacak kadar pahalı olan ürünlerdir; çünkü, tarımsal girdiler fiyatlı olduğu için, 
tarımsal girdiler pahalı olduğu için -ilacı, gübresi, tohumu- maalesef, bunun da, tüketiciye bu şekil
de yansıması gerekiyor. Bunu önlemenin yolu, ancak, tarımdaki bu üretimin dışarıya satılmasıyla 
mümkün olabilir. Bu da mümkün değil. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakanı görüyoruz, yurtdışına, gezilere çıkıyor, sanayicileri 
götürüyor. Doğrudur, götürebilir; ama, onun yanında, en azından tarımdan da, ihracat yapan veya 
ihracata destek verecek ziraat odalarından veya bu işbirliğini yapacak kimselerden yurtdışına 
götürebilir ve bu anlaşmaları sağlayabilir değerli arkadaşlar. Eğer, bunu sağlayamazsa, tarım, üvey 
evlat olma durumuna devam edecektir. Bu anlamda, siz, buraya üretici birlikleri de yapsanız, 
kooperatifler de yapsanız bir anlamı olmayacaktır. Önemli olan, kafamızdaki tarıma bakış düşün
celerini değiştirmektir değerli arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, ihracatın en önemli dayanağı, teşviktir. Maalesef, ülkemizde, tarımda teş
vik yoktur. Sayın Bakanın da bilgisi dahilindedir. Antalya'daki ihracatçı birlikleri, sekiz ay öncesin
den, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarına, bu konuda gereken dokümanları bildirmişlerdir; ama, 
daha domateste, biberde teşvik yoktur, olmamıştır. Ancak, son dönemlerde, 21 Mayıs ile 29 Mayıs 
arasında patatese ve elmaya teşvik verildi, hem de 1 Marttan itibaren olan dönemi kapsayan... 

Değerli arkadaşlar, o sekiz günlük dönem içerisinde, bunun hiçbir üreticimize yansımayacağını 
bilmemiz lazım; çünkü, elmanın ve patatesin dönemi geçmiştir. Kime yansıyor bu; eğer var ise, 
ticaretçinin elinde olan mallara yansıyor. Bu da, çiftçimize bir kuruş fazla para girmesini sağlamıyor 
değerli arkadaşlar. Eğer, bu ülkede, daha ürün başlangıcında, insanlara ne kadara satılacağını söy
lemez isek, değerli arkadaşlar, üreticimizi, çiftçimizi tüccarın eline mahkûm etmiş oluruz. Bu, 
sadece sebze ve meyvede değil, hububatta da böyle. Bakın, buğday çıktı, önümüzdeki günlerde 
hasat mevsimine girilecek; daha, buğday taban fiyatları belli değil değerli arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, bir şey daha var. Siz, bu ülkede yetişen ürünlerin karşısına başka ülkelerde 
yetişen ürünleri getiriyorsunuz; yani, ithal ediyorsunuz ve bunu da yaparken, ithalat izni verilmedi 
diye, sınır ticaretiyle yapıyorsunuz. Sınır ticaretiyle getirdiğiniz ürünleri, İzmir pazarlarında, İstan
bul pazarlarında, Ankara pazarlarında görme şansınız var. Bunu, geçen gün, komisyonda, Ziraat 
Odaları Birliği Başkanı söyledi; "İran'dan gelen bir patlıcanı, Sayın Bakana götürdük ve kendi tesis
lerinde, genel müdürlüklerinde yaptıkları tespit sonucunda bunun İran'dan geldiği belirlendi" dedi. 
İran'dan patlıcan geliyor, İran'dan domates geliyor, İran'dan karpuz geliyor. 

Değerli arkadaşlar, İran'dan gelen karpuzun içerisine baktınız mı; taş gibi. Acaba, sınır ticareti 
yapılan yerde, onu kontrol eden herhangi bir merci var mı; domatesteki, patlıcandaki ilaç kalıntısını 
veya varsa, karpuzdaki hormon kalıntısını tespit eden bir laboratuvarımız var mı sınır ticareti 
yapılan yerlerde; yok. Daha laboratuvarlarımız yeni gelişmeye başladı. O yüzden... Biz, başka ül
kelere satarken -haklı olarak tabiî- bizden kodeks değerini istiyorlar; kendimiz dışarıdan ithal et
tiğimiz ürünlerin o değerlerine bakıyor muyuz, yoksa, sırf Türkiye'deki çiftçilerin gelirlerini 
veyahut da ürünlerinin fiyatlarını biraz daha düşürmek için, onlara karşı izin mi veriyoruz 
bazılarına, bunları getirmeleri için, başkaları para kazansın diye çiftçilerimizi terbiye mi ediyoruz?! 
Bence, terbiyedir bunun adı, başka bir şey değildir. Yani, sen ürününü fazla fiyata satarsan, ben de, 
dışarıdan, başka ülkelerden -ithalat iznini vererek- senin ürününün karşısına ürün getiririm demek
tir bu. Hani serbest piyasa?!. Hani liberal ekonomi?!. Zamanı geldiğinde serbest piyasa, zamanı gel
diğinde devlet tekeliyle dışarıdan ithal izni!.. Bu doğru değildir değerli arkadaşlar. 
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Öncelikle, tarımda çiftçilerimizi geliştirmenin yolları şunlardır: Ülke bazında havza plan
lamasının yapılması, ürün deseninin sağlanması, ihracat olanaklarının -biraz önce saydığım gibi- ar
tırılması, tarım girdi fiyatlarının düşürülmesi veya tarım girdi fiyatlarından alınan gümrük ver
gisinin alınmaması, ürettiğimiz ürünlerin karşılığında başka yerlerden ürün alınmasına karşı çıkıl
ması, tarıma teknik ve eğitim desteğinin verilmesi. 

Değerli arkadaşlar, aynı zamanda, ülkemizde tarım alanlarının küçülmesi de, maalesef, tarımın 
kayıplarını önemli şekilde artırmıştır. O yüzden, arazi toplulaştırmasını geliştirmeli, bu çalışmaları 
hızlandırmalı ve bu konuda bekleyen beldelerimize ve köylerimize destek vermeliyiz 

Değerli arkadaşlar, yine, sulama sularımızı, çok iyi şekilde, rantabl şekilde kullanarak, tarımın 
emrine vermek zorundayız. 

Bu anlamda, bu tasarının ülkemize ve tarımda çalışan insanlarımıza faydalı olmasını temenni 
ediyor, o dileklerimle saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kamacı. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Birliğin görevleri 
MADDE 5. - Birlikler, bu Kanunun amacına uygun olarak aşağıdaki görevleri yapar: 
a) Üyelerinin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak. 
b) Üyelerinin ürünlerine pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek. 
c) Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek sağ

lamak. 
d) Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak. 
e) İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak. 
f) Eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak. 
g) Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak. 
h) Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtlarını tutmak ve belge düzen

lemek. 
ı) Paket ve ambalajlarla ilgili standartların uygulanmasını sağlamak. 
i) Çevreyle uyumlu üretim tekniklerini yaygınlaştırmak. 
j) Üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcı olmak. 
k) Ürünlerin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak. 
1) Devletin piyasa düzenlemeleri konusunda vereceği görevleri yürütmek. 
m) Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul ettiği uluslararası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzen

lemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek. 
n) Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla 

ilgili faaliyetleri koordine etmek. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Meh

met Küçükaşık. 
Sayın Küçükaşık, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Türkiye'de tarımdaki örgütlenmeler ve dünyadaki tüm örgütlenmeler, meslekî birlikler ve 
ekonomik birlikler olarak ikiye ayrılıyor. Bildiğimiz gibi, Türkiye'de meslekî birlik, ziraat odaları; 
dünyada da böyle. Ekonomik birliklere geldiğimizde, Türkiye'de, sadece kooperatiflerin ekonomik 
birlikler olduğu söyleniliyor. Avrupa Birliğinde ise, hem kooperatifler hem de tarımsal üretici bir
likleri veya üretici örgütleri ekonomik birlikler sınıfına giriyor. 

Ben, 28 Mayıs 2003 tarihinde, bu kürsüden, sözleşmeli üretimle, sözleşmeli çiftçilikle ilgili bir 
konuşma yapmıştım. Bu konuşmada, Türkiye'de sözleşmeli çiftçilik uygulamasının yaratmış olduğu 
sakıncaları belirtmiştim ve ileride, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde çıkarılacak tarımsal 
üretici birlikleri yasasında, inşallah, bu sıkıntının ve bu aksaklığın giderilmesine vesile oluruz diye 
de bir temennim olmuştu. Bu tarihten itibaren, bir yıldan beri de, şu anda huzurumuza getirilen 
mevcut birlikler yasası tasarısı tam 5 kez tadil edildi; ama, bu 5 kez tadilatta ne varsa, üreticiden, 
köylüden yana olan tüm özellikler teker teker budandı. 

Şimdi, burada bir konuşma var. Ben, gerçekten de sormak istiyorum: Üretici birlikleri ya da 
üretici örgütleri, ekonomik birlik mi meslekî birlik mi? Ya da ikisi de değilse, bunun adı ne? Bunun 
bir adının olması lazım. Başka bir örgütlenme biçimi olmadığına göre, bu, muhakkak ki, ekonomik 
bir birliktir. Bana, bunu, birinin söylemesini istiyorum ya da tam tersi "hayır arkadaş, bu, bir meslekî 
birliktir" desin, o zaman, zaten dernekler var, bu Üretici Birlikleri Yasası Tasarısına hiç gerek yok. 

Bakınız, Bakanlar Kurulunca Meclise sevk edilen ilk kanun taslağı, gerçekten de, deve mi kuş 
mu olduğu belli olmayan bir taslaktı. Allah'tan, altkomisyon kuruldu, bu altkomisyonda tüm sivil 
toplum örgütleriyle birlikte çalışılarak, şu anda üretici örgütlerine, üretici birliklerine yakın, gerçek 
bir yasa tasarısı haline getirildi; ama, bir eksikliği daha var; üretici birliklerine, nedense -tüm 
çabamıza rağmen, tüm istememize rağmen- sözleşmeli üretim ve üretim sözleşmesi yapma yetkisi 
verilmiyor. Ben, bu konuda, bir kere daha konuşmak istiyorum. Bu konuda bir önerge de verdim, 
biraz sonra huzurlarınıza gelecek. 

Arkadaşlar, altkomisyonda yapılan çalışmalar esnasında "Birliklerin görevleri" başlığını 
taşıyan 5 inci maddede bir değişiklik yapıldı; yapılan bu değişiklik aynen şöyle: 

"n) Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bunun
la ilgili faaliyetleri koordine etmek." Niye sözleşmeli üretim yapamıyor, birlikler üretim sözleşmesi 
yapamıyor dediğimizde "efendim, kooperatifler kapsamına girer" deniliyor; yok öyle bir şey. 

Şimdi, Türkiye'de, yıllardan beri, ziraat odaları ve kooperatifler var; ama, ülkemizde, sözleş
meli üretim de, en azından otuz yıldan beri sürüyor. Kooperatifler ve ziraat odaları, ne yazık ki, söz
leşmeli üretimdeki bu aksaklıkları gideremedi ve sözleşmeli üretim özellikle yaş sebze ve meyve 
üreticileri için geçerli. Bugün, Türkiye'de, esas örgütsüz olan kesim, ürünlerini pazarlamakta en faz
la sıkıntı çeken kesim yaş sebze ve meyve üreticileridir. Yaş sebze ve meyve üreticileri denildiğin
de de, Türkiye'de, en başta gelen il Bursa İlidir. Sözleşmeli üretim, Bursa'da, yıllardan beri -otuz yılı 
aşkın bir süreden beri- bütün ürünlerde, çok yaygın olarak yapılıyor; domateste, biberde, mısırda, 
şeftalide, kayısıda erikte, çilekte, kirazda yapılıyor; ama, şu ana kadar, sözleşmeli üretimdeki ak
samaları gideremediğimiz gibi... Size bir de örnek vereceğim. Sözleşmeli üretimle, geçen yıl, fab
rikalara ürettiği domatesi teslim eden üreticilerimizin, ne yazık ki, bir fabrikada, daha hâlâ, alacak
larının yüzde 20'sini tutuyorlar. 

Şimdi, yine, altkomisyon çalışmaları sırasında Bakanlıkça şu söylenildi; denildi ki: "Biz, söz
leşmeli üretimi düzenleyen yeni bir yasa tasarısı ha-zırlayacağız." Bakınız, biz 1996 yılında bir teb
liğ çıkardık, 1998'de bir tebliğ daha çıkardık ve şu anda, özel sektör ile çiftçiler arasında düzenlenen 
tek tip bir sözleşme var. "Koordine etmek" diyoruz ya -maddenin (n) bendinde bu yetkiyi veriyoruz -
zaten, tek tip sözleşme var şu anda. Bursa İl Tarım Müdürlüğünde Ziraat Odası temsilcileri ile özel 
sektörün buluşması sonucunda, tek bir tip sözleşme yapılması kabul edildi ve bu sözleşme şu anda 
uygulamada var; ama, ne yazık ki, bu, sıkıntıları gideremiyor. 
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Şimdi, Bakanlığımızın hazırladığı bir taslak vardı... Deniliyor ki: "Biz bu yetkiyi verirsek, 
kooperatiflerin sınırına gireriz." O zaman, ilk taslağın 7 nci maddesini okuyorum: "Birlikler, gerek
li hallerde üyelerinin tamamı için kendi adlarına sözleşmeli üretim yapabilirler." Bir yıl önce vardı 
bu hüküm. 

İkincisi, eski taslağın 9 uncu maddesinde "Üyelik şartları ve yükümlülükler" bölümünde "üye, 
üretim tekniği, pazarlama, çevre korunması konularında birliğin koyduğu kurallara uymak, hangi 
üretici grubuna giriyorsa o konuyla ilgili tek bir birliğin üyesi olmak ve yönetmelikte belirlenen 
oran ve miktarlar çerçevesinde taahhüt ettiği üretimini pazarlanmak üzere birliğe veya birlik tarafın
dan belirlenen alıcıya temin etmekle yükümlüdür" hükmü vardı. Bu ne demektir; üretim sözleşmesi 
yapmak demektir. Bu, birlikte vardı. 

Yine, şimdi önümüze gelen yasa tasarısının "Birliğin gelirleri" başlığını taşıyan 11 inci mad
desinde ilginç iki hüküm var; bunlar, benim de ilgimi çekti. Maddenin (b) bendinde deniliyor ki: 
"Üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler..." Birlik böyle bir gelir elde 
edecek. Maddenin (f) bendinde de aynen şöyle deniliyor: "Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin 
satış bedeli üzerinden kesilecek hizmet payı..." Biz, burada, 11 inci maddede üretim sözleşmesi yap
ması yetkisini kabul etmişiz zaten; ama, bundan niye sakınılıyor; özel sektörün baskısından dolayı 
mı sakınılıyor; ben, bunu anlamış değilim. 

Bakınız, Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi, örgütsüz yaş sebze ve meyve üreticileri 
kesimindedir. Geçen yıl sözleşmelerde 100 000 liraya imzalanan domates bedeli... Şu anda 
üreticilere şu dayatılıyor örgütsüzlük nedeniyle, üretim sözleşmesi yapma yetkisinin olmaması 
nedeniyle: Arkadaş, eğer, sen, ürününün parasını eylül, ekim aylarında almak istiyorsan, fiyat 80 000 
lira; aralıkta almak istiyorsan, 90 000 lira; 28 Şubat tarihindeki sözleşmede almak istiyorsan, 100 000 lira. 

Bakınız, bu domatesin bedeli geçen yıl 100 000 liraydı. Ne olur, bu yasanın temel özelliği, yaş 
sebze ve meyve üreticilerini örgütleyecek olmasıdır; birliklerle, kooperatiflerle, diğer tarım satış 
kooperatifleriyle bu yasanın bir alakası yok, onların ilgi alanına girmiyor bu; ama, Türkiye'de, ger
çekten de çok büyük bir oranda örgütsüz durumda olan ve çok çabuk bozulabilen, kooperatiflerin 
de örgütlenemediği yaş sebze ve meyve üreticileri alanına gelecek. 

Biraz önce, Karacabeyli Bursa Milletvekilimiz Sayın Şerif Birinç de bu konuda, birlikler 
konusunda konuştu. Ben Mustafakemalpaşalıyım, o Karacabeyli; ikimiz de bütün özel sektör dev
lerinin olduğu yerde yaşıyoruz, ikimiz de orada siyaset yapıyoruz. Şu anda bütün üreticilerimiz bu 
yasayı bekliyor. Bizim, koordine etme, tek tip sözleşme düzenleme yetkisini verirken, niye üretim 
sözleşmesi yapma yetkisini vermediğimizi, lütfen, hem Sayın Bakanımızın hem de diğer arkadaş
lardan birinin bana anlatmasını istiyorum. O zaman, bu tarımsal üretici birliklerinin, ekonomik bir
lik mi meslekî birlik mi olduğunu anlamak istiyorum. 

Bakınız, ben, yirmi yıl Bursa'da avukatlık yaptım. Tek tip sözleşmeler deniyor ya, herkesin gör
mesi açısından söylüyorum; bütün tek tip sözleşmeler burada; bir, TİGEM'in yaptığı tek tip sözleş
meler; iki, tütündeki tek tip sözleşmeler; üç, özel sektördeki fabrikaların yaptığı özel sözleşmeler. 
Eğer görmek isteyen varsa... Bunu üreticilerimiz biliyor, belki siz bilmiyorsunuz; ama, bu sözleş
melerimiz, zaten, grup olarak yapılıyor ve karşılığında da köylülerden açık senetler alınıyor, açık 
senetler! Zaten, orada, koordine etme görevi, şu anda grup başkanları tarafından yapılıyor bu söz
leşmelerde. 

Arkadaşlar, biz neyi kaybedeceğiz?!. Bu, ekonomik birliktir, üretici birliğinin adı ekonomik 
birliktir; dünyadaki uygulaması da budur. Bu ekonomik birlikte, eğer siz malı pazarlatıyorsanız, 
pazar ihtiyacında da girdiyi ucuzlatmaya çalışıyorsanız, ekonomik faaliyette bulunuyorsunuz 
demektir zaten. O zaman, üreticinin üretim sözleşmesi yapmasını niye engelliyorsunuz, hâlâ bunu 
anlamış değilim. O yüzden, bizim de ısrarımız üzerine, altkomisyonda gerçekten de bir ortalama yol 
bulmaya çalışıldı, iyi niyetle yapıldı; ama(n) bendi, gerçekten de, yaş sebze ve meyve üreticilerinin 
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sorunlarını çözmekten uzak, yeterli değil. O nedenle, (n) bendine bir ekleme yapılarak, üretim söz
leşmesi yapma yetkisinin de üretici birliklerine verilmesini gerçekten istiyorum; bu, Türkiye'nin en 
temel sorunlarından biri. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Küçükaşık. 
Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra 

da aykırılık derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısının "Birliğin görevleri" başlığını 

taşıyan 5 inci maddesinin "n" bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini isteriz. 
Yavuz Altınorak 

Kırklareli 
Erdoğan Kaplan 

Tekirdağ 
Mustafa Gazale ı 

Denizli 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

Mustafa Özyurt 
Bursa 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Gürol Ergin 
Muğla 

Naci Aslan 
Ağrı 

Haluk İpek 
Ankara 

Recep Koral 
İstanbul 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

n) Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek, gerektiğin
de üyelerinin ürettikleri ürünler için üretim sözleşmesi yapmak ve bununla ilgili faaliyetleri koor
dine etmek. 

BAŞKAN- Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurul gündeminde görüşülmekte olan "Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı"nın 
5 inci maddesinin (1) bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Mehdi Eker 
Diyarbakır 

İmdat Sütlüoğlu 
Rize 

"1) Ürünlerle ilgili her türlü kaydı tutmak." 
BAŞKAN - Bu, en aykırı önerge, önergeyi işleme alıyorum. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Çoğunluğumuz olmadığı için takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
5 inci maddenin mevcut (1) bendi, (m) bendi ile düzenlenmiş olup, birliklerin üyelerinin 

üretimleri ile ilgili gerekli kayıtların tutulması görevi herhangi bir bentte belirtilmemiştir. Halbuki, 
üyelerinin ürünlerinin pazarlanmasını koordine edecek bir birliğin bu görevleri yerine getirmesi için 
bu bilgilerin devamlı olarak elde edilmesi ve güncelleştirilmesi önem arz etmektedir. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısının "Birliğin görevleri" başlığını 
taşıyan 5 inci maddesinin "n" bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini isteriz. 

Yavuz Altınorak (Kırklareli) ve arkadaşları 
n) Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek, gerektiğin

de üyelerinin ürettikleri ürünler için üretim sözleşmesi yapmak ve bununla ilgili faaliyetleri koor-
dine etmek. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Katılmamakla birlikte, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Buna katılamıyoruz efendim. 

Ben, uygun görürseniz, bununla ilgili, ayrıca, kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Küçükaşık. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önceki konuş

mamın devamı önergemiz bu. Şimdi, gerçekten de, ben, bu önergeye niye katılmadığınızı anlamış 
değilim, anlamakta da gerçekten zorlanıyorum; yani, koordine etmek, tek tip sözleşme düzenlemek 
ne demek, bunu anlamış değilim. Siz, birliğin gelirinde, kimden kesinti yapacaksınız? Ben, o bir
liğe niye üye olayım; o birliğin bana ekonomik herhangi bir kazancı olmayacak ki. Ben birliğe 
gideceğim, para vereceğim -pratikteki uygulamaya bakınız- o tek tip sözleşmeyi başkası yapacak, 
fabrikaya gelecek, ben de o sözleşmeden yararlanacağım ve ben birliğe üye olarak da cebimden 
para kestireceğim; var mı böyle bir şey?! Uygulamayı hiç yaşamadınız mı?! Bakın, sözleşmeler 
burada, Tarım Bakanlığı 1996'da, 1998'de tebliğler çıkardı, bu tebliğler hiçbir işe yaramadı. Sözleş
melerde öyle hükümler var ki!.. 

Bakınız, ben gidiyorum, bir konserve fabrikasıyla sözleşme yapıyorum domatesimi alın diye, 
almıyor, fiyatı yüksek diyor. Seninle yaptığım sözleşme 100 000 lira; rampadan yine bana getir, ben 
sana ceza kesmeyeceğim, sözleşmeyi aleyhine yorumlamayacağım, 70 000 liradan peşin parayı al 
diyor. Gidiyorum, o şekilde veriyorum; ama, rampaya adam yine parasını ödemiyor zamanında, 
güçlü bir fabrika değil. 

Sözleşmelerde öyle hükümler var ki, ben Bursa Mustafakemalpaşa'da ikamet ediyorum, söz
leşmede İstanbul mahkemeleri çıkıyor karşıma açık senet nedeniyle İstanbul mahkemelerinde aley
hime açılan davalar için, ben, 300 000 000, 500 000 000, 600 000 000 liralık alacağımı tahsil etmek 
için İstanbul'a gidebilir miyim allahaşkına! 

HASAN KARA (Kilis) - Sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Siz, sözleşmeleri hiç görmemişsiniz. Bakın, burada, 

teker teker göstereyim. Eğer varsa... 
HASAN KARA (Kilis) - Hukuken yetkilidir.. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Hayır, değildir; bomboş bırakılıyor, anlamıyorsunuz, 

boş bırakılıyor ve açık senet alınıyor. Biraz önce gösterdim, tekrar göstereyim, açık senetler var, 
açık senetlere "yetkili mahkeme İstanbul mahkemesi" yazıldıktan sonra ben ne yapacağım?! Şir
ketin genel merkezi İstanbul çünkü. Sözleşmeler gruplar halinde imzalanır, benimle beraber o gruba 
üye olan 20 kişiden biri ürününü vermezse, ben paramı alamıyorum. 
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Biraz önce de söyledim, bir büyük konserve fabrikamız, 2003 yılı içerisindeki domates 
bedelinin yüzde 20'sini bugün itibariyle hâlâ ödemedi, geriye kalanları da daha ancak geçen ay 
ödedi. Sözleşmelerde son tarih 28 Şubattır; bakınız, 2004 yılında teslim ettiğiniz domatesin, biberin, 
bütün yaş sebze ve meyvenin ödemesinin son günü 28 Şubattır. Siz bir üreticisiniz, 28 Şubat geçti; 
Ziraat Bankasına olan borçlarınızın faizleri olduğu gibi çalışıyor, tarım kredi kooperatifine olan 
borçlarınızın faizleri çalışıyor, özel sektörden ilaç almışsınız, onlara olan bütün borçlarınızın faiz
leri çalışıyor; ama, sizin ağustosta, eylülde teslim ettiğiniz domatesinizin, biberinizin parası altı ay 
orada kalıyor, 25 kuruş faiz çalışmıyor; diyorsunuz ki, sözleşmemin süresi geldi, 28 Şubat oldu, 
haydi, ben bir dava açayım... Açın davayı, ne olacak; üç ay sonra ilk duruşma gününü alacaksınız, 
değil mi; birbuçuk yıl da bu davayla uğraşacaksınız; ama, karşınıza bir sözleşme çıkıyor ki -sözleş
mem var diyorsunuz- sözleşmelerde yetkili mahkeme asla senin ikamet ettiğin yer değil; neresi; o 
şirketin genel merkezinin olduğu yer, yani İstanbul. Git, orada... Yetki itirazı geliyor karşınıza... Bir 
de, oraya gidip hakkınızı arıyorsunuz; ertesi yıl, şirket "sen çok fazla konuşuyorsun, hakkını arıyor
sun kardeşim, ben seninle sözleşme yapmam, senin ürününü almam" diyor. Çiftçiye bizim reva gör
düğümüz bu mu?! Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sözleşmeler burada, pratikte bilmeyen, görmeyen 
arkadaşlarımız, lütfen baksınlar. Bu, bir vicdansızlık! Ben, yirmi yıl avukat olarak bunlarla uğraş
tım. Bir yıl önceki konuşmamda bunları anlattım; ben, bir sakıncanın giderilmesini istiyorum. 

Bu birlikler, ekonomik birlikler arkadaşlar, bunun adı yok. Yani, bunun adı ne; üretici birliği 
mi, üretici örgütü mü, ne olabilir?!. Avrupa Topluluğunda, üretici organizasyonunda en aktif rolü 
oynuyor ve yardım direkt olarak örgüte verilir; nerede verilir; yaş sebze ve meyvede. Yaa, Avrupa 
Birliği böyle... İlk taslakta bunlar var ve ilk taslak doğru. Neden doğru biliyor musunuz; çünkü, Av-
rupa'daki yaş sebze ve meyve tüzüğünün Türkçeleştirilmiş haliydi ilk taslak. Ondan sonra, herkes 
müdahale etti, ilk taslak değişti. Biraz önce, ben, size ilk taslaktan maddeler okudum; 7 nci, 9 uncu 
maddeleri okudum. Sözleşmeyle üretim yapma yetkisini o zaman veriyordunuz, şimdi neden 
veremiyorsunuz; onu soruyorum ben. Şimdi neden veremiyorsunuz; ben onu soruyorum. İlk taslak
ta bu vardı, niye çıkardınız? Üreticiden yana mısınız, bir avuç özel sektörden yana mısınız: lütfen, 
bunun cevabını verin. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, bir açıklama yap

mak istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, çok kısa bir açıklama olmak üzere, buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan. Bursa Millet

vekilimiz Mehmet Küçükaşık, verdiği bu önergeyle, bu maddeye "sözleşmeli üretim kapsamında. 
üyeler adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek" cümlesinden sonra "gerektiğinde üyelerin ürettik
leri ürünler için üretim sözleşmesi yapmak" cümleciğini ekliyor ve âdeta, bu ikinci cümlecikle 
bütün olumsuzlukların olumluya dönüşeceğini ifade ediyor. 

Şimdi, işin ruhuna bakacak olursak, bu kanun tasarısının amacı, talebe göre üretim planlaması 
yapmak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almadan ürünlerin pazarlanmasına katkı 
yapmak. Şimdi, mülkiyetinde olmadığı bir ürünle ilgili olarak, üyelerinin ürettikleri ürünler için 
üretim sözleşmesi yapmak, işin ruhuyla çelişen bir husustur: ama. esas kanun teklifinde Meclise 
gelen teklifte "sözleşmeli üretim kapsamında, üyeler adına örnek tip sözleşmeleri düzenlemek ve 
bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek" diye bir hüküm var zaten. Eğer. bilgilendirmeyse. 
üyelerini bu konuda koruyucu bir şemsiye altına almak ise. zaten, komisyonda yapılan çalışmalar
da. Sayın Milletvekilimizin önerisine çok yakın bir ifadeye ulaşılmıştır: ama, işin ruhu itibariyle 
kendi mülkiyetinde olmayan bir ürünle ilgili, üretimle ilgili bir taahhüt altına girmesinin çok doğru 
olmayacağı düşüncesi, hâlâ, komisyonumuzda ve bizde mevcuttur: dolayısıyla, bu şekliyle geç
mesini daha çok uygun görüyoruz ve takdiri Yüce Meclise bırakıyoruz. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önerge kabul edilmemiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Birliğin organları 
MADDE 6. - Birliğin organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim ku-ruludur. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Genel kurul, görev ve yetkileri 
MADDE 7. - Genel kurul, birlik üyelerinden oluşur. 
Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek. 
b) Çalışma raporlarını incelemek. 
c) Yönetim kurulu ile denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesine karar vermek. 
d) Kesin hesapları kabul veya reddetmek. 
e) Yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ve çalışma programını görüşerek onaylamak. 
f) Personel işlemleri, taşınır ve taşınmaz mal alım veya satımı ile üyelik aidatlarının belirlen

mesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek. 
g) Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde ikisini aşmamak üzere 

kesilecek hizmet payını tespit etmek. 
h) Merkez birliğine temsilci seçmek. 
ı) Üyelikten çıkarılmayı onaylamak. 
i) Diğer karar ve tedbirleri almak. 
Genel kurul, .üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağ

lanamazsa, ikinci toplantı çoğunluk şartı aranmadan yapılır. Genel kurul, denetim kurulunun veya 
yönetim kurulunun kararı yahut genel kurul üyelerinin üçte birinin yazılı talebiyle olağanüstü top
lantıya çağrılabilir. 

BAŞKAN - 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetim kurulu; görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 8. - Yönetim kurulu, genel kurulun dört yıl için kendi üyeleri arasından seçtiği en az 

beş, en çok yedi üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 
Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunanlar, aradan bir seçim dönemi 

geçmedikçe aynı göreve seçilemezler. 
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Üye kabul etmek. 
b) Genel kurul gündemini tespit etmek, faaliyet programlarını hazırlamak ve genel kurulu top

lantıya çağırmak. 
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c) Birlik muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve ak
tarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları sunmak. 

d) Birlik personelinin atamasını yapmak ve görevine son vermek. 
e) Birliğe hizmet satın almak. 
f) Genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde birliğin taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımını 

yapmak, birliğin mallarını yönetmek ve korumak. 
g) Birliğin faaliyet alanı içerisindeki ürün veya ürün grubu ile ilgili piyasa fiyatlarını takip et

mek, pazar araştırması yapmak ve yaptırmak. 
h) Ürün veya ürün grubunun kalitesini yükseltmek için gerekli kişi, kurum veya kuruluşlarla 

işbirliği yapmak. 
ı) Birlik üyelerini bilgilendirici toplantılar yapmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak. 
i) Birliği yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek. 
j) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. 
k) Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla 

ilgili faaliyetleri koordine etmek. 
1) Genel kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
Yönetim kurulu üyeleri, birlik faaliyetlerine ilişkin icraatlarından on yıl süre ile sorumludurlar. 
BAŞKAN - 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Denetim kurulu, görev ve yetkileri 
MADDE 9. - Denetim kurulu, genel kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği üç üyeden oluşur. 

Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 
Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Birlik bilanço ve defterlerini incelemek. 
b) Yönetim kurulunun faaliyetleri ile ilgili yapılan denetim raporunu genel kurulun onayına 

sunmak. 
c) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. 
BAŞKAN - 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Üyelik şartları, aidat ve üyelikten çıkarılma 
MADDE 10. - Birliğe üye olmak isteyen tarım üreticilerinde aşağıdaki genel şartlar aranır: 
a) Üye olacağı birliğin iştigal ettiği ürün veya ürün grubu ile ilgili pazara yönelik üretimde 

bulunmak. 
b) Çiftçi belgesi sahibi olmak. 
c) Gerçek kişiler bakımından, onsekiz yaşını doldurmuş olmak. 
Üyelik için gerekli özel şartlar birlik tüzüğünde belirlenir. 
Tüzel kişilerin birliklere üyelik başvurusu için kendi yetkili organlarınca yetkilendirilmesi 

gerekir. 
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Yönetim kurulu, müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde üyelik şartlarını taşıyanların 
üyeliklerini kabul eder. Üyelik, giriş aidatının öden-mesi ile kazanılır. 

Birlik üyeleri, giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatı ile yıl
lık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan 
az, yarısından fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Giriş aidatı 
ve yıllık aidat miktarları, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre yönetim kurulunun tek
lifi ile genel kurul tarafından belirlenir. 

Üyelikten çıkarılmayı gerektiren haller, birlik tüzüğünde belirlenir. 
BAŞKAN - 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Birliğin gelirleri 
MADDE 11.- Birliğin gelirleri şunlardır: 
a) Üyelik aidatları. 
b) Üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler. 
c) Yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış, fon ve yardımlar. 
d) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler. 
e) Reklam, tanıtım ve yayın gelirleri. 
f) Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedeli üzerinden kesilecek hizmet payı. 
g) Diğer gelirler. 
Birlikler, üyelerine gelirlerinden pay dağıtamazlar. 
BAŞKAN - 11 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Malatya Millet

vekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin çok değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bu yasayı görüşüyoruz; sanki, bu yasa Türk köylüsünü kurtaracak. Eğer bu yasa Türk köy

lüsünü kurtaracaksa, vay Türk köylüsünün haline! Olaylara ekonomik olarak bakmadığınız sürece, 
olaylara ekonomik çözüm, finansal çözüm bulmadığınız takdirde, böyle gelmiş böyle gider. Bir 
Dernekler Kanunuyla yönetilecek üretici birlikleri, hiçbir finansal çözüm getirmeksizin, eğer, bu ül
kede köylünün sorununu çözecekse, üreticinin sorununu çözecekse, yine söylüyorum, vay Türk 
köylüsünün haline! Hiçbir finansman desteği getirmiyor. Bu köylü ne olacak?! Dünyanın her 
tarafına bakın, finansman problemi çözülmeyen bir üreticinin ürünü ziyan zebil olur, tıpkı Tür
kiye'de olduğu gibi. Dönüp, geçmişteki tarım satış kooperatiflerinden ders alalım; siyaset ve 
siyasetçi bunları ne hale getirdi; hepsi borç batağında. Bir tek müsebbibi var; kötü yönetildi ve kötü 
yöneten de, yönettiren de siyasetçi. Türkiye'de tarım satış kooperatifleri iflasın eşiğine getirildi. 
Şimdi dönüyoruz, üretici birliklerini kuruyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, finansal çözüm getirilmeyen hiçbir üretici birliği başarılı 
olamaz, köylünün hiçbir sorununa çözüm bulamaz, Türkiye'de yetişen ürünleri dünyanın hiçbir 
yerinde satamaz. Yine, serbest rekabet ortamında, malî gücü yeterli olan kişiler... Parası olmayan, 
parası olmadığı için gübresini, mazotunu zamanında alamayan, veresiye alan köylü, ürününü yok 
pahasına satacaktır, bu ürünler yok pahasına elden çıkacaktır. Bu böyledir. 

Onun için, gelin, bu üretici birliklerini Türk köylüsünün kurtuluşu olarak görmeyelim; gelin, 
finansal model getirelim; gelin, bu birliklerde herkes elini taşın altına koysun; gelin, elini taşın al
tına koyan insanlar, bu birliklerde belli bir sermaye oluşturup, bu birliklerin sermayesiyle, bir finan
sal birliktelik oluşturarak, finansal çözüm getirerek, köylümüzün sorununa çözüm bulalım. 
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Ben söylüyorum... Efendim, Ziraat Bankası, köylünün bankası; Ziraat Bankası, köylünün, yıl
lardır, yüz senelik... Hayır, Ziraat Bankası, Türkiye'de, çiftçinin bankası değildir, Ziraat Bankası 
köylünün bankası değildir; Ziraat Bankası, hazinenin bankasıdır. Ziraat Bankasının tek işlevi -yüz
de 99- hazine bonosu almak, devleti finanse etmek... Hayır, görevi bu değil; Ziraat Bankasının ger
çek görevi çiftçiyi finanse etmek. Hiç kimse "Ziraat Bankası çiftçiyi finanse ediyor" demesin. 

Arkadaşlar, Türkiye'de, Ziraat Bankası, köylüye kredi yerine köye kredi uygulamasına geç
mediği sürece, ürün finansmanına geçmediği sürece, çiftçinin hiçbir problemi hallolmaz. Onun için, 
biz, olaya bu pencereden bakalım. Gelin, bu modele bir finansman modeli ekleyelim. Aksi halde, 
yine, benim zavallı çiftçimin ürününü birileri hep yok edecektir, çok ucuza kapatacaklardır. Size bir 
örnek vereyim: Tabiî, hükümet, IMF'den aldığı bilgiye göre "hayır arkadaş, keseceksin" denildi ve 
geçtiğimiz iki yılda, tarım ve satış kooperatiflerine bir kuruş kredi verilmedi. Çiftçi, kaderiyle baş 
başa bırakıldı. "Kendi çözümünü kendin bul" dediler, ürünler yok satıldı. Bir örnek vereyim: Geçen 
sene -kredi desteği sağlayın bu insanlara, hiç kimseye hibe etmeyin- Malatya Kayısı Birliğe 10 tril
yon lira kredi bulunmadı. Dünya, yıllarca, kayısıyı, tonunu 2 800 dolardan aldı; fiyat, yıllarca buy
du. Dışarıdaki alıcılar "bunların parası yok, çiftçiye para ödeyemez" dediler ve kayısı fiyatı 1 700 
dolara düştü. Sırf 10 trilyon liralık bir finansman bulunmadığı için, Türkiye ve Malatya 60 000 000 
doları kaybetti. Bu böyle olacaktır. Onun için, mutlaka, bir finansal bacağı olmalı. Finansal bacağı 
olmayan bir yeri, sadece bir dernek gibi idare edersiniz; hiçbir şey vermez; çiftçiyi yok eder. 

Sayın Bakanım, bu modeli kurmak çok basit. Ziraat Bankası, eğer, Ordu'nun fındığına, Malat
ya'nın kayısısına finansman sağlamak istiyorsa, üreticiye, istediğinde, mazot zamanı mazotuna, 
gübre zamanı gübresine bir finansman desteği sağlamak istiyorsa, tüm köye bir kredi açacak. 
Hesaplayacak, şu kadar dönüme şu kadar kredim var diyecek. Bak bakayım, bir kuruş kredin 
batıyor mu; bak bakayım, tüm kredin geri ödeniyor mu; bak bakayım, o köylün, mazot için çok 
fahiş fiyatla vade farkı veriyor mu!.. Türkiye'de niye bazı ürünler ucuzlamıyor; çünkü, 7-8 aracı 
geçiriyor. İnsanlar, fahiş fiyatla alıyor gübreyi, fahiş fiyatla alıyor mazotu; çünkü, parası yok. Ürünü 
alıyor. Geçtiğimiz günlerde tüm kayısımız yok oldu. Ben, bir sene sonrasına un alan insan gördüm; 
bu eylüle değil, gelecek sene eylül ayına un alan insanlar gördüm. Bu unu kaç paraya alıyor biliyor 
musunuz -ekmek için, geçinmek için, yemek için, aç kalmamak için alıyor bu unu- iki katı fiyatına. 

Siz, bu ülkede yeterince finansman modeli getirmediğiniz sürece bunlar bir hiçtir. Sakın ola ki, 
bu yasadan hiçbir ümit beklemeyin. Bu yasa, sadece bir Dernekler Yasası, sadece üretici birliğiyle 
ilgili. Binlerce insan el kaldırır, el indirir; ama, olan yine köylüye olur; olan, yine, zavallı, parası ol
mayan insana olur. Bu, yaşamın gerçeği; buna böyle bakalım. 

Gelin, kesinlikle devletten kimseye hibe vermeyin; ama, finansman bacağını, uzun vadeli 
finansman bacağını, ürününün ilk gününden, üretiminden satılmasına kadar bir finansman bacağını 
getirirsek bu yasaya ilave bir yasayla veya bu yasayla beraber, o zaman bu birlikler dünyadaki bir
likler gibi olur. Bugün dünyanın her tarafında, Hollandasından Avrupa Birliğine kadar, ürünlerine 
son derece destek oluyorlar. Beş yıl vadeli kredi veriyorlar. Amerika, pamuğunu satmak için, 
pamukçusuna "bu pamuğu vadeli sat, ben senin paranı peşin ödeyeceğim" diyor. İki yıl vadeli GSM 
kredileri... Almanya, Hollanda, İtalya, tüm ürünlerini satmak için, kendi köylüsüne, kendi 
üreticisine parayı peşin veriyor ve "sat; Türkiye'de kime satıyorsan sat; ben, seni, beş yıl vadeli 
finanse edeceğim, üç yıl vadeli finanse edeceğim, iki yıl vadeli finanse edeceğim" diyor. 

Biz, bizim köylümüzü attık bayıra, Mevlam kayıra!.. Allah'a emanet... Parası yok, aç bu 
adam!.. Onun için, ben, bu yasa tasarısının finansman bacağı olmaksızın başarılı olacağına inan
mıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, lütfen, konuşmanızı toparlar mısınız. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Toparlıyorum. 
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Eğer, köylüyü düşünüyorsak, hakikaten üretimi düşünüyorsak, Türkiye'deki üretime kat
kımızın olmasını istiyorsak, mutlaka, finansman bacağını getirmemiz gerekiyor. 

Sayın Bakanım, ayrıca da, Malatya'daki tüm kayısı üreticileri, hâlâ, sizden bir cevap bekliyor. 
Neyse, bu insanlar artık ümitlenmesinler. Bu cevabımızı da en kısa sürede "arkadaş, biz bir şey 
yapamıyoruz" veya "şunu yapıyoruz" diye verirsek, Malatya'nın tüm kayısı üreticileri de bundan 
sonraki yaşamlarını ona göre ayarlayacaklardır, bundan sonra hayata ona göre bakacaklardır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 
11 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Birliğin giderleri 
MADDE 12. - Birliğin giderleri, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile 

üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar. 
BAŞKAN - 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Merkez birlikleri 
MADDE 13. - Birlikler ürün veya ürün grubu bazında ulusal düzeyde merkez birliği şeklinde 

örgütlenebilir. 
Merkez birliği, aynı ürün veya ürün grubunda faaliyet gösteren en az yedi tarımsal üretici bir

liğinden oluşur. Aynı ürün veya ürün gurubu için birden fazla merkez birliği kurulamaz. 
Merkez birliklerinin kuruluşu, tarımsal üretici birliklerinin kuruluşundaki esaslara tabidir. 
Merkez birliğinin genel kurulu, üye birliklerinin genel kurullarınca seçilecek birer temsilciden 

oluşur. 
Merkez birliklerinin yönetim ve denetim kurullarının üye sayısı, görevleri ve sorumlulukları 

tüzüklerinde belirlenir. 
BAŞKAN - 13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Merkez birliklerinin görev ve yetkileri 
MADDE 14. - Merkez birliklerinin görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Faaliyet gösterdikleri ürün veya ürün grubuyla ilgili olarak ulusal düzeydeki üretim plan

larına ve ürünlerinin pazarlanmasma ilişkin kurallara uyulmasında üyelerine yardımcı olmak ve 
üyelerini yönlendirmek. 

b) Üyelerinin faaliyetlerini desteklemek, izlemek ve değerlendirmek. 
c) Üyelerini, yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek. 
d) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin ürün bazında yapacağı çalışmalara katılmak ve danışma 

kuruluna temsilci göndermek. 
BAŞKAN - 14 üncü madde üzerinde, şahsı adına, Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk; buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
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AHMET ERTÜRK (Aydın) - Sayın Başkanım, Meclisimizin değerli üyeleri; görüşmekte ol
duğumuz 617 sıra sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısının 14 üncü maddesi üzerinde 
şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz bu yasa tasarısıyla, bir tarım ülkesi olan ve 
nüfusun yüzde 40'ının geçimini tarımdan sağladığı ülkemizde üreticilerimize, çok değerli çift
çilerimize bir fırsat, yeni bir açılım getirilmek istenilmektedir. Birbirinden farksız, birbirinden 
kopuk, çeşitli illerimizde, ilçelerimizde, üretim birimlerimizde yaşayan insanlarımız var. Örneğin, 
pamuk üreticilerimiz, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde var, Ege Bölgemizde var, Akdeniz Böl
gemizde var. Örneğin, zeytin müstahsillerimiz; Marmara Bölgemizde var, Ege Bölgemizde, 
Anadolumuzun güney illerinde bu ürünle geçimini sağlayan insanlarımız var. Keza, patates 
üreticilerimiz, süt üreticilerimiz gibi, çok çeşitli ürünlerle geçimini sağlayan çiftçilerimiz, birbirin
den kopuk üretim yapmakta, gerek girdilerinde gerekse ürünlerinin fiyatlarında birbirinden haber
siz bir tavır sergilemektedirler. 

Her ne kadar, çiftçilerimizin, ziraat odaları gibi örgütleri var ise de tedariklerini temin etmek 
veya ürünlerinin hak ettiği fiyattan satılmasını sağlamak için kurulmuş gerek tarımsal kalkınma 
kooperatifleri gerekse tarım satış kooperatifleri var ise de... Örneğin, Ege Bölgesinde üretim yapan 
zeytin üreticilerinin birliği, örgütü olan Tariş Zeytinyağı Birliği ile Marmara Bölgesinde aynı işi 
yapan insanlarımızın, üreticilerimizin örgütü olan Marmara Birlik, pek çok konuda birbirinden 
habersiz iş yapmak durumundadır. İşte, bu üretici birlikleri arasında, Tarımsal Üretici Birlikleri 
Kanunu Tasarısıyla, bu uyum ve tesanüt sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Bursa İlimizin Karacabey İlçesinde soğan üreten insanlarımızla, yine, örneğin, Aydın İlimizde 
soğan üretimi yapmak isteyen insanlarımız, eğer, önümüzdeki sene soğan çok iyi fiyat eder veya 
önümüzdeki sene domates çok iyi fiyat eder veya patatesten çok iyi para kazanabiliriz düşüncesiy
le, birbirlerinden habersiz, aynı ürünü ektikleri takdirde, ülke ihtiyacı 100 kilogram ise, belki 150-
200 kilogramlık bir üretimle karşı karşıya kalıp, ürünleri hak ettiği fiyatı bulmayabilir. İşte, onun 
için, ürünlerin, ihtiyaç duyulduğu nispette üretiminin sağlanması ve üretim planlamasının yapılabil
mesi için bir çatı örgüte ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kooperatifler, üreticilerinin, ortaklarının ihtiyaç duydukları girdi, (tohum, gübre, nakit) ih
tiyaçlarını, ilaç gibi kimyevî taleplerini karşılamak için, -belki, tedariklerini karşılıyorlar- ürün
lerinin hak ettikleri fiyatı bulması için çalışmalar yapıyorlar; ama, üretim planlaması konusunda bir 
düşünceleri yoktur. İşte, bu üretim planlamasını, bu yasa tasarısının 14 üncü maddesinde hayat 
bulan merkez birlikleri yapmak durumundadır. Tabiî, burada, sadece yaş sebze, meyve üreticilerinin 
birlikleri değil, bütün üreticilerin birlikleri kurulmalıdır. 

Komisyonumuzda bu konular tartışılırken, her ilde, hatta, her ilçede üretim yapan, aynı ürün 
konusunda faaliyet gösteren üreticilerin birlik kurması imkânı ortaya getirilmiştir. İlçelerden illere, 
hatta bölge birliklerine ve nihayet, merkez birliği marifetiyle de ülkemizin ihtiyaç duyduğu ürün
lerin üretilmesi yönünde bir yönlendirme fırsatı yaratılmaktadır. Bu doğru bir düşüncedir; mutlaka, 
ülkemizin ihtiyaç duyduğu ürünler ve hatta, ihtiyacımızdan fazlası, ihraç fırsatı olan ürünlere yön
lendirme yapılmalıdır. Mesela, benim ilim Aydın'da, şu anda, 60 000 tona yakın bir incir üretimi söz 
konusudur; halbuki, ülke tüketimimiz 5 000 tondur, 55 000 ton ürünü ihraç etmek durumundayız ve 
bu 55 000 ton ürünü ihraç etme fırsatı için, gerek kooperatifler gerek tüccarlarımız, tacirlerimiz fır
sat yaratma durumundayken, bir taraftan da, hâlâ, incir fidanları dikilmektedir. İşte, üzümde arz faz
lası vardır, fındıkta arz fazlası vardır. Eğer bu üretim kontrol edilmezse, yarın, incirde ve hatta pek 
çok üründe arz fazlası olabilecektir; ama, mısırda, pamukta üretim ihtiyacımız vardır. İşte, çift
çilerimiz, bu üretici birlikleri ve hükümetimizin -tabiî, hükümetimizin de, muhakkak, gerekli tarım
sal destekleri vermesi gerekmektedir- destekleri marifetiyle, ihtiyaç duyulan ürünleri üretmeye doğ
ru yönlendirilmelidir diyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Ertürk, lütfen, konuşmanızı tamamlayın. 
Buyurun. 
AHMET ERTÜRK (Devamla) - Bu yasa tasarısı, bu birliklerin kurulması amacıyla, 

hükümetimiz tarafından Büyük Millet Meclisimize getirilmiştir. İnşallah, bu yasa tasarısıyla, çift
çilerimizin hak ettikleri üretim fırsatları ve çiftçilerimize verilen ehemmiyet ortaya çıkacak ve bu 
ülkeyi doyuran insanlara, ürettiği ürünlerle bu toplumun beslenmesi konusunda kaliteli ürünler sun
maya çalışan çiftçilerimize, bir fırsat ve bir açılım yaratılacaktır diye düşünüyorum. 

Tarım geleneğimizdir, tarım geleceğimizdir; ülkemiz sanayileşse dahi tarımdan vazgeçemeyiz 
ve vazgeçmemeliyiz diyorum. Onun için, çiftçilerimiz için, yeni bir pazarlama imkânı, yeni bir 
üretim planlaması fırsatı bakımından, Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısının hayırlı 
olacağını düşünüyorum. 

Bu duygularımla, sizleri saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertürk. 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum. 
Merkez birliklerinin gelir ve giderleri 
MADDE 15. - Merkez birlikleri, genel kurul tarafından belirlenen oranlarda, üyesi olan birlik

lerin üyelik aidatı gelirlerinden pay alır. Bu miktar, birliklerin üyelik aidatı gelirlerinin yüzde onun
dan fazla olamaz. 

Merkez birliklerinin giderleri, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile 
üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar. 

BAŞKAN - 15 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.48 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 19.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107 nci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

617 sıra sayılı tasarının müzakerelerine devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
5.- Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyisleri Komisyonu 

Raporu(l/803) (S.Sayısı: 617) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Tasarının 16 ncı maddesini okutuyorum: 
Bakanlığın görev ve yetkileri 
MADDE 16. - Bakanlığın birliklerle ilgili görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Birliklerin ve merkez birliklerin kuruluşu ile ilgili işlemleri yapmak. 
b) Birlikleri ve merkez birliklerini uluslararası anlaşmalar, ulusal plân ve programlar çer

çevesinde bilgilendirmek ve yönlendirmek. 
c) Birliklerin ve merkez birliklerinin çalışmalarını teknik yönden desteklemek ve merkez bir

liklerini teknik yönden denetlemek. 
BAŞKAN - 16 ncı madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Muğla Milletvekili 

Fahrettin Üstün; buyurun. 
Sayın Üstün, şahsınız adına olan söz talebinizi de birleştirerek, 15 dakikalık sürenizi baş

latıyorum. 
CHP GRUBU ADINA FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 üncü maddedeki konuşmamda, Türkiye arıcılığı 

üzerindeki görüşlerimi belirtmiştim; fakat, orada birtakım eksiklikler oldu. Bal ihracatında gerekli 
önlemleri almadığımız takdirde, en kısa sürede Avrupa Birliği bal ihracatımıza da engel koyacaktır. 

Pamuk üreticisinin durumu da iyi değildir. Maalesef, üreticimiz, pamuğunu ekebilmek için 
tefecinin eline düşmüş durumdadır. Yüksek maliyetler, düşük fiyatlar ve desteklemelerin çok yeter
siz kalmasıyla pamuk üreticisinin diğer ülkelerin çiftçileriyle rekabet edebilme olanağı kalmamış
tır. Yaklaşık 800 000-900 000 ton arasında olan yıllık rekolteye rağmen, dışarıdan pamuk ithal edil
mesi, başka ülke çiftçisini desteklemekten başka bir şey değildir. Pamuk üreticisi, pamuğunu sat
madan tefeciden aldığı parayla yaşam savaşı vermektedir. 

Ülkemiz, petrolden sonra, en fazla dövizi bitkisel yağlara -zeytin, ayçiçeği, soya, kanola yağı 
gibi- ödediği halde, yukarıda adı geçen bitkisel ürünleri desteklemede son derece yetersizdir. İthalat 
için ödenen dövizin yıllara yayılarak destekleme olarak ödenmesi, ekilebilir alanların artması zaman
la ülkemizi net ihracatçı durumuna getirecek ve alanda önemli bir döviz kazancımız olacaktır. 
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Çiftçinin ürettiğinin fiyatı daima düşmekte, satın aldığı her şeyin fiyatı ise artmaktadır. Örnek 
verecek olursak; gübre fiyatlarındaki artış, traktör fiyatlarındaki artış, yem fiyatlarındaki artış, ziraî 
ve hayvansal ilaçlardaki artış. Ayrıca, traktörle ilgili bir hususu belirtmek istiyorum. Bugün, bir çift
çi, Ziraat Bankası kredisiyle traktör alabilmesi için, 100 dönüm araziyi kullanır halde -ya tapulu 
olacak ya da sözleşmeli olacak- olması lazım; ama, Türkiye'de çiftçilerin elindeki arazi yapısının 
üçte 2'si 18 dönüm ve altındadır. Bunun da bir an önce düzeltilmesinde yarar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 45 inci maddesinde "Devlet, tarım 
arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim plan
laması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvan
cılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. 

Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin 
eline geçmesi için gereken tedbirleri alır" denilmektedir. 

Gelişmiş ülkeler bu yönde büyük sorunları aşmışken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler ise 
kendi üretim planlamasını yapamamış, kendi insanını besleyecek kadar bile üretemez duruma 
düşürülmüş bir durumdadır. Bu durumu aşabilmek için, Türkiye, zamanla yarıştığının bilinci 
içerisinde bütün kaynaklarını çok iyi tanımak, bunlardan potansiyeli olan, geliştirebileceği kaynak
larını en iyi şekilde kullanarak sağlıklı bir kalkınmayı gerçekleştirmek zorundadır. 

İkinci Dünya Savaşından sonra temel gıda maddeleri, stratejik bir ürün olarak hem iç hem de 
dış politikada ateşli silahlar olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Toplumların sosyal ve siyasal 
yapılarını, davranışlarını beslenmeye ilişkin yöntemlerle değiştirmek mümkün hale gelmiştir. Yeter
li ve dengeli beslenen toplum veya topluluklar yetersiz ve dengesiz beslenenleri yönetir, yönlendirir 
ve istedikleri biçimde şekillendirir olmuştur. Ekmek, pirinç, bulgur, patates ve nişasta bakımından 
zengin yiyecekler kalori değerleri çok yüksek olduğu için, ucuz enerji kaynağı olduğu için kol 
gücünün maliyetini de ucuzlatırlar. Bu yüzden, beyinsel gelişim gıdalar yerine ucuz ve bedensel 
enerji kaynağı gıdaları geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelere empoze edilmektedir ve ediliyor. 
Bedensel gelişim gıdaları yerine kas gücü enerjisi için gerekli gıdalar önerilerek, bu ülkelerin geliş
meleri engellenmeye çalışılmaktadır. 

Ülkemizde kişiler yeterli ve dengeli bir şekilde beslenememektedir. Ailelerin büyük çoğunluğu 
yetersiz hayvansal protein tüketmekte, bebek ve çocukların en az yüzde 30'unda büyüme ve geliş
me geriliği bulunmakta; bu oran, kırsal kesimde yüzde 60'lara kadar çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, hayvancılık sektöründe üretim biçimi, yapısı gereği değişen ekonomik 
koşullara uyum sağlamakta bitkisel üretime göre oldukça farklıdır. Fiyatların yükselmesi halinde 
hayvan varlığını hemen artırmak, aksine, fiyatların düşmesinde de üretimi durdurmak mümkün 
değildir. Hayvancılıktan vazgeçilmesiyle hayvanların kesilerek yok olmasına, makro düzeyde hay
van varlığının süratle azalmasına neden olunmakta ve şartlar düzeldiğinde yerine hayvan konulması 
aynı kolaylıkla mümkün olmamaktadır. Halbuki, bitkisel üretimde değer kazanmayan ürün aynı yıl 
içerisinde yerini başka bir ürüne terk edebilmektedir. Hayvansal üretimde etkili olan birçok hastalık 
ürünlerin miktar ve kalitesini olumsuz etkilemekte ve ekonomik yönden büyük kayıplara neden ol
maktadır. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar yüzünden, insan sağlığı büyük bir tehdit altın
dadır. Salgın hastalıkların varlığının duyulması, hayvansal ürünlerin dışsatımını etkilemekte, it
halatçı ülkeler alımlarını hemen durdurmakta, salgın hastalığın tamamen kontrol altına alındığından 
emin oluncaya kadar ithalat yapmamaktadırlar. 

Türkiye'nin coğrafi durumu, Asya-Avrupa Kıtaları arasındaki köprü durumu, özellikle doğu ve 
güneydoğudaki komşularımızda yeterli veteriner teşkilatının bulunmaması, ülkemizde bulunan 
veteriner teşkilatının bağımsız olmaması nedeniyle, hayvan hastalıklarının yayılması açısından, ül
kemiz, önemli bir tehlike yaratmaktadır. 
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Özellikle şap, brusella, sığır vebası, tüberküloz, IBR gibi son yıllarda ortaya çıkan pek çok has
talık, önemli ekonomik kayba sebep olmaktadır. Sadece şap hastalığının yol açtığı verim kaybı, has
talık kaynağı ve etkilenen hayvan sayısına göre 100 000 000 ile 500 000 000 dolar arasında değiş
mektedir. 

Türkiye, Sovyetler Birliğinden sonra dünyada sunî tohumlamayı başlatan ikinci ülke olmasına 
rağmen -1926 yılında başlatıldı- hayvan ıslahında gelinen nokta, istenilen ölçüde başarılı olun
madığını göstermektedir. 

Hayvancılık sektörünü geliştirmek için ne yapılmalı? Hayvancılık sektörü hayvansal ürün 
hedefi belirlenmelidir. Hayvancılık sektörünün yapısı değiştirilmelidir. Hayvancılık sektörüne bakış 
değişmelidir. Kabayem açığı kapatılmalıdır. Kesif yem tüketimi artırılmalıdır. Hayvan ıslahında 
sunî tohumlamaya ağırlık verilmelidir. Damızlık ithalatı yerine, yerli kaynaklar tespit edilmelidir. 
Hayvan hastalıklarıyla mücadele daha etkin hale getirilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de hayvancılıktaki mevcut duruma gelince; et 
fiyatları, kilogramı 6 000 000-7 000 000 liradan kesildiği halde, satışı 13 000 000 liradan başlamak
ta, aradaki 6 000 000-7 000 000 lira aracıya gitmektedir. 

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımızın et ve süt verimleri son derece düşüktür. Kabayem kay
naklarımız, hayvanlarımızın ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte ve kalitede değildir. Karmayem 
fiyatları gelişmiş ülkelere göre yüksektir. 

Hayvancılık işletmeleri içerisinde büyük ölçekli işletmelerin oranı oldukça fazladır. Örgütlen
me yetersizdir. Hayvan hastalıklarıyla mücadele yetersizdir. Hayvancılığa uygulanan destekleme, 
üretimi, gelişmiş ülkelerle rekabet şansımızı artırıcı nitelikte ve yeterlilikte değildir. 

İlgisizlik nedeniyle küçükbaş ve manda üretiminde, gerek hayvan sayısı gerekse üretim açısın
dan gerilemeler yaşanmaktadır. Ankara keçisi bunun tipik örneğidir. 

Hayvancılık nasıl kalkınamaz; sütü, sudan ucuz satarak; Türkiye Cumhuriyetinin en köklü 
kurumlarından biri olan Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatını kaldırarak; ülke hay
vancılığına damgasını vurmuş haraları, ipekhaneleri, hayvancılık araştırma kurumlarını kapatarak; 
tarımsal üretim içerisinde hayvancılığın payını yüzde 30'ların altına çekerek; ülkenin kısıtlı döviz
lerini ithal inek alacağım diye yabancılara dağıtarak; bir yandan "hayvancılıkta orta ve büyük öl
çekli işletme kurmak lazım" deyip, diğer yandan vatandaşa birer ikişer hayvan dağıtarak; özelleş
tirme adı altında SEK'i, yem fabrikalarını ve Et ve Balık Kurumunu haraç mezat satarak; uçsuz 
bucaksız tarım arazilerinin sadece yüzde 5'ini yem bitkilerine ayırarak; veteriner hekimlikte uzman
lık eğitimini engelleyip, öte yandan ülke hayvancılığını geliştirsin diye parayla yabancı uzman 
getirerek; bilimin ve hukukun önüne meslek taassubu koyup, yönetmelikleri, talimatları kafaya göre 
değiştirerek; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında veteriner hekim kıyımı 
yaparak hayvancılık kalkınmaz, kalkınamaz. 

Değerli arkadaşlarım, hükümetin yaptığı son bir uygulama, Ortadoğu ve Balkanların en büyük 
araştırma enstitüsünü kapatmak olmuştur. Manisa Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünün -dünyada, 
gelişmiş ülkelerde sayılı 10 enstitü arasında olmasına rağmen- Bakanlar Kurulunun 2004/7405 
sayılı kararıyla 7.6.2004 tarihinde kapatılması sonucu meydana gelebilecek olumsuzluklar şöyledir: 

Enstitü çalışmalarının candamarı SPF kümeslerde yetiştirilen hayvanlar ve SPF yumurtalarıdır; 
ki, bu kümesteki hayvanlar 18 hastalıktan âridir; bu kümes, dünyada ender bulunan kümeslerden 
birisidir. SPF yumurta ve civcivler, kanatlı aşılarının üretimi dışında kızamık, kabakulak, grip gibi 
beşerî aşıların üretiminde, viral hastalıkların teşhisinde, aşıların saflık ve zararsızlık testlerinde, 
genetik ve biyolojik denemelerde, kansere neden olan etkenlerin incelenmesinde ve onkolojik araş
tırmalarda, bakteri, mikroplazma, virüs yönünden temiz doku kültürleri üretme ve kullanımında, an
tikor formasyonunun incelenmesi gibi önemli alanlarda kullanılır. Bu yüzden, üniversiteler, özel 
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teşhis laboratuvarları, enstitüler ve benzeri araştırma laboratuvarlarında kullanılan SPF yumurtaları 
üreten hazine değerindeki böyle bir kuruluşun kapatılmasıyla, bu yöndeki çalışmalara büyük bir 
sekte vurulacaktır; bu yanlış karardan bir an önce dönülmelidir. 

Her zaman için ülkemizde büyük bir tehdit oluşturan kuduz hastalığına karşı kullanılan kuduz 
aşısının üretiminde de, enstitüden sağlanan SPF'li yumurtalar kullanılmaktadır. Ülkemizde kuduz 
hastalığı hâlâ var olmaktadır ve ülkemizin en batısı Muğla'da, bugün, kuduz hastalığı önlenebilmiş 
değildir. 

Enstitünün sahip olduğu bu saf ırk yumurtalara, 2004 yılında Suudî Arabistan, Peru, İran, İs
rail gibi birçok ülkeden, tanesi 1 dolar üzerinden talep gelmektedir. Ürdün'e ihracat uzun süre 
devam etmiştir. Bu yıl ise Suudî Arabistan'dan 68 000 yumurta talebi olmuş, görüşmeler hâlâ devam 
etmekteyken, bu karar üzerine, maalesef durmuştur. Dünyada artan talepler doğrultusunda, birçok 
ülkeden -İran, Afganistan, Irak, Pakistan, Suriye, Suudî Arabistan, Özbekistan gibi- bayilik talepleri 
gelmektedir. 

Tavuk vebası, tüm dünyada büyük ekonomik kayıplara neden olan, ülke ekonomisine büyük 
darbe vuran ve insanlarda ölümlere sebep olan en önemli viral hastalıklardan birisidir. Hastalığın 
hayvanlardan insanlara bulaşması ve insanlarda ölümcül vakalara sebep olması, hastalığın önemini 
daha da artırmaktadır. 

Al virüsü, dünyanın birçok yerinde, çeşitli kuş türlerinde mevcuttur. Özellikle göçmen su kuş
ları, etkenin yayılmasında ana taşıyıcıdır. Hastalığın İran, İtalya, Belçika, Hollanda, Almanya, Çin, 
Honduras, Şili, Kore, Vietnam, Japonya, Tayland ve ABD'de yakın geçmişte görülmesi ve tavuk
çuluk sektörünün global yapısı, ülkemizin önemli kuş göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle, 
yapılacak çalışmalar ve alınacak sonuçlar, mücadele açısından, ülkemiz için çok yararlı olacaktır. 

SPF kümesleri kapatılıp SPF yumurta üretimi bittiğinde, yalnız hayvan sağlığını değil, insan sağ
lığını da ilgilendiren bu tür önemli araştırmaların yapılma şansı ortadan kaldırılmış olacaktır. Böy
lesine stratejik görevlere sahip olan bir kurumun kapatılması, ülke için çok büyük kayıp olacaktır. 

Tarım ve hayvancılığı desteklediğini iddia eden sizler, Köy, Belediye ve Tapu Kanunlarında 
değişiklik yaparak, ülke topraklarının yabancılara satılmasını sağlamadınız mı?! Mera Kanununda 
değişiklik yaparak, meraları yapılaşmaya açmadınız mı?! 560 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameyi gıda kanunu olarak çıkarırken, belli meslek gruplarını dışlayarak, halkımızın, yediğine şüp
heyle bakmasına neden olmadınız mı?! Tarım Bakanlığında iki müsteşar yardımcısının fiilen görev
den uzaklaştırılmasına, hemşeri ve dost atamalarına seyirci kalmadınız mı?! İstanbul Et ve Balık 
Kurumunu kapatmadınız mı?! Fethiye Halıcılık Üretme İstasyonunu siz kapatmadınız mı?! Toprak 
Mahsulleri Ofisinin, hâlâ, ülkenin birçok bölgesinde buğday alamamasının nedeni siz değil 
misiniz?! "1 000 köye 1 000 tarımcı" projesiyle 55 000 Tarım Bakanlığı personeline hakaret eden 
siz değil misiniz?! Bu "1 000 tarımcı" projesiyle göreve alınan arkadaşların çoğu kahve köşelerin
de oturmaktadır. 

Doğrudan gelir desteğinin 2003 yılı ikinci dilimini ödemeyen siz değil misiniz?! Altı ay 
içerisinde, 50 kilogramlık 1 çuval yemin 16 000 000'dan 24 000 000'a çıkmasının sebebi siz değil 
misiniz?! Gübre fiyatlarının övündüğünüz enflasyon rakamlarına göre ikiye katlanarak zamlanması 
sizin zamanınızda olmadı mı?! Süt hâlâ sudan ucuz satılmıyor mu?! İstanbul'da, geçenlerde, tavuk
çuluk fuarında... Teknolojinin ve Avrupa'nın yirmi otuz yıl ötesinde bulunan tavukçuluk sek
törümüzde meslek taassuplarına dayanılarak beyaz et ihraç edilememesinin sebebi siz değil 
misiniz?! AB'de 1 süt ineğine her gün 2 euroluk destek yapılırken, siz, yılda bir kez bile bunu 
veremiyorsunuz. Manisa Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünü kapatan siz değil misiniz?! Her şeyi 
Avrupa uyum yasalarıyla dayatan; ama, Avrupa Birliğinde verilen tarım desteklemelerini veremeyen, 
hatta, sözünü bile edemeyen siz değil misiniz?! TİGEM Antalya-Boztepe Taran İşletmesi Müdürlüğünün 
Karakaş mevkiinde 1 800 dekar alanını uzun süreli kiraya çıkaran siz değil misiniz?! Şekerpancarı ekim 
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alanlarını daraltan siz değil misiniz?! Bitkisel yağ üretimi için vazgeçilmez ürünler olan zeytin, 
pamuk, ay çiçek, soya, kanolayı yetersiz destekleyen siz değil misiniz?! Her türlü destekten yoksun 
olarak üretim yapan Türk çiftçisine ve köylüsüne "gözünüzü kara toprak doyursun" diyen siz değil 
misiniz?! Bütün bunlara rağmen hâlâ "çiftçiyi destekliyoruz" demenizi hayretle izliyorum, hayret 
ediyorum. 

Bu yasanın ulusumuza hayırlı olmasını diliyorum, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Üstün. 
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
Ceza hükümleri 
MADDE 17. - Birlikler ve üst örgütlerinin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair 

malları aleyhine suç işleyen ve bilanço, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve defterler üzerinde suç 
mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organlara dahil üyeler ile personel hak
kında, Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır. 

BAŞKAN -17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
Denetim 
MADDE 18. - Birliklerin ve merkez birliklerin mali denetimleri, genel kurul toplantısı öncesi 

bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılır. Denetimin sonuçları genel kurul öncesi üyelere dağıtılır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde verilmiş 2 adet önerge vardır; önce geliş sırasına, sonra da ay

kırılık derecesine göre okutup işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısının 18 inci maddesine ikinci fık

ra olmak üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Haluk İpek Recep Koral Nusret Bayraktar 

Ankara İstanbul İstanbul 
İmdat Sütlüoğlu Muharrem Karslı 

Rize İstanbul 
"Denetim kuruluşlarının tespiti ile denetim usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik

le düzenlenir." 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde görüşülmekte olan Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısının 18 

inci maddesinin ilk fıkrasında "kurul toplantısı öncesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "yeminli 
malî müşavirlere veya" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Sadullah Ergin Şükrü Önder Recep Koral 
Hatay Yalova İstanbul 

Veli Kaya Hasan Kara 
Kilis Kilis 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Denetimin yeminli malî müşavirlerce yapılması imkânı getirilmiştir. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bırakıp Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısının 18 inci maddesine ikinci fık

ra olmak üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Haluk İpek (Ankara) ve Arkadaşları 

"Denetim kuruluşlarının tespiti ile denetim usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik
le düzenlenir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım efendim? 
HALUK İPEK (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Önerge, denetimi yapacak kuruluş ile denetimin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla getiril

miştir. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, kabul edilen önergeler doğrultusundaki değişik şekliyle 18 inci maddeyi 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Muafiyet 
MADDE 19. - Birliğe ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım, satım, inşa ve kul

lanımları ile birlikçe yürütülen hizmet ve faaliyetler damga vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç 
ve katkı payından muaftır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
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Uygulanacak diğer hükümler 
MADDE 20. - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler ile 6.10.1983 tarihli 

ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 
Mevcut tarımsal örgütlerin uyumu 
MADDE 21. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurulu bulunan tarımsal örgütler, Bakan

lıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uyulması kaydı ile bu Kanun kapsamında 
faaliyet gösterebilirler. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelikler 
MADDE 22. - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 23. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 24. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica 
ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısının açıkoylama 
sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 252 
Kabul 251 
Ret : 1 (X) 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanımız teşekkür konuşması yapacaklardır. 
Buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; bugün verdiğiniz destekle Meclisimizden geçen ve yasalaşması hususunda çok önemli 
bir mesafe kat ettiğimiz Tarımsal Üretici Birlikleri Yasası çalışmasıyla sektörümüzde bir boşluğun 
doldurulacağına inanıyoruz. Bu konuda komisyonda verdiğiniz destek ve iyileşmesi konusunda ar
kadaşlarımızın çalışması her takdirin üzerindedir. Özellikle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun ağır 
eleştiriler getirmesine rağmen, bu yasaya olumlu oy vermesini şükranla karşılıyorum, kendilerini 
saygıyla selamlıyorum. 

Bu arada, sayın arkadaşım Fahrettin Üstün'ün, üzerine çok vurgu yaparak, Tavukçuluk Araştır
ma Enstitüsüyle ilgili olarak ifade ettiği hususları, zihinlerde doğru bilginin de kalması için birkaç 
cümleyle açıklamak istiyorum. Biraz önce aldığım bilgiye göre, Araştırma Enstitümüzün, artık, özel 
sektöre öncülük yapma ve sektörün sorunlarını çözme konusunda geçmişte üzerine aldığı fonk
siyonu yapamayacağı ortaya çıktığı ve bugünkü şartlar içerisinde, çok yüksek bir yatırım ihtiyacını 
karşılama imkânının da olmadığından dolayı, kamunun bu alandan çekileceği; fakat, aynı amaçla, 
özel sektöre devredilerek, üretim faaliyetini sürdürmesi kararı alınmıştır. Dolayısıyla, evvela, yan
lış anlamayı önlemek üzere bunu ifade ediyorum. 

Saygıdeğer arkadaşım, devamında da, yine, çok uzun zaman tartışılan bir hususu gündeme 
getirdi. Ben, biraz önce söylemiştim, insanların söyleyemeyeceği sözler var. İnsanların söy
leyemeyeceği sözleri buralarda tekrar etmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. O sebeple, bu 
düşüncelerimi burada sona erdirirken, tasarının yasalaşması sırasında verdiğiniz desteğe teşekkür 
ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Sayın milletvekilleri, Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

6. - Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(l/827)(S.Sayısı: 618) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 618 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Sayın 

Akif Hamzaçebi; buyurun. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 618 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı nedeniyle söz almış bulunuyorum; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarı, bugüne kadar bütçe sistemimizde yer alan ve 
bütçenin birlik ilkesine aykırılık oluşturan çeşitli hükümlerin, birlik ilkesi çerçevesinde ortadan kal
dırılmasını düzenliyor. Hepinizin bildiği gibi, bütçenin birlik ilkesi gereği, devletin bütün gelirleri 
bütçeye girer, bir havuzda toplanır ve havuzda toplanan bu gelirlerden, kurumlara, ihtiyaçları öl
çüsünde ödenekler verilir. Hiçbir zaman, bir gelir, belli bir harcamanın karşılığını oluşturmak üzere 
bir kurumun bütçesine gelir ve ödenek kaydedilmez; ama, özellikle, Türkiye'de, 1980 sonrası 
yaşadığımız dönemde, öncelikle bütçenin çok temel ilkeleri yanında, bu birlik ilkesine aykırı olarak 
birçok düzenleme yapılmıştır. Hatırlayacaksınız, öncelikle bütçenin genel harcama disiplinini bozan 
fonlar ihdas edilmişti. Genel harcama düzeninin ve genel malî kontrol sisteminin dışına çıkan fon
lar, idarelerin elinde, genel bütçeyi, bütçe sistemini, bütçe disiplinini bozan uygulamanın birer araç
ları haline gelmişti. 

Başlangıçta, birtakım yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla ihdas edilen fonlar, giderek 
gelişmiş, hemen her kurumun fon ihdas etmesi gibi bir sonucu yaratmıştı. Fon uygulamasının sonucu, 
bütçe dışında, neredeyse, bu bütçenin zaman zaman yüzde 50'sine yakın oranlara ulaşan büyüklükte 
ikinci bir bütçe oluşmuştu. Malî disiplini bozan bu fon uygulamalarına, 2000 yılından bu yana, 2000, 
2001, özellikle 2002 yıllarında son verilmiş ve bugün, bütçeiçi veya bütçedışı sadece 6 fon kalmıştır. 

Fon kuramayan idareler, özel gelir ve özel gider veya özel ödenek kaydı dediğimiz, bugün 
görüşmekte olduğumuz tasarıya konu olan düzenlemeleri ihdas etmişlerdi. Buna göre de, kurum
ların belli gelirleri, o kurumların belli harcamalarını karşılamak üzere o idarelerin bütçelerine özel 
ödenek olarak kaydediliyordu. Bu da bütçe disiplinini bozan bir uygulamadır ve bunların 2004 yılı 
rakamsal tutarının 3,7 katrilyon liraya ulaştığını görüyoruz. Demek ki, fonlar dışında bütçe disip
linini bozan ikinci uygulama, bu özel gelir ve özel ödenek kaydı uygulamasıydı; bu uygulamaya da 
belli istisnalar haricinde son verilmesi son derece doğrudur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî ki, bütçeye ilişkin bu uygulamayı, bu tasarıyı 
konuşurken, doğal olarak, bütçenin genel dengelerini de tekrar gözden geçirmemiz, değerlendir
memiz gerekir. Örneğin, görüşmekte olduğumuz bu tasarıda yatırımlara ilişkin bazı hükümler de 
yer almaktadır. Duble yol veya bölünmüş yol olarak isimlendirdiğimiz yatırımların finansmanına 
ilişkin olarak ilgili kurumların taşınmaz satışlarından elde ettikleri gelirlerin, kendi bütçelerinde, 
bölünmüş yolun finansmanında kullanılmak amacıyla, tekrar özel gelir ve özel ödenek kaydı uy
gulamasına, tabiî, belli bir sınırla -zannediyorum 31.12.2007 tarihine kadar- devam edilecektir; an
cak, bölünmüş yolda bu ihtimam gösterilirken, diğer yatırımlarda durum nedir, bunu dikkatinize 
sunmak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, 2003 yılı bütçe sonuçları, yatırımlar açısından, toplam 7,2 katrilyon liralık bir 
yatırım harcamasıyla sonuçlanmıştır. 2002 yatırımlarına baktığımızda, 2002 yatırım tutarının 6,8 
katrilyon lira olduğunu görüyoruz ve 2004 yılı program hedefinin de 2003 ve 2002'den daha az 
olarak, 6,4 katrilyon lira olduğunu görüyoruz. 

Kamu, faizdışı fazlayı tutturabilmek için önemli ölçüde yatırım harcamalarından kesinti yap
maktadır. Ekonomide 2002 yılından bu yana yaşadığımız bir büyüme süreci var. 2002-2003 yılları 
büyümeyle sonuçlandı. Yine, 2004 yılı yıl sonu büyüme hedefinin de olumlu olduğunu biliyoruz; 
ancak, bu büyümenin kalıcı olabilmesi, her şeyden önce, kamunun kendisine düşen yatırımları yap
masına bağlıdır. Yüzde 6,5 oranındaki faizdışı fazlayı tutturabilmek için, her ne pahasına olursa ol
sun, yatırımlardan tasarruf etmek, yatırımları kısmak, büyümenin sürdürülebilir olmasını tehlikeye 
atmaktadır. 
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Rakamları izliyoruz, kapasite kullanım artışı ekonomide 2002 yılından beri artıyor ve sınıra 
gelmiş durumda. Bundan sonra büyümenin olabilmesi, ilave kapasite artışının yaratılmasına bağ
lıdır. İlave kapasite artışı yaratmak, ekonomide büyümeyi sürdürülebilir kılmanın tek yoludur. Bu 
kapasite artışını yaratmak ekonomideki büyümeyi kalıcı kılmak mümkün değildir. Bu yapılmazsa, 
hepinizin bildiği gibi, ekonomideki büyüme, istihdam yaratmayan, tam tersine işsizlik yaratan bir 
büyüme olur. İşsizlik rakamlarını tekrar sizlerin dikkatine sunmayı fazlalık görüyorum; ancak, 
hepimiz biliyoruz ki, 2001 yılından bu yana; yani, kriz olan 2001 yılından bu yana işsizlik oranın
da ve işsiz sayısında azalma değil, tersine, artış vardır. Büyümenin olduğu 2002-2003 yıllarında bile 
işsiz sayısında bir artış görüyoruz, işsizlik oranında bir azalma görmüyoruz. Bunun nedeni, 
kamunun kendisine düşen yatırımları yapmaması, bunlardan vazgeçmesidir. Bu temel politika ter
cihinin yanlış olduğunu söylemek istiyorum. 

Esasen, faizdışı fazla uygulamasında Türkiye'nin yeni bir anlayışa geçmesi gerekir. Yüzde 6,5 
oranındaki faizdışı fazla, hepinizin bildiği gibi, bütçenin, faiz dışında kalan harcamalarının gelirler
den az olması, yani, gelirlerin, faiz dışındaki harcamalardan, gayri safî millî hâsılanın yüzde 6,5'i 
oranında fazla olması demektir; ancak, bu oran hesaplanırken, yatırım harcamaları, cari harcamalar 
gibi değerlendirilmektedir. Yatırım harcamalarını, cari harcama, tüketim harcaması gibi değerlen
dirirsek yanlış sonuçlara ulaşırız. Cari harcama karşılığında kamunun aktifine hiçbir şey girmez; 
ama, yatırım harcaması karşılığında kamunun aktifine bir varlık girer. Bir harcama yaparsınız, kar
şılığında, aktifinize başka varlıklar girer, hastane binası girer, hükümet konağı girer, baraj girer, san
tral girer; kamu hangi yatırım yapıyorsa, karşılığında o girer. O nedenle, faizdışı fazla hesabında, 
Türkiye'nin, kesinlikle, yatırım harcamalarını yeni bir anlayışla ele alarak, cari harcama sınıfına 
sokmaktan kurtarması gerekir. Faizdışı fazladaki 1 puanlık bir azalma ve bunun yatırıma yöneltil
mesi, yaklaşık 4,2 katrilyon liralık ilave kaynak demektir. 

Hükümet, IMF'yle yeni görüşmeler yapıyor, 2005 yılı şubatında sona erecek mevcut stand-by 
anlaşmasının yerine konulacak olan yeni bir anlaşmanın müzakeresini yapıyor. Anlaşmanın nasıl 
sonuçlanacağını bilmiyoruz; ancak, faizdışı fazla konusunda, kesinlikle, Türkiye'nin ihtiyaçlarına 
uygun, ekonominin ve toplumun sırtında yük oluşturmayacak yeni bir faizdışı oranının, yatırım har
camalarını dikkate alan, cari harcama olarak saymayan yeni bir faizdışı fazla oranının tespit edil
mesi gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüksek faizdışı fazla oranı konusundaki görüşmelerin ve 
2005 yılı uygulamasının ne olacağını, tabiî ki şu anda bilmiyoruz; ancak, ekonominin yaşamakta ol
duğu bu süreçte bir de cari açık tehlikesi var, hepiniz biliyorsunuz. Cari açık tehlikesine karşı Tür
kiye'ye önerilecek olan yöntem, büyümeden veya çeşitli maliye politikalarından hareketle, yeni bir
takım politikalar, unsurlar tespit etmek değil, belki faizdışı fazlanın yine bu oranda devam etmesi 
olabilir; ancak, cari açığı önlemek için yüksek faizdışı fazlada ısrar etmekte devam etmek, ekonomi 
açısından kesinlikle doğru olmayan sonuçlar yaratacaktır. 

Cari açık, bu yılın ilk dört ayında, 6 900 000 000 dolar gibi bir rakama ulaşmıştır. Yine, 2004 
Mart ayı sonundan geriye doğru 12 ay gittiğimizde, cari açık tutarının 9 100 000 000 dolar olduğunu 
görüyoruz ve hükümetin 2004 yılı cari açık hedefi de 7 600 000 000 dolar olarak ilan edilmiştir; an
cak, ilan edilen bu hedef, çok kısa bir süre sonra revize edilmiş, 9 200 000 000 dolara çıkmıştır. 
Hükümetin, daha doğrusu IMF'nin yayınlamış olduğu dokümanlarda da, Türkiye'ye ilişkin 2004 yılı 
cari açık hedefinin 9 200 000 000 dolar civarında olduğunu görürüz; ancak, rakamın burada kalıp 
kalmayacağı, ekonominin yaşayacağı gelişmelere bağlıdır. Hepinizin bildiği gibi, uluslararası pet
rol fiyatlarında meydana gelen artış, Türkiye'nin beklemediği bir dış ödemeler dengesi sorunu yarat
mış ve petrol fiyatlarının bu ölçüde devam etmesi halinde, cari açıkta öngörülen revize hedef de 
yukarılara doğru tekrar revize edilmek zorunda kalınacaktır. 
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Ekonominin, hem 2003 yılında hem de 2004 yılında üst üste bu kadar yüksek düzeyde cari açık 
vermesi, bir ödemeler dengesi sorununu herkesin aklına getirmektedir. 

Uygulanmakta olan para politikasının dalgalı kur esasına dayanması, kur politikasının dalgalı 
kur olması, cari açığa karşı yeterli güvence sağlamaktan uzaktır. Türkiye gibi borç stoku yüksek 
olan ülkelerde ve borç stokunun çevrilmesine ilişkin sorunu olan ülkelerde, bire bir cari açık-döviz 
kuru ilişkisini kurmak her zaman mümkün olmayabilir, bu bağlantı zaman zaman kopabilir ve bu 
nedenle, Türkiye'de cari açığı değerlendirirken, tek başına dalgalı kurun bir güvence olmayacağını 
gözden uzak tutmamamız gerekir. 

Dalgalı kur yanında, maliye politikası, her zaman için, bir önlem olarak akla gelmelidir. 
Hükümetin bu konudaki yaklaşımı, cari açığın gayri safi millî hâsılaya oranının henüz tehlikeli bir 
seviyeye ulaşmadığı, ayrıca, dalgalı kurun cari açığa karşı bir güvence oluşturduğudur; ancak, bun
ların yeterli olmadığını hepimiz görüyoruz. 

Yine, 2003 yılında yapılan gözden geçirme çalışmalarında, 2004, 2005 ve 2006 yılları için ön
görülen cari açık rakamlarını, IMF'ye olan toplam borçların tutarı ve gelecekte cari açığın finans
manı için temin edilmesi gereken borçların tutarıyla birlikte dikkate aldığımızda, gerçekten, bu 
kadar yüklü bir açığın, bu kadar yüklü bir finansman ihtiyacının karşılanması, Türkiye'nin önünde 
çok önemli bir sorun olarak durmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomideki bu gelişmeler, hükümetin dikkatle takip et
mesi gereken gelişmelerdir. Cari açık konusundaki yaklaşım son derece eksiktir. "Kozmetik tedbir
lerle cari açık önlenmez" şeklindeki sayın bakanların beyanları, gerçekte, cari açığa karşı hiçbir ön
lem alınmaması gibi bir sonucu, yaklaşımı yansıtmaktadır. Cari açığa karşı geçmişte önlem almayan 
hükümetlerin ekonomiyi hangi noktalara sürüklediğini gördük. Türkiye'nin önünde yine böyle bir 
sorun vardır, yine böyle bir tehlike vardır. Ben, hükümeti, bu yasa vesilesiyle buradan bir kez daha 
uyarmak, dikkatlerini bu yöne çekmek istiyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
ÖZEL GELİR VE ÖZEL ÖDENEKLERİN DÜZENLENMESİ İLE BAZI KANUN VE 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 6.6.1985 tarihli ve 3218 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin bi-rinci fıkrasının (d) 
bendinden sonra gelen paragrafı ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İlgili idare tarafından sözleşmeler gereği tüzel kişilere yapılan gelir payı aktarmaları düşül
dükten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılacak bir özel hesaba yatırılır. Bu 
hesapta toplanan tutarlardan ret ve iadeler düşüldükten sonra kalan tutar, Dış Ticaret Müsteşarlığı 
merkez ödemelerini yapan merkez saymanlığı hesabına yatırılır. Merkez saymanlık hesabına 
yatırılan meblağ bütçeye gelir kaydedilir." 

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde oluşturulan özel hesabın işleyişine ilişkin usul 
ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Dış Ticaret Müsteşarlığınca çıkarılacak yönet
melikle belirlenir. Gelirlerin zamanında yatırılmaması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - 28.5.1970 tarihli ve 1264 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Madde 8. - Hazinece tedavüle çıkarılacak madenî paraların itibarî değerleri tedavüle çıktığı 

yılda bütçeye gelir kaydedilir. Tedavülden geri çekilecek paraların itibarî değerleri ile bu Kanun 
gereğince çıkarılacak paraların basılması için yapılacak harcamalar Hazine Müsteşarlığı bütçesine 
konulacak ödenekten karşılanır." 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin onbeşinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Müsteşarlıkça yabancı ülkelere, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ile uluslararası kuruluş

lara sağlanan danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerle, yasal hakları Müsteşarlığa ait 
olup da yabancı ülkelere, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla uluslararası kuruluşlara ücreti kar
şılığında kullandırılan ve/veya satılan yazılım ve benzeri varlıklardan elde edilecek gelirler bütçeye 
gelir kaydedilir." 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 79. - Aşağıda belirtilen kişilere bu madde uyarınca ek ödeme yapılır : 
a) Harp malullerine. 
b) Şehit dul ve yetimlerine. 
c) Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra 

sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malûlü sayılan 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekatı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik 
veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu 
görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malulü sayılan jandarma ve emniyet mensupları ile 
sivil görevlilere. 

d) (c) bendinde belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle 
ölenlerin dul ve yetimlerine. 

Hak sahiplerine, yukarıda yazılı durumlar sebebiyle, sosyal güvenlik kurumlarınca aylık bağ
lanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere müracaat tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ay için
de T.C. Emekli Sandığı tarafından ek ödeme yapılır. Ay farkları yıllık miktarın onikiye bölünmesi 
suretiyle hesaplanır. 

Her yıl ödenecek miktar, malûllük derecelerine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin ödemenin 
yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çar
pımı sonucunda bulunacak tutardır. 

Malullük Derecesi Göstergeler 
1 40 000 
2 36 000 
3 31000 
4 28 000 
5 25 000 
6 22 000 
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(b) ve (d) bentlerinde sayılan dul ve yetimlere birinci derece malûllere uygulanan gösterge 
üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, birden fazla ise eşit olarak paylaştırılmak suretiyle ve sosyal 
güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları sürece ödeme yapılır. 

Harp veya vazife malûlü olanlara hayatta bulundukları sürece ödeme yapılır. Ancak, ölen 
malûlün son yıldaki pay tutarının beş katı, bir defaya mahsus olmak şartıyla kendisinden dul ve 
yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir. 

Yukarıda sayılan şehit ve malullerin çocuklarına; ilköğretim öğrencileri için (1000), lise öğren
cileri için (1500) ve yüksek öğrenim öğrencileri için (2000) gösterge rakamlarının memur aylık kat
sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her ay eğitim ve öğretim yardımı yapılır. Bu yar
dımlar yılda bir kez olmak üzere ekim ayında toptan ödenir. 

Bu maddeye göre yapılan ödemeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

Yukarıda sayılanlar, 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılmış olan 
sosyal tesislerden yararlandırılırlar. 

Bu madde hükümlerine göre yapılacak eğitim ve öğretim yardımı ile 13.10.1988 tarihli ve 
3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılmış olan sosyal tesislerin bakım, onarım ve işletil
mesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5.-4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

" EK MADDE 25. - Bu Kanunun 55 inci maddesine göre yüksek öğretim kurumları adına 
tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi suretiyle elde edilecek gelirler ile 
Hazine adına kayıtlı olup, yüksek öğretim kurumlarına tahsis edilmiş taşınmaz malların üzerinde 
herhangi bir inşaat yapılmamak ve irtifak hakkı tesisine konu edilmemek şartıyla eğitim, sağlık ve 
sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi suretiyle elde edilecek gelirlerin tamamını ilgili yükseköğ
retim kurumunun her çeşit mal ve hizmet alımlarında ve sermaye harcamalarında (yüksek öğretim 
kurumlan adına tapuda kayıtlı taşınmazların satılması suretiyle elde edilen gelirlerin tamamı sadece 
sermaye harcamalarında) kullanılmak üzere bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni 
açılacak tertibe özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Sermaye giderleri, yılı yatırım 
programı ile ilişkilendirilir. Bu ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine dev
ren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Hazine adına kayıtlı olup yüksek öğretim kurumlarına tahsis edilmiş taşınmaz mallar üzerinde 
ilgili yüksek öğretim kurumlarının teklifi üzerine, öğrenci yurt binası ve müştemilatı yaptırılmak 
üzere mülkiyetin gayri aynî hak tesis edilebilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. - 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Kanun Hükmünde Karar-nameye aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 
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"EK MADDE 2. - Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandır
ma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar üzerinden 
ellimilyon liradan az, onbeşmilyar liradan çok olmamak üzere Maliye Bakanlığının görüşü üzerine 
Sağlık Bakanlığınca belirlenecek tarifelere göre ruhsatlandırma bedeli alınır. Bu tarifeler her yıl 213 
sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bakanlık Merkez 
Saymanlığınca tahsil edilen bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 7. - 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Kanunun 23 üncü madde-sinin ikinci fıkrasında 
yer alan "kaydedilen özel ödenekten" ibaresi "bütçede öngörülen ödenekten" olarak, ikinci ve beşin
ci fıkralarında yer alan "bütçeye özel gelir" ibareleri "bütçeye gelir" olarak, 28 inci maddesinin ikin
ci fıkra-sında yer alan "özel ödenekten" ibaresi "ödenekten" olarak ve "bütçeye özel gelir" ibaresi 
"bütçeye gelir" olarak ve 29 uncu maddesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 29. - Reklam Kurulu, Tüketici Konseyi ve tüketici sorunları hakem heyetlerinin 
faaliyetlerine ilişkin masraflar, Bakanlığın tüketicinin korunması amacına yönelik masrafları ve sair 
harcamalar ile en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 

% 200'ünü geçmemek şartıyla usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilecek miktarlarda personele yapılacak ek ödemeler Bakan
lık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

Personele (sözleşmeli personel dahil) yapılacak ek ödemelerde 657 sayılı Kanunun aylıklara 
ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti 
yapılmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 8. - 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin beşinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yıllık bütçesinden harcanmayan tutarlar yıl sonunda 
Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Yurt 
içinde kültür ve tabiat varlıklarının, yurt dışında Türk kültür varlıklarının korunması ve ihyası 
amacıyla her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine bir önceki yıl bütçeye gelir kaydedilen tutar
dan az olmamak üzere ayrıca ödenek konulur. Bu ödenek doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına aktarılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 9. - 23.1.1986 tarihli ve 3257 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının 
(e) bendinden sonra gelen paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır. Yatırılan bu 
tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Sinema sanayi ve müzik sanatının gelişmesine katkıda bulunmak, 
sinema ve müzik sanatını desteklemek, tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, fikrî haklara 
tecavüzün önlenmesi ile denetleme kurulu ve alt komisyonlarda görev alanlara mevzuatı gereğince 
ödeme yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine bir önceki yıl bütçeye gelir kay
dedilen tutardan az olmamak üzere açılacak yeni bir tertibe ayrıca ödenek konulur." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Komisyonun bir tashih talebi var. 
Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkan 

"(e) bendinden sonra" ifadesi "mülga (e) bendinden sonra" şeklinde düzeltilecek. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Gerekli notlar alınmıştır. 
Bu düzeltmeyle birlikte 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, saat 21.00'de toplanmak üzere, birleşime 1 saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.00 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 21.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 107 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
618 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

6.- Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/827) (S.Sayısı: 618) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. - 25.2.1998 tarihli ve 4342 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan "Bu Kanunla Bakanlığa verilen görevlerin gerçekleştirilmesi amacıyla personel giderleri 
hariç her türlü cari, yatı-rım ve transfer giderleri ile huzur haklarının ödenmesinde kullanılmak 
üzere;" ibaresi madde metninden çıkarıl-mış ve aynı fıkranın son paragrafı ile son fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır. Yatırılan bu 
tutarlar büt-çeye gelir kaydedilir." 

"Bu madde uyarınca yapılacak tahsilata ilişkin usul ve esaslar ile ödenecek huzur hakları 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. - 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının son paragrafı "Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılır 
ve bütçeye gelir kaydedilir." olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. - 30.6.1934 tarihli ve 2548 sayılı Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra ek

lenmiş ve 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu maddeye göre tahsil edilen harçlar bütçeye gelir kaydedilir." 
"Madde 5. - Bu Kanuna göre alınacak yiyecek bedellerinden toplanan paralar mahallindeki 

saymanlık hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir." 
BAŞKAN - Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 21.08 

- 3 8 0 -



T.B.M.M. B: 107 29 . 6.2004 0 : 4 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 21.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Enver YILMAZ (Ordu) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 107 nci Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 
618 sıra sayılı tasarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

6. - Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/827) (S.Sayısı:618) (Devam) 

BAŞKAN- Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Tasarının görüşmeleri ertelenmiştir. 
Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 

Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporunun müzakeresine baş
lıyoruz. 

7. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi 
Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/561) (S. Sayısı: 458) (x) 

BAŞKAN- Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 458 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz talebi yoktur. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI MADDE 

ÜRETEN SANAYİ KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA KANUN TASARISI 
Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, harp araç ve gereçleri ile silâh, mühimmat ve patlayıcı mad

de üreten sanayi kuruluşlarının kurulması, işletilmesi ve yükümlülükleri ile denetimine ilişkin esas 
ve usulleri düzenlemektir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

(x) 458 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun, her türlü harp araç ve gereçleri ile silâh, mühimmat ve bunlara ait 

yedek parçalarla patlayıcı maddeleri üretmek üzere kurulan veya işletilen kamu kurum ve kuruluş
ları ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşları kapsar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
İzin 
MADDE 3. - Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar ve pat

layıcı maddeleri üretecek kuruluşların kurulması ve işletilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
görüşü alınmak suretiyle Millî Savunma Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Üretim tesislerinin nerelerde kurulacağı ve depolarıyla satış yerlerinin nerelerde bulunacağına 
ilişkin yatırımcı kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin teklifi, İçişleri ve Çevre ve Orman 
bakanlıklarının uygun görüşü alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığınca onaylanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 458 sıra sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı 
Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısının 3 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İmdat Sütlüoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Haluk İpek 
Rize Antalya Ankara 

Resul Tosun Nusret Bayraktar 
Tokat İstanbul 

"Yıllık listelerde belirlenen silahlar ile bunlara ait mühimmat ve yedek parçaların iç pazara 
üretici veya dağıtıcı firmalarca sunulmasına, Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının 
olumlu görüşleri alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığınca izin verilebilir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI CENGİZ KAPTANOĞLU (İstanbul) - Olum

lu görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Ben de takdire bırakıyorum Sayın Başkan. 
İMDAT SÜTLÜOĞLU (Rize) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Halen ülkemizin Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde faaliyet gösteren özel sektöre ait fir

malarca av tüfeği ve hafif ateşli silah üretimi yapılmaktadır. Bu firmaların denetimi Makine ve Kim
ya Endüstrisi Kurumu tarafından yapılmakta olup, bu firmaların ürünleri de yine MKE Kurumu 
aracılığıyla piyasaya sunulmaktadır. Önergenin kabulü halinde firmalar yine devlet denetimi altın
da olmak üzere piyasaya ürünlerini aracısız ve rekabet şartları altında arz edebileceklerdir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin takdire bıraktığı önergeyi oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda yapılan değişiklikle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tespit ve ilan 
MADDE 4. - Denetime tabi harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek 

parçalar ve patlayıcı maddelere ilişkin liste, her yıl ocak ayında veya gerektiğinde yılı içerisinde, 
Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile ihtiyaç duyulan 
kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tes
pit ve ilan olunur. Ancak, herhangi bir nedenle tespit ve ilan yapılmamış ise, en son yayımlanan lis
te esas alınır. 

BAŞKAN - 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Sanayi kuruluşlarının yükümlülükleri 
MADDE 5. - Bu Kanun kapsamındaki sanayi kuruluşları; 
a) Kuruldukları tarihten itibaren; kurucularını, sermayelerini, kuruluşun bilgisi dahilindeki ser

mayedarlarını, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin kim
liklerini, üretecekleri maddelerin cinsleri ile senelik üretim miktarlarını ve personel adedini, bu bil
gilerde oluşacak değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren bir ay içerisinde, 

b) îmal ettikleri harp araç ve gereçleri, silâh, mühimmat ve patlayıcı madde cinsleri ile stok
larını, her yıl ocak ayı içerisinde, 

c) Aldıkları siparişlerin cins ve miktarları ile sipariş verenlerin kimliklerini, bir ay içerisinde, 
Millî Savunma Bakanlığına bildirmek zorundadır. 

Millî Savunma Bakanlığı, bu Kanun kapsamına giren kuruluşların sivil amaca yönelik üretim
leri hariç olmak üzere, ulusal savunma ihtiyaçları dışındaki siparişlerin kabul edilip edilmeyeceği 
hususundaki kararını, ülke güvenliği ve ekonomisi ile kamu yararı açısından Genelkurmay Başkan
lığı, Dışişleri Bakanlığı ve gerektiğinde diğer ilgili bakanlıkların da görüşlerini alarak inceledikten 
sonra, en geç bir ay içerisinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır. Bildirimin yapılmaması halin
de, sipariş talebi kabul edilmiş sayılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 458 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin (b) fıkrasındaki "her yıl 
Ocak ayı içerisinde" ibaresinden önce gelmek üzere "ve üretim tesislerinde kendi denetim ve 
sorumlulukları altında imal edecekleri veya üçüncü şahıslara imal ettirecekleri el yapımı silahlar ile 
bunlara ait mühimmat ve yedek parçalarını" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İmdat Sütlüoğlu Nusret Bayraktar Haluk İpek 
Rize İstanbul Ankara 

Mevlüt Çavuşoğlu Ahmet Yeni Soner Aksoy 
Antalya Samsun Kütahya 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI CENGİZ KAPTANOĞLU (İstanbul) - Olum

lu görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
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ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Biz de takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Yurdumuzda kaçak olarak imal edilen el yapımı silahlarda belirli bir standart, 

denetim ve kontrol sağlamak amacıyla bu düzenleme yapılmıştır. Dünyada çok büyük rağbet gören 
el yapımı silahlar, ileride antika veya hatıra silah niteliğini kazanmakta olup, ülkemizde bulunan us
ta üreticilerin el emeklerinin değerlendirilmesi ve dünya piyasasına sunulması amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin takdire bıraktığı önergeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Denetim 
MADDE 6. - Bu Kanun kapsamındaki sanayi kuruluşları, bu Kanunda belirtilen hususlar 

yönünden Millî Savunma Bakanlığının denetimine tabidir. 
Uluslararası andlaşmaların denetime ve sanayi güvenliğine ilişkin hükümleri saklıdır. 
BAŞKAN - 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
İhraç veya yurt dışına çıkarma 
MADDE 7. - Yıllık listelerde belirlenen her türlü harp araç ve gereçleri ile silâh, mühimmat ve 

bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddelerin ihracı veya yurt dışına çıkarılmasına, Genelkur
may Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının görüşleri de alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığın
ca izin verilebilir. 

Yıllık listelerde yer almaması nedeniyle izne gerek görülmeden dış satış bağlantısı yapılmış 
veya listelerde yer aldığı için ilgili mercilerden dış sipariş kabulüyle ilgili izin verilmiş malların, 
sonradan belirlenen şartlar dolayısıyla müşterisine teslimine mani olunması halinde, satıcının maruz 
kalacağı zarar ve ziyan, Bakanlar Kurulu kararı ile Hazine tarafından ilgili kuruluşa ödenir. 

Yıllık listelerde yer verilmemekle birlikte, canlıların toplu imhasına yönelik tasarlanan nükleer, 
biyolojik ve kimyasal silahlardan oluşan kitle imha silahlarının ve bunları fırlatma vasıtalarının 
geliştirilmesinde kullanılabileceğinden şüphe duyulabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatı da 
aşağıda belirtilen durumlarda Millî Savunma Bakanlığının iznine tâbi tutulur : 

a) Söz konusu malzeme ve teknolojinin, kitle imha silahları ve bunları fırlatma vasıtalarını 
geliştirdiği ve bunların bir son kullanıcıya ihracının söz konusu olmasına ilişkin şüphenin iletilmesi 
veya şüphe duyulması halinde. 

b) İhracatçı firma tarafından, ihracata konu olan malzemenin tamamı veya parçasının kitle im
ha silahları ve bunları fırlatma vasıtalarının geliştirilmesinde kullanılabileceğinden kuşku duyul
duğu yönünde beyanda bulunulması. 

c) Ulusal ve uluslararası güvenliğin tehlikeye düşebileceği ve insan haklarının ihlâline yol 
açabilecek durumlar. 

BAŞKAN- 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
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Ceza hükümleri 
MADDE 8. - Bu Kanunun; 
a) 3 üncü maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler, iki aydan bir yıla kadar hapis ve 

dörtmilyar liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile, 
b) 5 inci maddesi hükümlerine uymayanlar, bir aydan altı aya kadar hapis ve ikimilyar liradan 

aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile, 
c) 7 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 

sekizmilyar liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile 
Cezalandırılırlar. 
3 üncü madde hükmüne uyulmaksızın kurulan tesislerin kapatılması ve her türlü malzemenin 

satımının ve şevkinin yasaklanması, Millî Savunma Bakanlığınca yetkili ve görevli mahkemeden 
istenebilir. Mahkeme, bu talebi onbeş gün içerisinde inceler ve karara bağlar. 

BAŞKAN - 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 9. - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Kanunun yayımı tarihinden 

itibaren bir yıl içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. 
BAŞKAN - 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 10. - 3.1.1940 tarihli ve 3763 sayılı Türkiye'de Harp Silâh ve Mühimmatı Yapan 

Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1.-9 uncu maddede öngörülen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, Tür

kiye'de Harp Silâh ve Mühimmatı Yapan Hususî Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında 
Nizamnamenin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN - Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanun kapsamındaki sanayi kuruluşları, bu Kanun uyarınca çıkarı

lacak yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından itibaren altı ay içerisinde 3 üncü ve 5 inci maddeler 
ile yönetmelikte öngörülen işlemleri tamamlamak zorundadırlar. Bu işlemleri tamamlamayanlar 
hakkında 8 inci madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN - Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 11. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN -11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 12. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olsun. 
Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporunun 

müzakeresine başlıyoruz. 
8. - Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (J/562) 

(S. Sayısı: 464) (x) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 464 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Balıkesir Milletvekili Sedat 

Pekel; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA SEDAT PEKEL (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, savunma sanayii, tek alıcıya olan bağımlılığı, bu alıcıya özel ve sınırlı 
ihtiyaca dayalı üretim yapma zorunluluğu ve güvenlik, gizlilik gibi özel koşullarıyla, tüketici sek
töründe geçerli kuralların bire bir uygulanmasının mümkün olmadığı bir sektördür. Savunma 
sanayii, aynı zamanda, sürekli bir tedbir, karşı tedbir geliştirme ihtiyacı içinde, daima en ileri tek
noloji alanlarına, araştırmaya, özgün teknoloji ve ürün geliştirmeye odaklanmıştır. Gelişmiş Batılı 
devletler, uygun kamu tedarik yaklaşımlarıyla sektörün bu özelliklerini çok iyi değerlendirmişler ve 
savunma sanayiini, ülkelerinin bilimsel ve teknolojik altyapısını geliştirmek için de başarıyla kul
lanmışlardır. Bu ülkelerdeki savunma sanayii firmaları, ana sistemler ve teknolojiler düzeyinde, uz
man firmalararası görev dağılımı ve işbirliğine dayanan bir ana yüklenici-alt yüklenici modeli çer
çevesinde uygulanan bilinçli kamu alımları politikalarıyla uluslararası alanda etkin birer güç haline 
gelmişlerdir. Teknoloji odaklı olup, ülkenin stratejik bilim, teknoloji politikaları paralelinde belir
lenen bu model, tüm dünyada yalnızca savunma, havacılık ve uzay gibi stratejik sektörlerde uy
gulanmaktadır. Bu uygulamaya çok uzun süre önce geçmiş olan gelişmiş ülkeler, son yıllarda bu 
modeli daha da geliştirerek, şirket birleşmeleri yoluyla savunma sanayilerini daha verimli ve güçlü 
bir yapıya kavuşturmaya çalışmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkenin savunma sanayii alanındaki yeri, ülkenin sanayi altyapısı, 
olanakları ve teknolojik düzeyiyle belirlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulan 
silah, malzeme, araç ve gereçler çok hassas ve yüksek teknoloji gerektiren ürünler olup, insan 
hayatıyla yakından ilgilidir. 

(x) 464 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Savunma sanayii, diğer sanayi sektörlerinden önemli farklılıklar gösterir. Savunma sanayiinde 
sistem kavramı son derece önemlidir. Sistematik bir yaklaşım ve süreç gerçekleştirilemediği takdir
de bu alanda gelişme sağlanması çok zordur. Bu sistematik yaklaşımın en üstünde devlet politikası 
yer almaktadır. Bu politika çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin nasıl teşkil ve teçhiz 
edileceğinden, ne tür silah sistemlerinin, hangi kaynaklardan tedarik edileceğine kadar geniş bir or
ganizasyon içinde, devletin sivil ve askerî yetkililerinin çok yakın bir ekip çalışması söz konusudur. 
Bu ekip çalışmasına, uygun aşamalarda savunma sanayicileri de katılır. Savunma sanayii, diğer sek
törlere göre çok pahalı bir altyapı ve yüksek teknoloji kullanımını gerektirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, savunma sanayii ürünlerinin pek çoğu kritiktir, gizlilik gerektirir. 
Tasarımda gizliliğinin sağlanması şart olan ürünler ulusal olmak zorundadır. Örneğin, silah araç ve 
gereçlerinde bilgisayar teknolojisinin kullanılması zorunludur. Bu ürünlerin yazılımlarını kendiniz 
yapmıyorsanız, en hayatî yer ve zamanda sistemlerinizin çalışmayabileceğim önceden düşünmek 
zorundasınız. Tabiî, askerî harekât ihtiyacının belirlenmesinden sonra istenilen malzeme, araç ve 
gereç o sırada üretilmiyorsa, uzun bir araştırma-geliştirme, prototip imali, deneme ve seri imalat 
dönemi gerekmektedir. Bu süreç, çoğu zaman, yıllarca devam eder ve büyük bir kaynak kullanımını 
gerektirir. 

Bu bakımdan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları daha uzun vadeli ve yönlendirici olarak 
belirlenmeli; planlamada, teknoloji ve finansman boyutları ihmal edilmemeli; bu planlama yeterli 
süre önceden duyurularak, yerli üreticilere, hazırlık ve yatırım için gerekli zaman sağlanmalıdır. 

Savunma sanayii alanındaki gelişmelere rağmen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma sanayii 
ürünleri ihtiyacının ancak yüzde 20'ye yakın bölümünü yurt içinden sağlayabiliyoruz. Bu oranı, en 
kısa zamanda daha yukarılara çıkarıp, Silahlı Kuvvetlerimizin dışa bağımlılığını azaltmak zorun
dayız. Bu alanda faaliyet gösteren bütün kurum, kuruluş ve tesislerin ortak hedefi bu olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, savunma sanayiinin gelişmesine paralel olarak savunma 
sanayii güvenliğinin sağlanması, özellikle teknoloji transferi ve mevcut teknolojinin istenmeyen 
kişi, kuruluş ve ülkelerin eline geçmemesi günümüzde büyük önem kazanmış, bu nedenle konu 
üzerinde özel bir çaba sarf edilerek, 1993 yılında, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde Savunma 
Sanayii Güvenliği Şubesi kurulmuştur. 3763 sayılı Kanun kapsamında savunma sanayii alanında 
yatırım ve üretim yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki bu 
birim tarafından, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla 
koordineli olarak incelenmekte, gerekli koşulları sağlayanlar için şahıs güvenlik, tesis güvenlik ve 
kuruluş üretim izinleri tanzim edilmektedir. Bugün itibariyle 90 firmaya tesis güvenlik, 47 firmaya 
üretim müsaadesi ve 7 182 kişiye şahıs güvenlik belgesi verilmiştir. Halen 20 firmanın işlemi sür
dürülmektedir. Belge verilen firmalar, yılda en az bir defa denetlenmekte ve bu kuruluşların güven
lik uygulamaları takip ve kontrol altında tutulmaktadır. Böylece, gerektiğinde, doğrudan görev 
verebilecek kuruluşlar belirlenerek, gizliliği ve ivediliği olan projeler için Türk Silahlı Kuvvetlerine 
hareket seçenekleri sunabilecek bir ortam hazırlanmakta, müteşebbis kişi ve kuruluşlar için bu tür 
projelerde daha etkin görev üstlenme olanağı yaratılmaktadır. 

Ayrıca, sanayicinin fizikî güvenlik önlemleri ve gizlilik dereceli bilginin korunması konuların
da bilgilendirilmesi de yapılmaktadır. Bu kapsamda verilen belgeler, ikili veya çok taraflı anlaşma 
yaptığımız ülkeler nezdinde de geçerli olacağından, savunma sanayii güvenlik sisteminin uygulan
ması, firmaların bu ülkelerde iş alma girişimlerini ve NAMSA'ya malzeme satışlarını da olumlu 
yönde etkileyecektir. 

Değerli milletvekilleri, ulusal güvenliğimizin sağlanması, partilerüstü kavram ve değerler 
taşımaktadır. Ulu Önder Atatürk'ün "yurtta sulh cihanda sulh" deyişiyle, ulusal güvenliğin barışçıl 
yöntemlerle çözümlenmesi, Türkiye Cumhuriyetinin ana ilkesi olmuştur. Bu ilkemizin gerçekleş
tirilebilmesi için, Türkiye'nin güçlü bir ekonomik, politik ve askeri savunma gücüne sahip olması 
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gerekmektedir. Bilindiği gibi, ülkemiz, jeostratejik ve jeopolitik coğrafî konumundan ötürü, dün
yanın en buhranlı, sıcak çatışmaların sıkça yaşandığı, uluslararası dengelerin her an değişebildiği 
kriz merkezlerinin ortasında yer almaktadır. Bu nedenlerle, ülkemizin coğrafyası, bizleri, sürekli 
dikkatli ve güçlü olmaya zorlamaktadır. Ülkemizin stratejik önemi gereği, dünyada ve bölgemizde 
ortaya çıkan tehditler, uluslararası platformda yaşanan fikrî değişimler ve ülke ihtiyaçlarına bağlı 
olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılanma süreci içerisinde olduğunu hepimiz bilmek
teyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapı olarak küçük, fakat, vurucu gücü yüksek mobil ve modüler 
bir yapıya sahip olması durumunda, askerlik süresinin kısaltılması, dolayısıyla, asker sayımızın 
azalması mümkün olabilecektir. Bu şekilde sağlanan tasarrufla da daha etkin ve caydırıcı savunma 
gücüne sahip olmamız kolaylaşacaktır. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime son verirken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılanma 
kapsamında küçülerek, daha etkin ve daha verimli olması konusunda ihtiyaçlarının olabildiğince 
yurtiçinden karşılanmasına ve Türk savunma sanayiinin dünya ölçeğinde rekabet edebilecek yük
sek bir düzeye ulaştırılmasına yönelik tüm çabaları Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak destek
leyeceğimizi belirtiyor; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Pekel. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI 
Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, savunma sanayii kapsamında yapılan anlaşmalarda yer 

verilen ve doğrudan satın alma, müşterek proje programlarına katılım, teşvik veya yatırım yolu ile 
tedarik edilecek veya savunma sanayii, teknoloji ve teçhizatı sahasında araştırma, geliştirme, ima
lat ve montaj yapan gerçek ve tüzel kişilerle bu konularda çalışan şahıslara ait her türlü gizlilik 
dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliğinin ve 
korunmasının sağlanmasıdır. 

BAŞKAN - 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun, savunma sanayiine ait gizlilik dereceli her türlü anlaşma ile bilgi, bel

ge, proje, malzeme veya hizmetlerin alımını, satımını, üretimini, araştırma ve geliştirmesini, 
muhafazasını ve depolanmasını yapacak veya yaptıracak bütün kamu kurum ve kuruluşları ile ger
çek ve tüzel kişileri ve bunların faaliyet gösterecekleri tesisler ile 26 Haziran 2001 tarihli ve 4691 
sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan tesisleri kapsar. 

Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında bulunan askerî tesisler ile personeli bu 
Kanunun kapsamı dışındadır. Ancak, askeri tesislerde gerçekleştirilen savunma sanayii projelerin
de bu Kanunda belirtilen sanayi güvenliği esasları ve kontrolü uygulanır. 

NATO'yu ilgilendiren iş ve projelere ait güvenlik işlemleri, sorumlu makam olan Kuzey Atlan
tik Andlaşması Merkez Kurulu Başkanlığı tarafından, NATO güvenlik esas ve usulleri çerçevesin
de Millî Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülür. 

BAŞKAN - 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
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Tanımlar 
MADDE 3. - Bu Kanunda geçen; 
a) Gizlilik derecesi; bilmesi gereken kişiler dışındakilere açıklanması veya verilmesi millî 

güvenlik ve ülke menfaatleri bakımından sakıncalı görülen bilgi, belge ve malzemenin, önem 
derecelerine göre "çok gizli", "gizli", "özel" ve "hizmete özel" şeklinde sınıflandırılmasını ve adlan
dırılmasını, 

b) Gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzeme; kriptografık ve atomal bilgi ve malzeme de dahil 
olmak üzere, gizlilik dereceli içeriğe sahip her türlü kaydı, yazılı ve sözlü haberleşme ortamını, 
mesajları, belgeleri ve silah, mühimmat, araç ve gereç gibi her çeşit malzeme ile bunların parça ve 
kısımlarını, yazılım ve donanımları, 

c) Gizlilik dereceli proje; savunma ihtiyacı olan ve gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden her türlü 
harp silah, araç ve gereçleri ile bunların önemli ve kritik alt sistemlerinin ve parçalarının alımını ve 
satımını, her tip üretim faaliyeti ile araştırmasını ve geliştirmesini, bunlarla ilgili hizmet ve alt yapı 
tesis ve faaliyetlerini kapsayan çalışmaların bütününü, 

d) Bilmesi gereken kişi; gizlilik dereceli bir bilgiyi, belgeyi, projeyi veya malzemeyi, ancak 
görevi gereği öğrenme ve kullanma sorumluluğu bulunan ve gerekli gizlilik derecesini haiz Kişi 
Güvenlik Belgesine sahip kişiyi, 

e) Kişi Güvenlik Belgesi; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi 
veya bunların bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi, 

f) Tesis Güvenlik Belgesi; bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, 
proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları 
ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlem
lerinin uygun bulunduğunu belirten belgeyi, 

g) Savunma Sanayii Milli Güvenlik Makamı (Makam); Millî Savunma Bakanlığını, 
İfade eder. 
BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Makam 
MADDE 4. - Makam, görevini yerine getirmek için, aşağıdaki esaslar dahilinde diğer kamu 

kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonda bulunur : 
a) Bu Kanun kapsamındaki müracaatlar, doğrudan doğruya ve yazılı olarak Makama yapılır. 
b) Gereken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Makamın talebi üzerine, mevzuata uy

gun olarak Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Mahalli Mülki 
İdare Amirlikleri tarafından yaptırılır. Sonuç Makama bildirilir. 

c) Makam, müracaatın kapsam ve niteliğine göre İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile ihtiyaç duyulan diğer ilgili kurum ve kuruluş
ların görüşlerini alır. 

d) Savunma sanayii güvenliği faaliyetlerinin merkezî olarak izlenebilmesini teminen, Kuzey 
Atlantik Andlaşması Merkez Kurulu Başkanlığı tarafından, NATO projeleri kapsamındaki savunma 
sanayii güvenlik faaliyetleri hakkında Makama bilgi verilir. 

e) Savunma sanayii güvenliği kapsamında faaliyet gösteren kuruluşlar, kendi tesisleri için 
hazırlayacakları özel savunma sanayii güvenliği yönetmeliğini, Makama onaylattıktan sonra uy
gulamaya koyarlar. 
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BAŞKAN - 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Gizlilik derecelerinin belirlenmesi 
MADDE 5. - Savunma sanayii ile ilgili bilgi, belge, malzeme ve projelere gizlilik derecesinin 

verilmesi, işaretlenmesi, aktarılması, muhafazası, derecesinin değiştirilmesi, açıklanması ile bu 
konulardaki eğitime ilişkin esas ve usuller, Çok Uluslu Sanayii Güvenliği Çalışma Grubunun onay
lanmış kararları ve ülkelerle imzalanmış savunma sanayii işbirliği anlaşmaları dikkate alınarak, 
yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN - 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Gizlilik dereceli bilgilerin verilmesi 
MADDE 6. - Makamdan; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuzu gerek

tiren savunma sanayii konuları ile ilgisi olan her kişi için "Kişi Güvenlik Belgesi" ve projenin uy
gulanacağı tesis veya yer için de "Tesis Güvenlik Belgesi" alınması zorunludur. 

Bu belgeler temin edilmeden, ilgililere, gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzeme açık
lanamaz ve verilemez; bunların bulunduğu yerlere ve tesislere girilemez; gizlilik dereceli bilgi ih
tiva eden anlaşma, sözleşme veya alt sözleşme çalışmalarına ve uygulamalarına iştirak edilemez. 

Askeri personel hakkında gerekli gizlilik derecesi ve soruşturması için Genelkurmay Başkan
lığı ile koordinede bulunulur. 

Kişi Güvenlik Belgesine sahip kişilerin, yürüttükleri projeler ile ilgili gizlilik dereceli bilgilere 
nüfuz etmelerine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN - 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Satış ve devir yetkisi 
MADDE 7. - Gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin anlaşmalarda belirlenenlerin 

dışındaki ülke ve kişilere veya yurt içinde açıklanması veya satışı veya devri, aşağıda belirtilen 
esaslar çerçevesinde yapılır : 

a) Yurt dışından, herhangi bir anlaşma dahilinde temin edilmiş ise, anlaşmada yer alan hüküm
ler geçerlidir. 

b) Yurt içinde geliştirme ve üretilme durumunda, Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat 
ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun kapsamında işlem 
yapılır. 

c) NATO projelerinde, anlaşmada yer alan hükümler uygulanır. 
BAŞKAN - 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
Tesis fiziki koruma önlemleri 
MADDE 8. - Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, 22.7.1981 tarih

li ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında 
Kanun hükümlerine göre, tesislerinde gerekli fizikî koruma önlemlerini almak zorundadır. 
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Tesisin bulunduğu yer, çevre, iklim şartları, üretim şekli ve maruz kalacağı tehlikelerin niteliği 
ile teknolojik etkenler dikkate alınarak, ilave fizikî koruma önlemlerinin alınması Makam tarafın
dan istenebilir. 

BAŞKAN - Komisyonun söz talebi var; bir redakte var galiba. 
Buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI CENGİZ KAPTANOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkanım, bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Biz, bu görüşmeleri evvel yaptık; ama, 10 Haziran
da, bu, 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanun iptal oldu, onun yerine 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetine Dair Kanun konuldu. Dolayısıyla, buradan, bu "22.7.1981 "den itibaren, bu yeni Kanunu 
söyleyeceğiz ve ondan sonra "hükümlerine" deyip devam edeceğiz. 

BAŞKAN- Belirtilen düzeltmeyle birlikte 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Taşıma sırasında alınacak fizikî koruma önlemleri 
MADDE 9. - Gizlilik dereceli bilgi, belge veya malzemenin taşınması sırasında alınacak fizikî 

koruma önlemlerine ve kurye hizmetine ilişkin genel esaslar, yönetmelikte belirtilir. 
Gizlilik dereceli bilgi, belge veya malzemenin taşınması sırasında güvenliklerinin ve korun

malarının sağlanması için gereken fizikî koruma önlemlerinin gönderici ve alıcı tarafından alınması 
veya aldırtılması zorunludur. Bu önlemleri ihtiva eden taşıma planlan önceden hazırlanarak 
Makamın onayına sunulur. Bu onay alınmadan herhangi bir taşıma yapılamaz. 

BAŞKAN- 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Ziyaretler 
MADDE 10. - Türk vatandaşlarının veya yabancı kişilerin, bu Kanun kapsamında faaliyet gös

teren tesislerin gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzeme bulunduran kısımlarına yapacak
ları ziyaretler için, Makama, makul bir süre öncesinden başvurulur ve ziyaret, izin alındıktan sonra 
gerçekleştirilebilir. 

Yurt içi ve yurt dışı ziyaretler ile ilgili ayrıntılı esaslar yönetmelikte belirtilir. 
BAŞKAN- 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Güvenlik denetlemeleri 
MADDE 11. - Kanun kapsamındaki tesisler; uygulamakla zorunlu bulundukları savunma 

sanayii güvenliği esaslarına yönelik olarak, Makamın koordinesinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
yetkililerinden oluşturulacak bir heyet tarafından asgari, yılda bir defa denetlenir. Şartları sağladığı 
belirlenen tesislere, Tesis Güvenlik Belgesi verilir. 

NATO projelerinin gerçekleştirildiği tesisler için heyete, Kuzey Atlantik Andlaşması Merkez 
Kurulu Başkanlığından da yetkili personelin katılması talep edilir. 

Askeri tesislerdeki savunma sanayii güvenlik denetlemesi, yukarıda belirtilen esasların dışın
dadır. Bu tesisler, Makamın talebi üzerine, Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile oluşturulacak bir 
heyet tarafından yapılır. 

2495 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığına tanınan denetim yetkisi 
saklıdır. 
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BAŞKAN- Komisyonun söz talebi var. 
Buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI CENGİZ KAPTANOĞLU (İstanbul)- Sayın 

Başkanım, burada da bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Son paragrafta, yine "2495 sayılı 
Kanunun" deniliyor. Onun yerine "5188 sayılı Kanunun" diye değiştirmemiz gerekiyor. 

BAŞKAN - Komisyonumuzun belirttiği düzeltmeyle birlikte 11 inci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Ceza hükümleri 
MADDE 12. - 8 inci maddede belirtilen fizikî koruma önlemlerini almayanlar hakkında, 2495 

sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde öngörülen ceza hükümleri uygulanır. 
6 nci ve 9 uncu madde hükümlerine aykırı davrananlar ile 10 uncu maddede belirtilen izni al

madan ziyaret yaptıranlar, eylemleri başka bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI CENGİZ KAPTANOĞLU (İstanbul) - Sayın 
Başkanım, burada da bir düzenleme gerekiyor. 

BAŞKAN - Buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI CENGİZ KAPTANOĞLU (İstanbul) - 12 nci 

maddenin ilk paragrafında "2495 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde" deniliyor; ama, bunu "5188 
sayılı Kanunun 19 ve 20 nci maddelerinde öngörülen ceza hükümleri" şeklinde düzeltmemiz 
gerekiyor. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyonun ifade ettiği düzeltilen şekliyle 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 13. - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Millî Savunma Bakanlığı 

tarafından, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle 
belirlenir. 

BAŞKAN - 13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce faaliyete geçmiş bulunan 

savunma sanayii kuruluşları hakkında, yürürlük tarihinden itibaren bir yıl sonra bu Kanun hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN - Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 14. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - 14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
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15 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 15. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN -15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı, kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 9 uncu sıraya alınan, Türk Vatandaşlığı Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporunun müzakeresine baş
lıyoruz. 

9. - Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sayısı : 579) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada 
Komisyon raporu 579 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kırklareli Milletvekili Meh

met Kesimoğlu. 
Sayın Kesimoğlu, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin Kanun Tasarısının geneli üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, görüşlerimi paylaş
mak üzere söz almış bulunuyorum, Yüce Heyetinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Görüştüğümüz değişiklik, Türk vatandaşlığını kaybeden, ancak doğumla Türk vatandaşı olan 
kişilerin yararlanabilecekleri haklan tanımlamaktadır. Tasarı, Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 un
cu maddesine değişiklik getirmektedir. Yurtdışında yaşayan ve yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına 
geçmek zorunda kalan Türk doğumlu kişilerin ve bunların kanunî mirasçılarının haklarının korun
ması amaçlanmaktadır. 

Almanya, Avusturya, Danimarka ve Hollanda gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkeler 
çiftevatandaşhğı kabul etmemektedirler. Bu nedenle, bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız birtakım 
haklardan mahrum olmamak, bulundukları ülkenin vatandaşlığına geçmek istemektedirler. Yaşadıkları 
ülkelerdeki sosyal, ekonomik ve siyasal haklardan yararlanmalan, ancak bu ülkelerin vatandaşlıklarına 
geçmeleriyle mümkün olmaktadır. Bu nedenle, çiftevatandaşlık alamayan gurbetçilerimiz, Türk vatan
daşlığından çıkma izni talep etmektedirler. Vatandaşlıktan çıkma işlemlerinin uzun sürmesi ve diğer 
nedenlerden dolayı, bazı vatandaşlarımız, Türk makamlarından izin almadan vatandaşlıktan çıkmak 
zorunda kalmaktadırlar. İzin almadan vatandaşlıktan çıktıkları için, Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 
uncu maddesindeki haklardan mahrum kalmaktadırlar. Zorunlu olarak Türk vatandaşlığından çıkan ve 
Türk doğumlu olan bu kişiler de, ülkemizde, yabancı olarak sayılmaktadırlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu tasarıyla, gurbetçilerimiz, Türk vatandaşlığından çıkma 
izni almadan yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığını aldıkları takdirde, Türk vatandaşlarına tanınan bir
takım haklardan yararlanabileceklerdir. Maddede yapılan değişiklikle, bu durumdaki kişilerin yarar
lanacakları haklar sayılmak yerine, yararlanamayacakları haklar sayılmıştır. Böylece, başka ül
kelerin uyruğuna geçmiş vatandaşlarımıza tanınan haklar, bu değişiklik maddesiyle genişletilmiştir. 

(x) 579 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Bu durumdakiler, yabancı muamelesine tabi tutulacaklar, ancak, Türk doğumlu olmaları itibariyle, 
birkısım vatandaşlık haklarından yararlanabileceklerdir. Maddede yapılan düzenlemeyle, bu haklar
dan yararlanabileceklere, yalnızca yabancı uyruğa geçmiş Türk doğumlular ve bunların kanunî 
mirasçıları değil, bunların çıkma belgesinde kayıtlı olmayan reşit çocukları da dahil edilmiştir. 

Bu tasarı, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın önemli bir sıkıntısını çözecektir. Özellikle Al
manya'da yaşayan vatandaşlarımız dört gözle bu tasarının yasalaşmasını beklemektedirler. Gönül 
isterdi ki, bu tasarıyla Meclis gündemi meşgul edilmesin ve bu sorun çiftevatandaşlık anlaşmalarıy
la çözülsün. Ne yazık ki, Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle üyelik müzakerelerine başlanılması 
konusunda Türkiye'ye umut veren bazı ülkeler, çiftevatandaşlık uygulamasına yanaşmamaktadırlar. 
Oysa, bugün, Almanya'da yaşayan bir İspanyol vatandaşının, Alman vatandaşların yararlandıkları 
sosyal, ekonomik ve siyasal haklardan yararlanması için İspanyol vatandaşlığından çıkmasına gerek 
yoktur. Eğer Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesi konusunda Almanya ve Hollanda gibi ülkeler 
samimiyseler, çiftevatandaşlık hakkını bir an önce tanımalıdırlar. Dışişleri Bakanlığımız, bu 
konudaki yoğun çabalarını uzun bir süreden beri devam ettirmektedir; ancak, arzulanan ve beklenen 
sonuç, ne yazık ki, hâlâ alınamamıştır. Çiftevatandaşlığın bu ülkelerce kabul edilmesi için Dışişleri 
Bakanlığının girişimlerinin artırılmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin İçişleri Komisyonundaki 
üyeleri olarak bizlerin, tasarının görüşüldüğü komisyon toplantısında da belirttiğimiz gibi, mevcut 
kanunun değiştirilmesi büyük bir gereklilik değildir. Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu mad
desi, bu haliyle de, daha sonra vatandaşlıktan çıkma izni alanlara tasarıda getirilen hakları sağ
lamaktadır; ancak, tasarı gerekçesinde belirtildiği gibi, kamu kurumlarının taşra teşkilatları, kanunu 
farklı şekilde yorumlamaktadırlar; bu nedenle, vatandaşlarımız, hak mağduriyetine uğramaktadır
lar. Bu durum, yasalardaki değişikliklerin, yeterince hazırlanmadan, hazırlık yapılmadan ve 
düşünülmeden gerçekleştirildiğini göstermektedir. 

Türk Vatandaşlığı Kanunu 1964 yılında çıkarılmış ve daha sonra çeşitli değişiklikler yapılmış
tır. En son yapılan değişiklik, bilindiği gibi, 1999 yılındadır. Görüştüğümüz madde ise, 1995 yılın
da değiştirilmiştir. Yasaların sıklıkla değiştirilmesi, uygulamada karışıklıklara neden olmakta, 
vatandaşlarımızın Meclisimize ve kanunlara olan güvenini zedelemektedir. Umalım ki, 
yapacağımız bu düzenleme kalıcı olsun. Ancak, bu konuda da tereddütlerimiz var. 

Tasarının gerekçesinin 5 inci paragrafında "yapılan değişiklikle, vatandaşlarımız çıkma iznini 
almadan diğer ülkenin vatandaşlığını kazanmışsa maddede sayılan haklardan yararlanabilecektir" 
cümlesi yer almaktadır. Bakanlık temsilcileri, komisyon toplantısında, bu cümlenin "yapılan 
değişiklikle, "vatandaşlarımız çıkma izni almadan da diğer ülkenin vatandaşlığını kazanmışsa, son
radan izin alması koşuluyla, maddede sağlanan kolaylıklardan yararlanabileceklerdir"şeklinde 
yorumlanması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu, anlaşılması zor bir durumdur. Düşününüz; kamu 
kurum ve kuruluşlarınca farklı yorumlandığı için yapılan bir yasa düzenlemesi, daha tasarı yasalaş
madan bakanlık görevlileri tarafından farklı algılanmaktadır. Ortada olan bir sorunu, aynı türde baş
ka bir sorunla değiştirmenin amacı nedir? Eğer, bu düzenleme, var olan yorum karmaşasını ortadan 
kaldıracaksa, o halde, mevcut maddeyi niye değiştirelim?! 

Bu yorum farklılığı, oldukça ciddîdir sevgili milletvekilleri. Genel gerekçedeki yorumda, 
yabancı uyruğuna geçenler, çıkma izni almadan da Türk vatandaşlarına sağlanan haklardan yarar
lanabileceklerdir. Oysa, komisyonda dile getirilen yorumda, haklardan yararlanma, ancak, son
radan izin alma koşuluna bağlıdır. Bu yorum farklılığı, bir ayrıntıdan ibaret değildir; uygulamada 
önemli yansımaları olacaktır. 

Çıkma izni almadan başka bir ülkenin uyruğuna geçen ve bu izni almak için Türk makamlarına 
başvurmayan kişinin durumu son derece belirsizdir. Bu kişi, 29 uncu maddedeki Türk vatandaşlığı 
haklarından yararlanacak mıdır yararlanmayacak mıdır, bu açık değildir. 
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Tasarıyla ilgili değinmek istediğim son nokta, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza kolaylık 
getirecek bu değişikliğin, kötü amaçlarla vatandaşlık izni almadan başka ülkelerin vatandaşlığına 
geçenlere getireceği haksız yararlardır. 

Şimdi sormak istiyorum; bu yasa, belirli kişilere yarar sağlamak için mi çıkarılmak istenilmek
tedir? Daha önce bu Yüce Meclis çatısı altında görev yapan ve izinsiz olarak bir başka ülkenin 
vatandaşlığına geçtiği için vatandaşlıktan çıkarılanlar, acaba, bu yasadan yararlanacaklar mıdır ? 
Adları birçok yolsuzluğa karışan, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu tarafından mal varlığına el 
konulan, haklarında tutuklama emirleri olan, Interpolce aranan ve Türk yargısından kaçabilmek için 
başka ülkelerin vatandaşlığına geçen holding sahipleri, gazete patronları, bu maddedeki haklardan 
yararlanabilecekler midir? 

Bu madde aracılığıyla, acaba, kötü niyetle başka ülkelerin vatandaşlığına geçmiş kişileri 
korumuş, onlara hak etmediği hakları tanımış olmuyor muyuz? 

Bu soruların yanıtlarını bilmek, yalnızca bu Yüce Çatı altında bulananların değil, bütün Türk 
Milletinin yanıtını almak istediği bir sorun alanıdır. 

Yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza rahatlık sağlamak isterken, birtakım kötü niyet
li kişilerin bu durumdan yararlanmalarına izin vermememiz gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamda dile getirdiğim bu hususların komisyonca ve 
hükümetçe dikkate alınacağı umuduyla, hepinize bir kez daha teşekkür ediyor, Yüce Meclisi sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kesimoğlu. 
Tasarının tümü üzerinde, şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Rıza Gülçiçek; buyurun. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

579 sıra sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu raporu üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, 11.2.1964 tarihli ve 
403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi nedeniyle geçmişte mağdur olmaktay
dılar. Bu değişiklikle, vatandaşlarımızın mağduriyeti nispeten önlenmektedir. Bu değişikliğin yap
tığı olumlu katkıdan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, Almanya, Avusturya, Danimarka, Hollanda, Belçika, 
Fransa, İngiltere, İsviçre gibi vatandaşlarımızın yoğun olduğu ve çiftevatandaşlığı kabul etmeyen 
ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, söz konusu avantajlardan yararlanmak için, bulundukları ül
kelerin vatandaşlığına geçme durumunda kalmakta ve bunun için de, zorunlu olarak, Türk vatan
daşlığından çıkma izni istemekteydiler. Bu durumda, vatandaşlıktan çıkma izni almadan başka bir 
devlet vatandaşlığına geçenler, daha sonra çıkma izni alsalar da, Türkiye'de, bu vatandaşlarımız, 
çeşitli yasal haklardan yararlanamıyorlardı. Yapılmak istenilen değişiklikle, vatandaşlarımızın 
sorunlarının çözümüne yardımcı olunacağını düşünmekteyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının 
çözümüne yönelik araştırma komisyonu raporunda tespit ettiğimiz sorunlardan birinin hükümet 
taraftan gündeme getirilerek çözümlenmeye çalışılması bizi sevindirmektedir. 

Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesiyle, söz konusu kişiler, uygulamadan kaynak
lanan sorunlar ve kurumların taşra teşkilatlarının farklı yorumlan nedeniyle, yıllardır, mağdur ol
maktaydılar. Yapılan bu değişiklikle, vatandaşlarımız, vatandaşlıktan çıkma izni almadan da diğer 
ülkenin vatandaşlığını kazanmışsa, sonradan çıkma izni alınması koşuluyla, maddede sayılan hak
lardan yararlanabileceklerdir. Bu maddeyle "pembekart" uygulamasındaki zorlukların nispî olarak 
çözüme kavuşturulması, vatandaşlarımız için olumlu bir gelişmedir ve bir ayıbı da kapatmış oluruz. 
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Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik araştırma komisyonu 
raporundaki sorunların, tek bir maddeyle yapılan değişiklik yerine, daha kapsamlı değişiklikler 
yapılarak çözülmesine daha da katkı yapılacağı dileğiyle, tekrar, teşekkürlerimi ifade etmek is
tiyorum. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Gülçiçek, teşekkür ediyorum. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 
KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 29. - Bu Kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden baş
layarak yabancı muamelesine tâbi tutulur. Ancak doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakan
lığından vatandaşlıktan çıkma izni alanlar ve bunların vatandaşlıktan çıkma belgesinde kayıtlı reşit 
olmayan çocukları; Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler 
saklı kalmak kaydıyla, askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü ve seçme-seçilme, kamu görevlerine 
girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış 
hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tâbi olmak şartıyla 
Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Kanunun 33 ve 35 inci 
madde hükümleri saklıdır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Sedat Pekel; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA SEDAT PEKEL (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk 
Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini bildirmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkedışında yaşayan yurttaşlarımızın, yaşadıkları ülkelerde, ekonomik, 
siyasal, kültürel ve sosyal açıdan daha etkin olabilmek için yoğun çaba sarf ettikleri bilinen bir ger
çektir. Yurttaşlarımız, Almanya, Avusturya, Danimarka ve Hollanda gibi, yoğun olarak bulunduk
ları ülkelerde, yaşam koşullarına uymak, oradaki sıkıntıları aşabilmek, hatta o ülkelerin avantaj
larından yararlanabilmek için, o ülkenin vatandaşlığına geçmek zorunda kalmaktadırlar. Yalnız, 
burada, önemli bir nokta bulunmaktadır. Avusturya ve Hollanda ile çiftevatandaşlığı kabul etmeyen 
ülkelerde yaşayan yurttaşlarımız, Türk vatandaşlığından çıkma izin işlemleri sonuçlanmadan, bu ül
kelerin vatandaşlığını kazanamamaktadırlar. Bununla birlikte, Alman vatandaşlık kanunlarında 
yapılan değişiklikler nedeniyle, Almanya'da doğan çocuklara, doğumla birlikte Alman vatandaşlığı 
verilmekte ve bu yurttaşlarımız, 18 yaşından sonra Alman veya Türk vatandaşlığını tercih etmek 
durumunda kalmaktadırlar. Tasarının getirdiği değişiklikle, az önce sözünü ettiğim sıkıntıları 
yaşayan yurttaşlarımıza kolaylıklar sağlanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, sürem yettiğince, vatandaşlık mevzuatımız ile toplumumuzun değişik 
kesimlerinde tepki toplayan ve burada dile getirilmesini gerekli gördüğüm uygulamadaki aksaklık
lara dikkat çekmek istiyorum. 
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Bildiğiniz gibi, Anadolu, göçmenler bölgesidir. Kırım Savaşı yenilgisinden sonra başlayan 
göçler günümüze kadar süregelmiştir. Çerkezler, Gürcüler, Abazalar, Dağıstanlılar, Tatarlar, Çeçen
ler, İnguşlar, Balkarlar, Ahıskalılar, Azeriler, Türkmenler, Pomaklar, Arnavutlar, Boşnaklar, Araplar, 
Bulgaristan ve Batı Trakya Türkleri, çeşitli dönemlerde Anadolu'ya göç ederek, bir Türk kültür 
mozaiği oluşturmuşlardır. Geçmişten günümüze bu mozaik, sağlam harçlarla birbirine kenetlenmiş
tir. Ancak, bazı yasalarımızın eskiyen, çağdaş dünya kriterlerine uymayan hükümleri, uygulamada 
yurttaşlarımızı sıkıntıya sokmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, 14 Haziran 1934 tarihli 2510 sayılı İskân Kanunu, yurt
taşlık için talepte bulunanlar hakkında temel alınacak ölçütleri belirlemektedir. İlgili kanunun 4 ün
cü maddesinin (ç) fıkrası "göçebe çingeneler Türkiye'ye muhacir olamazlar" demektedir. İçişleri 
Bakanlığı, 23 Ekim 2003 tarihinde il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine gönderdiği 13 maddelik 
genelgesiyle, vatandaşlık başvurusunda bulunanlar hakkında temel alınacak ölçütler arasına dilen
cilik ve çingenelikle ilişkilerinin bulunup bulunmadığı konusunun eklenmesini ve bu durumun em
niyet müdürlükleri tarafından da araştırılmasını istemiştir; İskân Kanununda bulunan ve İçişleri 
Bakanlığı genelgesiyle genişletilen ilgili madde, ayırımcılık olarak değerlendirilmekte ve tepki top
lamaktadır. Konuyla ilgili olarak 10 Aralık 2003 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu 
tarafından sözlü olarak yanıtlanması istemiyle verdiğim soru önergesi yanıtlanmak için sırasını bek
lemektedir. 

Bununla birlikte, tepki toplayan mevzuat, Avrupa Birliği 2003 Türkiye İlerleme Raporunda da 
eleştirilmiştir. AB'ye girmek için uyum yasaları çıkardığımız şu günlerde gözden kaçırılmaması 
gereken bu ayırımcılık düzenlemeleri bir an önce yeniden gözden geçirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 10 uncu maddesinde "herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 

olarak hareket etmek zorundadırlar" denilerek, kanun önünde eşitlik; 16 ncı maddesiyle de "Temel 
hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir" 
denilerek, yabancıların durumu hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, Türkiye, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi olarak, İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesini ilk onaylayan ülkeler arasında yer almış ve insan haklan konusundaki önemli sözleş
melerin büyük bölümüne taraf olmuştur. 

Roman vatandaşlarımızı üzen ve sıkıntıya sokan, Avrupa Birliği kapılarını zorladığımız bugün
lerde toplumsal dışlanmaya neden olan bu mevzuatlara son verecek çalışmaları en kısa zamanda 
gerçekleştireceğimize inanıyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Pekel, teşekkür ediyorum. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

10. - Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı: 614) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu, 614 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Denizli Milletvekili Sayın 

Mustafa Gazalcı; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Gazalcı, şahsınız adına da konuşma talebiniz olduğu için 30 dakika süreniz var. Yalnız, 

30 dakika bittiğinde keseceğim. Herhalde, 30 dakika içerisinde sözlerinizi tamamlarsınız değil mi? 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Tabiî, efendim; daha da erken... 
BAŞKAN - Uzatma yok. 
Buyurun. 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşmekte olduğumuz 614 sıra sayılı tasarıyla ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz al
dım; tümünüzü saygıyla selamlarım. 

Bu tasarı, Millî Eğitim Temel Yasasında ve Devlet Memurları Yasasında değişiklik yaparak, 
öğretmenlerimizi derecelendiriyor. Bu tasarıya göre, yılda bir kez yapılacak sınavla, öğretmenler, 
aday öğretmenlikten sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen sanını alacaklar. Sınavda ve 
ek değerlendirmelerden eğer geçerlerse, öğretmenlerimizin tümünün yüzde 10'u başöğretmen, yüz
de 20'si de uzman öğretmen olabilecek. Bu uzman öğretmen ve başöğretmenlerden de, eğitimöğ-
retim tazminatının yüzde 40'ını başöğretmenler alacak, yüzde 20'sini de uzman öğretmenler alacak. 
Böylece, tasarının savına göre öğretmenler arasında bir yarışma olacak, öğretmenlik mesleğinin 
niteliği artacak, öğretmenin durumu iyileşecek. Eğitim öğretim tazminatı ortalama 300 000 000 lira 
civarında; işte, 1 inci, 2 nci, 3 üncü derecede olanlara biraz fazla veriliyor, 6 ncı ve altındaki 
derecelerde olanlara da daha az veriliyor. Bugünkü duruma göre, başöğretmenlere, yani 600 000 öğ
retmenin yaklaşık 60 000'ine 140 000 000 lira, uzman öğretmenlere de 70 000 000 lira daha fazla 
verilecek. Bu durum, bu ekonomik ayrılık, öğretmenler arasında, çalışan ile çalışmayanı, sözde, 
ayıracak, öğretmenlik mesleğini saygın bir duruma getirecek bu tasarıya göre. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, öğretmenlik, saygın bir meslek olmalıdır; bütün dünyada da öy
ledir; çünkü, insanı yetiştirir. Gelecek kuşakların mimarıdır öğretmen; kişilik kazandırır insana; in
sanı insanlaştırır. Bunun için de, öğretmen adaylarının çok iyi seçilmesi, öğretmenlerin, yetiştiril
meleri sırasında da, çok iyi bir eğitim görmesi gerekir. Öğretmen olduktan sonra da, hizmetiçi 
eğitimden ve başka iyileştirmelerden geçerek, öğretmenlik mesleğinin çok saygın, çok iyi bir 
durumda olması gerekir; ancak, bu getirilen önlemle, yani, öğretmenlerin çok az bir bölümünü "uz
man öğretmen", "başöğretmen" diye niteleyerek, öğretmenlik mesleği saygınlık kazanmaz. 

Değerli arkadaşlar, zaten, Öğretmen, Millî Eğitim Temel Yasasına göre, özel ihtisas isteyen bir 
mesleği yapmaktadır. Bakın, bu tasarıyla değiştireceğimiz 43 üncü maddede, öğretmenlik mes
leğinin özel bir ihtisas mesleği olduğu söyleniliyor; bütün öğretmenler için "bir özel uzmanlık mes-

(x) 614 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 3 9 8 -



T.B.M.M. B : 107 29 . 6 . 2004 O : 4 

leğidir" deniliyor. Şimdi, siz, öğretmenlerin yüzde 20'sini ayırıyorsunuz "sen uzman öğretmensin" 
Peki, öteki yüzde 80'i?.. "Sen uzman öğretmen değilsin, öğretmensin"... Şimdi, Millî Eğitim Temel 
Yasasında "bütün öğretmenler uzmandır; özel uzmanlık isteyen bir meslektir; öyle yetiştirilir" 
deniliyor. 

SONER AKSOY (Kütahya) - Onu değiştiriyoruz. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, her öğretmen, öğretmen olmak 

için uzman olarak yetiştirilir; sınıf öğretmeni de öyledir, dal öğretmenleri de öyledir. Yani, siz, yüz
de 20'sine, zaten, öğretmen için verilen bir nitelemeyi, uzmanlığı, sanki, sonradan kazanılacak bir 
nitelikmiş gibi yapıyorsunuz; yüzde 80'inin de uzmanlık niteliğini alıyorsunuz; yani, kazanılmış bir 
hakkını yok kabul ediyorsunuz. 

Ayrıca, ekonomik ayrılıklar yaratarak, öğretmenlerin tümü aynı işi yaptığı halde, aynı yüküm
lülüğü taşıdığı halde, kimilerine ayrıcalıklar tanıyarak, çok az bir bölümüne "sen, biraz daha fazla 
alacaksınız" diyorsunuz. Anayasanın 128 inci maddesinde, kamu çalışanlarının aylıklarının ancak 
yasayla düzenleneceği söyleniyor. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, yasa yapıyoruz; ama, buradaki kimi ölçüleri yönetmeliğe bırakıyoruz. 
Yönetmelikle, siz, daha önce, ödenekleri, aylıkları yasayla belirlenir denildiği halde, yasaya veril
miş bir açıklığı yönetmeliğe bırakıyorsunuz. Bu açıdan da kuşku doğuran bir şey vardır. 

Şimdi, diyeceksiniz ki, kötü mü başöğretmen; öğretmenlerin bir kısmı başöğretmen olacak; 
kulağa hoş geliyor, kötü de değil; zaten, eskiden de vardı. Öğretmenlik mesleğinden gelenler bilir
ler; yani, okullarımızda bir "başöğretmen" vardı, müdür denilmezdi; son zamanda buna "müdür" 
denildi. Şimdi, o zaman, niye, başöğretmenlik alındı öğretmenlerden? Şimdi, sanki birtakım büyük 
haklar veriyormuş gibi bir bölümüne, yeniden, başöğretmen denilmesi, bir çelişki değil midir?!. 
Yani, zaten, başöğretmendi, başöğretmenlik alındı, müdür yapıldı. İlçe millî eğitim müdürü, okul 
müdürü, il millî eğitim müdürü... Müdür olsun hepsi; peki, oldu. Şimdi başöğretmen olacaksınız, 
öğretmenlerin yalnız yüzde 10'u başöğretmen olacak deniliyor. 

Değerli arkadaşlar -öğretmen olanlar bilirler- bir okulda, bu tasarı böyle çıkarsa, çeşit çeşit öğ
retmen olacak; öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen. Veli "ben çocuğumu başöğretmende okut
mak istiyorum..." 600 000 öğretmen içinde başöğretmen de çok az; yasaya göre kota koymuşsunuz, 
sınır koymuşsunuz; isterse ölçütleri aşsın, sınavı kazansın, öteki değerlendirmeleri aşsın; ama, 
hayır; Maliye Bakanlığı "başöğretmen oranı yüzde 10 olacak" diyor. Peki, başöğretmen bir okulda 
sınırlı sayıda olacağına göre, öğretmenler arasında bir ayırım olmayacak mı bu?! Biz, tabiî ki, 
çalışan öğretmenlerin ödüllendirilmesini isteriz; yani, gerçekten, çalışan ile çalışmayan ayrılsın, 
çalışan öğretmenin kimi ayrıcalıkları olsun. Örneğin, öyle bir somut değerlendirme yaparsınız ki, 
kendi dalında ve eğitim bilimlerinde yüksek lisans ya da doktora yapmış öğretmene, ayrıca "uzman 
öğretmen", "başöğretmen" demenize de gerek yok "yüksek lisanslı öğretmen" dersiniz; hizmetiçi 
kurslara katılmışsa, kendi alanında yapıtlar vermişse onu da desteklersiniz, isteklendirirsiniz. 

Değerli arkadaşlar, peki, bu, nereden kaynaklanıyor?! Bir küreselleşme rüzgârıdır esiyor, bir 
performans değerlendirmesidir gidiyor. "Bunu, memurlar için de getireceğiz, öğretmenler için de 
getireceğiz" deniliyor. Tabiî, bu rüzgâr ne kadar sürer bilmiyoruz; ama, öğretmenlik bir bütün olarak 
değerlendirilse, öğretmenlere ekonomik birtakım hakları verilse, gelişmiş Batı ülkelerinde olduğu 
gibi haklar verilse, öğretmenlik mesleği daha saygın bir duruma gelmez mi. 

Elimde, Millî Eğitim Bakanlığının 1995 tarihli millî eğitim personel kanunu taslağı var; bu tas
lak, on yıldır, Millî Eğitim Bakanlığında ele alınıyor, konuşuluyor. Burada, öğretmenlere, bir bütün 
olarak kimi haklar tanınıyor; doğru, yanlış. O günkü iktidarlar demiş ki, öğretmenlik mesleğini bir 
bütün olarak ele alalım ve örneğin, öğretmenlere bir öğretmenlik akademisi kuralım -ben, bu düşün
ceyi paylaştığım için söylemiyorum- orada, öğretmenleri hizmetiçi kurstan geçirelim ya da öğret
menlere, aynen ordu mensuplarında olduğu gibi "ÖYAK." diye OYAK'a benzer -geçmişte, Millî 
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Eğitim Bakanları böyle öneriler yapmışlardı- bir yardımlaşma sandığı kuralım. Öğretmenlerin 
1943'te kurduğu İLKSAN'ı, "verdimse ben verdim" diyerek, araba, arsa ticaretine boğarak, kendi 
paralarından ayırarak kurdukları sandıklarını soyduracaklar, sonra da "biz, öğretmenlere ÖYAK 
kuracağız" diyecekler! Diyelim ki, o da doğru... İşte, bu taslağın içinde, öğretmenlerin derecelen
dirmesi var; ama, başka durumlarla onu bağlantılı hale getirmiş. 

AKP İktidarı ne yapıyor; bu büyük taslaktan bu maddeyi cımbızla çekiyor. O da nedir; 44 ün
cü madde; işte, öğretmenlerin -demin söylediğim- basamaklara ayrılması. Değerli arkadaşlar, bir 
bütün içinde belki bu anlam kazanıyor; ama, salt bu maddeyi buraya alarak, bir de, üstelik, 
hükümetin getirdiği tasanda yalnız sınava indirgeyerek Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderil
miş olması bir talihsizliktir, öğretmenlere bir hak verme değil, kazanılmış haklarını geri almadır. 

Hükümetin gönderdiği tasarıya bakacak olursanız, bir sınav yapılıyor; öğretmen, yalnızca o 
sınavda başarı kazanırsa, öğretmenlikten uzman öğretmenliğe, oradan da başöğretmenliğe geçiliyor. 

Değerli arkadaşlar, Millî Eğitim Temel Kanununda ve öğretmenlikle ilgili bütün düzenlemeler
de, hepiniz de bilirsiniz ki, öğretmen, genel kültür sahibi olacaktır, alanında bilgi sahibi olacaktır, 
bir de pedagojik bir ihtisasın sahibi olacaktır. Şimdi, siz sınavla belki genel kültürü ölçebilirsiniz, 
alanındaki bilgiyi de ölçebilirsiniz; ama, pedagojik, yani, eğit-bilimsel uzmanlığı nasıl ölçecek
siniz? Bir tek sınavla ölçülür mü bu?! Hükümetin getirdiği tasarıda tek sınav var. Öğretmenlik, bir 
kişiliktir; her bilen iyi öğretemez, iyi öğretmen olamaz. Bir sınavda başarı kazanan kişi iyi öğret
men olamaz. Eğer kişilikli değilse, sosyal etkinliklere sahip değilse, pedagojik bilgileri yoksa, onun 
bir test sınavından 100 alması, 90 alması başarılı bir öğretmen olduğunu göstermez; hükümet bunu 
çekip Millî Eğitim Komisyonuna gönderdi. Millî Eğitim Komisyonunda, arkadaşlarla birlikte dedik 
ki, bu, öğretmenlik mesleğini yaralamaktır, bir sınava indirgemektir; altkomisyona gönderelim; ar
kadaşlarla karar verdik, AKP'li arkadaşlar da katıldı, altkomisyona gönderildi. Altkomisyonda bir
likte güzel bir çalışma yapıldı, bunu da belirtmeliyim; sendika temsilcilerini çağırdık, uzmanlara 
yazılı görüş sunduk; kimi olumlu iyileştirmeler yapıldı. 

Arkadaşlarım söyleyecektir, ben de söylemek istiyorum; örneğin, sınavın etkisini yüzde 
100'den yüzde 50'ye çektik. Kıdemi önemseyelim dedik, 10 puan da kıdeme verildi; sicil, bir kere 
sicilin burada olmaması gerekir bana göre; ama, ısrar edildi, işte bir başarımı ölçülecektir, ileride 
açık sicile geçilecektir falan denilerek 10 puan da ona verildi; 30 puan da eğitim başarımı ortaya 
konuldu. Bunlar olumlu gelişmelerdi. 

Bir de, dedik ki; her yıl sınav yapılırsa, öğretmen, öğretmenliği bırakıp, haydi, öğrenciler gibi 
dershaneye koşacak; neden; benim sınavım var, uzman öğretmen olacağım, başöğretmen 
olacağım... Nereye gidiyorsun öğretmen; çalışmaya, dershaneye... Peki, okul ne olacak, senin çalış
man ne olacak?! Hayır; ben, öğrencilerime mahcup olmak istemem, çevreme mahcup olmak is
temem... Onun için, hadi bakalım, öğretmenliğini bırakacak, öğrenmeye gidecek. 

Değerli arkadaşlar, altkomisyonda, üç yılda bir sınav yapalım denildi, AKP'li arkadaşlar da 
katıldılar. Bizim, yine önergemiz var bu konuda. Özellikle -AKP'nin içinde eğitimci arkadaşlar var
sa- altkomisyonda oybirliğiyle aldığımız kararı, önergeyle, bir kere daha size sunacağız. 

Değerli arkadaşlar, her yıl sınava girecek bütün öğretmenlerin yalnız yüzde 10'unun başöğret
men olarak 140 000 000 lira, uzman öğretmen olarak 70 000 000 lira alabilmeleri için... Parası da 
önemli değil, zaten öğretmenler az bir ücret alıyor; ama, o niteleme, öğretmenler arasındaki ruhsal 
ayrışmaya neden olacağı için, her yıl sınava girmelerini sakıncalı bulduk ve dedik ki; eğer konten
janlar yüzde 10'un altına düşerse, hükümet ya da Millî Eğitim Bakanlığı sınav açsın; ama, sonra 
Sayın Bakan geldi... Burada Bakanımız da yok, yurtdışında mı bilmiyorum... 

AHMET YENİ (Samsun) - Hükümet burada, hükümetin bakanı burada... 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Hayır, hükümet burada, Sayın Cemil Çiçek burada, ben 

onu görüyorum; ama, ben, Sayın Hüseyin Çelik'i, Millî Eğitim Bakanını söylüyorum. 
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Sayın Bakan, altkomisyonda yaptığımız bu iyileştirmeye -hükümet olmak hükmetmektir 
düşüncesiyle- "hayır, her yıl yapılsın" dedi ve kimi arkadaşlarım oy vermemekle birlikte, yeniden, 
her yıl sınav yapılması kararlaştırıldı. İnşallah, Genel Kurulda, bunu, hiç olmazsa bu bölümünü 
değiştirelim; yani, öğretmenleri her yıl sınava koşturmaktan, kendi işlerini bırakıp "efendim, ben de 
başöğretmen olayım, uzman öğretmen olayım" diye dershanelere gitmekten, o strese girmekten kur
taralım; yine üç yılda bir yapalım. 

AHMET YENİ (Samsun) - Kendilerini yenilesinler! 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, eğer bu tasarıyla, öğretmenlerin 

ekonomik durumuyla ilgili bir iyileştirme yapılacağına inanıyorsanız, bu doğru değildir. Öğretmen
lerimizin ekonomik durumu, öteki memurlarımız gibi, gerçekten iyi değildir. 

Değerli arkadaşlar, bakın, 1979 yılında yapılan bir araştırmaya göre, yirmi yıllık bir öğretmen, 
o zamanki aylığının, aldığı paranın, yüzde 59'uyla beslenme giderlerini karşılayabiliyormuş. Aradan 
yirmibeş yıl geçmiş, bugün, bir öğretmen, aldığı aylığın yüzde 73,5'iyle beslenme giderlerini kar
şılayabiliyor. yirmibeş yıl önce, öğretmen, aylığıyla bütün gereksinimlerinin yüzde 98'ini kar
şılayabilirken, bugün yüzde 48'ini karşılayabiliyor. Yani, öğretmenin, cumhuriyetin ilk yıllarına 
göre, bugün, aylığında reel olarak bir gerileme vardır. Örneğin, cumhuriyetin ilk yıllarında, bir öğ
retmen, aylığıyla tam 20 altın alabiliyordu değerli arkadaşlar; bugün ise ancak 5 altın alabiliyor. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Şimdi yoksulluk sınırında. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Bakın, öğretmenin durumunu başka ülkelerdeki öğretmen

lerin durumuyla karşılaştıracak olursak; Türkiye'de onbeş yıllık bir öğretmenin bir yılda aldığı para 
5 064 euro; Belçikalı, onbeş yıllık bir öğretmenin aldığı para 27 247 euro, onbeş yıllık bir Alman 
öğretmenin aldığı para 39 578 euro, İsviçrelinin 38 710 euro, Yunanistanlı bir öğretmenin ise 21 054 
euro; yani, bir Yunanistanlı öğretmen Türkiyeli 4 öğretmenin aldığı aylığı alıyor. 

Değerli arkadaşlar, bakın, bugünkü aylık düzeyine göre, öğretmen 1 saati 6 000 000'a çalışıyor; 
ama, girmeye çalıştığımız Avrupa Birliği ülkelerindeyse, öğretmen, 1 saatte ortalama 25 000 000 
alıyor; yani, ister dünyayla kıyaslayın, ister geçmişimizle karşılaştırın, öğretmenlerin durumu, 
ekonomik olarak, gerçek anlamda gerilemiştir. 

Öğretmenlik mesleğinin saygın olması için, öğretmenin ikinci bir iş yapmaması gerekir; film
lere konu oldu, yazıldı, çizildi. Öğretmenler limon satmaktadır, öğretmenler ikinci bir iş yapmak
tadır; yani, şimdi, siz, gerçekten geçinemeyen bir öğretmene diyorsunuz ki, sen başöğretmensin öğ
retmenim. Bunu hepsine demiyorsunuz; yalnız yüzde lO'una diyorsunuz ve çok az farklı bir para da 
veriyorsunuz. 

Peki, bu ekonomik duruma bir de şöyle sendikal yönden bakın isterseniz. Gelişmiş Batı ül
kelerinde, öğretmen hangi haklara sahip, bir de onlara bakalım. 

Değerli arkadaşlar, öğretmen, bütün gelişmiş ülkelerde yaptığı işte söz sahibi olan insandır. Ne 
demek bu; eğitimin yönetimine katılır, eğitim işinin planlanmasında, programlanmasında söz 
sahibidir. Öğretmen, hem kendi durumunu hem eğitimin durumunu yükseltmek için sendikal hak
lara sahiptir. Nedir o sendikal haklar; toplusözleşmedir, grevdir. Geçen gün, burada, hangi ülkeler
de bu hakların olduğunu saydım; Türkiye de, olmayan ülkelerden. Türkiye'de ne var; 2001 yılında 
bir sözcük oyunu yapıldı, toplusözleşme, toplugörüşme oldu Sayın Bakanım. Peki, toplugörüşmey
le, kurum idare kurulu kararları alınıyor -Sayın Müsteşarımız da şimdi bize bakıyor- bu kurum idare 
kurulu kararlarının altında Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarının imzaları var; beraber kararlaş-
tırıyorlar mesleğimizle ilgili, eğitimle ilgili şu şu konularda iyileştirmeler olacak diye -hiçbir yap
tırımı yok- ama, maalesef, bunlar da uygulanmıyor; yani, sendikal haklar yönünden, katılma yönün
den, yönetim yönünden yok. 

Şimdi diyorsunuz ki: "Biz, öğretmenlere iyileştirme getiriyoruz." Tasarının gerekçesinde var. 
Öğretmenler, bugün, yine, Meclisin kapısındaydılar, günlerdir de karşı çıkıyorlar. 
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FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Kaç kişi, kaçta kaçı?! 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Bakın, öğretmenler kitapçık yayınlıyor "öğretmene apolet 

değil, insanca yaşayacak ücret istiyoruz" diyorlar; bütün sendikalar, bütün öğretmenler böyle diyor. 
Değerli arkadaşlar, şimdi, siz diyebilir misiniz, öğretmenler öyle dese bile -ki, bu, öğretmen iş

kolunda en büyük sendika, yetkili sendika- biz, öğretmenler için hak veriyoruz, iyilik veriyoruz!. 
Peki, öğretmenler deli mi ki, kendisine verilen bir hakkı, bir ayrıcalığı, bir iyiliği "hayır, biz kabul 
etmiyoruz, biz istemiyoruz" desinler, gerçekten, bu, hak olsa, öğretmenlerin durumu iyileşse, 
çalışan ile çalışmayan ayrılsa... 

Bakın, öğretmenlerin, dallarında doktora yapmalarını, yüksek lisans yapmalarını ben de des
teklerim. Bunun, bir öğretmen için onur kırıcı tarafı da yok; çünkü, o, yönetmelikle düzenlenip, in
sana haydi, sen doktora aldın, bilmem ne aldın demezler. 

Değerli arkadaşlar, Bakanlığın görevi hizmetiçi kurs açmaktır. Öğretmenleri müdür yapmak 
için 2000 yılında sınava tabi tutuyorsun, müdür olabilme hakkını kazanıyorlar; ama, asıl olarak 
atanabilmeleri için Bakanlığın hizmetiçi eğitim kursu açması gerekiyor. Aradan şu kadar yıl geçmiş, 
Bakanlık -şimdi yanlış söylemeyeyim- altı yıla yakındır hizmetiçi eğitim için kurs açmıyor -ben, 
yalnız bu hükümet için söylemiyorum, bundan önceki hükümetler için de söylüyorum- kendine 
düşen görevi yapmıyor, öğretmen de asıl olarak atanamıyor. Şimdi, ne yaptı Sayın Hüseyin Çelik; 
bakın, öğretmenlere hak veren Hüseyin Çelik -Sayın Bakan- bütün okul müdürlerini görüşme yön
temiyle atamayı kabul etti. 

Değerli arkadaşlar, öğretmenlere sözde hak veriliyor; öğretmen, kendi yöneticisini seçemiyor. 
Bakın, üniversite öğretim üyeleri, kendi yöneticilerini -3 tane, 5 tane- seçiyorlar; YÖK'ten geçiyor, 
Cumhurbaşkanından geçiyor; hiç olmazsa, adam, seçime katılıyor. Devlet Tiyatrolarında kendi ala
nında seçiliyor... Öğretmene o kadar çok güveniyorsak, yöneticilerinin seçiminde öğretmeni neden 
işin içerisine katmıyoruz?! Sonra, ne demek müdürü mülakatla seçmek?! Hiçbir nesnel, hiçbir 
somut değerlendirme ölçütü koymadan, orada, ilk ve ortaöğretimde 52 000 okul var, bunun 10 000'e 
yakını açık... Sınav kazanmış öğretmeni müdür atamıyorsunuz, diyorsunuz ki: "Ben seni mülakatla 
atayacağım, sana da, ben, burada, 'başöğretmen' diyeceğim; sesini çıkarma -hak da veriyorum- bir 
kısmınıza 140 000 000 lira fazla para da vereceğim." 

Değerli arkadaşlar, bunu, yutmuyor öğretmenler ve kabul etmiyorlar. Bakın, bugün öğrendik, 
Ankara Valiliği, en büyük öğretmen sendikasını kapatabilmek için, savcılığa başvuruda bulunuyor; 
Eğitim-Senin Temmuzun 13'ünde duruşması var. Şimdi, bu, haksızlık, hukuksuzluk değil mi? Mil
lî Eğitim Bakanı, geldi geleli, durmadan, Millî Eğitim Temel Kanununu değiştiriyor. 

FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Adalete güvenin. 
AHMET YENİ (Samsun) - Hani sizin adalete güveniniz vardı?.. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Şimdi "adalete güvenin" diye laf atan arkadaşıma 

soruyorum, niye dokunulmazlıkları kaldırıp da adalete güvenmiyorsunuz o zaman? 
AHMET YENİ (Samsun) - Ne alakası var? 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Yani, bakın "ne alakası var" diyorsunuz; öğretmenin sen

dikasını kapatmak için, ben, mahkemeye verdim... "Adalete güven" diye oradan bağırıyor. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Meclisin kapısına gelen kaç kişi var, yüzde kaç?! 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Tabiî, bunu, dinleyenler duymadığı için açıklamak zorun

da kalıyorum, Sevgili Milletvekilimin sözünü yinelemek istiyorum: "Adalete güvenin." 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Önce siz güvenin! 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - O zaman, gelin, hep beraber güvenelim, öğretmenlerden 

önce biz güvenelim; kaldıralım şu başta hükümetteki adaletten kaçanlar olmak üzere, kendi kendini 
affedenler olmak üzere; mahkeme yerine geçip, burada yasa çıkarıp kendini bağışlatanlar; yalnız 
kendisini değil, kaçırdığı vergiyi de bağışlayanlar... 
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Değerli arkadaşlar, öğretmenler alacaklı bu ülkeden. Bakın, İLKSAN statüsü 12 Eylülde değiş
tirildi. Geçenlerde burada uzun uzun söz ettim, TÖBDER mallan hâlâ hazinede duruyor. Öğretmen
ler kendi maaşlarıyla o malların sahibi oldular. Sayın Adalet Bakanımız burada, kendisinden dilek
te bulundum, yalnız TÖBDER'i... 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - İsabetli olmuş. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - "İsabetli olmuş" diyor; bakın, halka şikâyet ediyorum. Öğ

retmenlerin mallarına hazinece el konulmasına "isabetli olmuş" diyor. Şikâyet ediyorum bu kür
süden, AKP'li arkadaşımı şikâyet ediyorum. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - İsmini söylesin. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Bakın, partilerin verildi, sendikaların verildi, öğretmen 

mallarına gelince "isabet oldu" deniliyor! 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Madde üzerinde konuş. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Değerli arkadaşlar, öğretmenleri seviyorsak, gelin, 

Batı'daki ölçütleri ölçü alalım, onlara siyaset yapma hakkı tanıyalım; burada kaçımız aynı yerde 
oturabileceğiz acaba! Yani, gerçek söylüyorum, öğretmenler, Batı'da olduğu gibi, daha doğrusu 
bütün kamu çalışanları siyaset yapma hakkına sahip olsun, yönetime katılma hakkına sahip olsun. 

SONER AKSOY (Kütahya) - Zaten yapıyorlar. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Onlar gönderdi bizi. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Bakın, yaptığı işe sahip olsun. Millî Eğitim Bakanı, sen

dikaları, böyle "benim bir yaptırımım yok, bunları tanımıyorum" değil... Biz, öğretmenleri böyle 
ayıran derecelendirmeleri istemiyoruz, hele hele kota konulan... 

Bakın, şimdi, bir ölçü koyuyorsun, bu ölçüyü adam aştı, sınava girdi, başardı "arkadaş, yüzde 
20'niz başöğretmen olmaya hak kazandı; ama, ben, ancak, yüzde 10'unuzu alabileceğim" diyorsun. 
Hani, sen bir çizgi koydun, köprü koydun, adam geçti onu; niye böyle yaptın diye sormayacak mı?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla)- Sayın Başkan, kişisel söz hakkımı da kullanabilir miyim? 
BAŞKAN- Sayın Gazalcı, 30 dakikadır konuşuyorsunuz; söz sürelerinizi birleştirdim. 
Teşekkür edip, konuşmanızı tamamlayın. 
Buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla)- Sayın Başkan, bir iki cümleyle bitiriyorum. 
Bu, öğretmenlere yeni haklar vermek değil, belki, niyet olarak iyi düşünülmüş olabilir; ama, 

gelin, öğretmenlerin bütününü kapsayan iyileştirmeler yapalım. 
BAŞKAN- Sayın Gazalcı, lütfen, teşekkür eder misiniz. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla)- Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 
Sayın Gazalcı, 30 dakika konuştuğunuzu biliyorsunuz değil mi? 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla)- Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Ben teşekkür ederim. 
AK Parti Grubu adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Avni Doğan; buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 614 sıra sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı hakkında AK Parti Grubu adına konuşmak üzere söz almış 
bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 
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Değerli arkadaşlar, eğitim konusu, üzerinde siyaset yapılmayacak kadar ciddî bir konudur. 
Eğitim konusu, üzerinde polemik yapılmayacak kadar önemli bir konudur. Eğitim konusu, mutlaka, 
bilimsel bakılması gereken, ideolojik bir perspektiften bakmaktan ciddî şekilde kaçınılacak kadar 
da sorumluluk isteyen önemli bir konudur. Biz, AK Parti Grubu olarak, eğitim konusuna, öğretmen 
konusuna bu açıdan bakıyoruz; yani, eğitim denildiği zaman, biz, ideolojik anlayışımızı bir tarafa 
bırakıyoruz, siyaset anlayışımızı bir tarafa bırakıyoruz, bilimsel bir anlayış içerisinde, pedagojik bir 
anlayış içerisinde bakıyoruz. Bu konu, yıllardır, bu ülkede bir polemik konusu haline getirildi; öğ
retmenler kutuplaştırıldı; kamplaştınldı, yeterince öğretmen yetiştirilmedi. Mesela, Sayın Gazalcı, 
Millî Eğitim Temel Kanunundan bahsederek "kanuna göre, zaten, öğretmenler uzmandır" dedi; doğ
rudur, kanuna göre öyledir; ama, kanuna, bu uzmandır diye yazınca uzman oluyorsa, iş kolay; 
çıkarırız bir kanun, herkesi uzman yaparız, biter, gider. 

Bakın, Sayın Gazalcı, sayın arkadaşlar; Türkiye'de bir gerçek var, bu gerçek... 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Öğretmenlere haksızlık yapıyorsunuz. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Ben yirmidört yıl öğretmenlik yaptım, bu işi iyi bilirim. Öğretmen 

olarak çocuk yetiştirmenin ne olduğunu, öğretmen olarak geçim sağlamanın ne olduğunu, çocukları 
üniversiteye göndermenin ne olduğunu kimse benden iyi bilemez; çünkü, ben, yirmidört yılımı ona 
verdim... 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Kendinize de haksızlık ediyorsunuz. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - ...ama, bir şey var, Türkiye'de çeşit çeşit öğretmen var; öğretmen 

okulunu bitirmiş öğretmenler var, liseyi bitirmiş öğretmenler var, eğitim enstitüsünü bitirmiş öğret
menler var, fakülteleri bitirmiş öğretmenler var; eğitim fakültesini bitirmiş var, fen fakültesini bitir
miş var; öğretmen yetiştirmeyen okullardan öğretmen yapılmış öğretmen var; 1970'li yıllarda, lise 
mezunlarına üç ay kurs verilip, liselere felsefe öğretmeni, matematik öğretmeni yapılmış öğretmen
ler var; üstüne üstlük, ziraat mühendisi olup da matematik öğretmeni, sınıf öğretmeni yapılanlar 
var; sizin uzmanlık dediğiniz şey bu mu?! 

Bizim yapmak istediğimiz şey şudur: Öğretmenler, sürekli kendini yenilemelidir, çağdaş 
eğitim nereye gidiyor, bunu takip etmelidir; çağdaş dünya nereye gidiyor, bunu takip etmelidir. 
Bunun bir yolu, kuşkusuz, hizmetiçi eğitimdir; ama, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde bu 
performansı yakalaması için hizmetiçi eğitim yetmemektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığının getirdiği bu tasarı, bir açıdan, kendilerini yenilemeleri, kendilerine 
yeni kariyer basamakları elde etmeleri için öğretmenlere bir imkân sağlamaktadır. 

Efendim, öğretmenler dershaneye koşarmış; ne biliyorsunuz yani? Sonra, koşarsa ne olur?! 
Dershaneye niye koşacak, dalga geçmeye mi koşacak; dershaneye bir şey öğrenmeye koşacak. Öğ
renmenin sonu mu var, öğrenmenin sınırı mı var, öğretmenin öğrenmesinde bizi rahatsız edecek bir 
şey mi var? 

HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Öğretmene o kadar maaş veriyor musunuz ki?! 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Bak, ben, seni nasıl dinledimse, öyle dinle. Vekil oradan laf at

maz, vekil buradan konuşur, buradan doğruları konuşur, polemik yapmadan konuşur. Burası, millî 
iradeyi temsil ediyor. 

Bütün meseleyi bir sınav üzerine kurdu Sayın Vekil. Kanun Tasarısını kendisi iyi biliyor, alt-
komisyonda da çalıştı; bütün mesele bir sınavdan ibaret değil. Öğretmenin eğitim durumu var 
tasarıda; hangi eğitimden geçmişse, hatta doktora yapmışsa ya da yüksek lisans yapmışsa, bu değer
lendirmeye alınıyor. Öğretmenin performansı var... Dedi ki Sayın Vekil: "Öğretmen sınav kazanır 
da, iyi öğretmenlik yapamaz." İşte, bu, performans. İyi öğretmenlik yapıyor olmasını esas alıyor. 
Yani, burada o var, öğretmenin kıdemi var. 
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Kaldı ki, bu işi AK Parti Hükümeti kendiliğinden bir günde oturup karar vererek de yapmamış. 
Bakın, 1991 yılında öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili bir araştırma komisyonu kuruluyor Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde; alınan kararlar var; öğretmenlerin statülerinin iyileştirilmesi deniliyor, 
öğretmen yetiştirilme sistemi üzerinde çalışmalar yapılması deniliyor, öğretmenin sosyal faaliyet
lerinin iyileştirilmesi deniliyor, birsürü, hizmetiçi eğitimle ilgili var. Bu konu da, 1991 yılında, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kurduğu bir araştırma komisyonunun da bize verdiği verilerle baş
latılıyor. Kaldı ki, bizden önceki hükümetler de bu tür çalışmaları yapma gayreti içerisinde olmuş; 
ancak, koalisyon şartları, o günkü hükümetlerin istikrarsız durumları bunu engellemiştir. Yani, bu, 
1991'den bu yana yapılan bilimsel bir çalışmanın, içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin de 
olduğu bilimsel bir çalışmanın sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır; öyle, bir günde karar verilmiş 
falan değil. 

Arkadaşlar, öğretmen, sınav yapan kişidir. Öğretmen, ömrü öğretmekle, sınav yapmakla geçen 
kişidir; şimdi, öğretmeni sınavdan korkutmanın da bir manası yok. 

1979 yılındaki öğretmenin durumu ile bugünkü durumunu kıyasladı. 1979'dan bu yana, Cum
huriyet Halk Partisi zaman zaman hükümet oldu. Verilere bakın, Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman 
hükümet olduysa, öğretmenin durumu, memurun durumu çok daha kötü olmuştur. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yok canım.. Ne alakası var! 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Atma, atma!.. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Yani, eğer, bugün, öğretmenin durumu kötüyse, bunda bizim bir 

sorumluluğumuz yoktur. 
Bakın, öğretmenlerin yüzde 10'unu başöğretmen yaparak durumunu iyileştiriyoruz, yüzde 

20'sini uzman öğretmen yaparak durumunu iyileştiriyoruz. 
Bir de, yeni verilmiş bir tasarı var, hükümet tarafından Başkanlığa yeni sunuldu. Bu tasarı, bazı 

hizmet bölgelerinde görev yapan öğretmenlere eködeme yapılmasıyla ilgili bir tasarı. Bazı bölgeler
de, dördüncü, beşinci bölgelerde görev yapan öğretmenlerimize 450 000 000 aylık net maaş artışı 
sağlayacak bir tasarı da Türkiye Büyük Millet Meclisinde. AK Parti dönemi, istikrar dönemidir. AK 
Parti dönemi, eğitime yeni bir bakış dönemidir. Yapılan şey de çok önemlidir. Şimdi, statükoyu 
koruyarak bir yere varamayız. Eğitimin sorunlarını herkes biliyor, hepimiz biliyoruz, bilmeyen kim
se yok; ama, Bunlar, eleştirmekle olmuyor; bunlar, konuşmakla olmuyor. 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Böyle de olmuyor. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Yani, okul açılınca her öğrencinin önüne ders kitaplarını 

koyuyoruz, eleştiriliyoruz; öğretmenleri uzmanlaştırıyoruz, öğretmenleri başöğretmen yapıyoruz, 
maaşını artırıyoruz, karşı çıkılıyor. Efendim, kimi, çocuğunu başöğretmende okutmak istermiş de, 
kimi uzman öğretmende, kimi... Böyle bir şey olmaz. 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Olur, olur, bal gibi olur. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Ben sınıftan çıktım, buraya geliyorum. Şimdi, hangi velinin "ben, 

ziraat mühendisi olan öğretmende çocuğumu okutmam" dediğini duydunuz! Zaten, Türkiye'de tek 
tip öğretmen yok. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, ben, konuşmamın başında şunu söyledim: Öğretmenlik meselesi, 
eğitim meselesi, üzerinde polemik yapılmayacak kadar önemli, üzerinde siyaset yapılmayacak 
kadar ciddî, ideolojik bakamayacağımız kadar ciddî bir meseledir. 

Şimdi, değerli arkadaşım Sayın Gazalcı'nın bir huyu var. "Efendim, öğretmenler buna karşı..." 
Nereden çıkarıyorsun; 8 öğretmen Meclisin önüne gelmiş. Bir iki sendika temsilcisini de kendisi 
komisyona getirdi. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Siz de rahatsız oldunuz. 
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AVNİ DOĞAN (Devamla) - Doğrudur, o sendika karşıdır, o sendikanın nasıl baktığını biz de 
biliyoruz; ama, bakın, ben, size, başka sendikaların görüşlerinden birer cümle okuyorum: Türk 
Eğitim-Senden, Vedat Pürçek konuşmacı olarak katılıyor ve diyor ki: "Kanun tasarısının gerek
çesinde belirtilenlere katılıyoruz." 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Sizin sendikanız bu. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Yani, sendika olunca ille sizin kafa yapınızda sendika mı olması 

lazım? (AK Parti sıralarından alkışlar) Türkiye'de 20 sendika daha var. Öyle, Türkiye'yi, tek grubun, 
tek rengin temsil etmesine Türk Halkı izin vermiyor, kusura bakmayın. 

Bir başka sendika, Tüm İlköğretim Müfettişleri Sendikası. Konuşmacı Mehmet Pınardağ diyor 
ki: "Öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları halinde yapılandırılmasına katılıyoruz." Birer 
cümlelerini okuyorum. 

Bir başka sendika, Eğitim Bir-Sen. Konuşmacısı diyor ki: "Kademelendirme sistemine 
katılıyoruz. " 

Bir başka sendika, Eğitim-Sen. Konuşmacısı "öğretmenlik mesleğinin bu şekilde düşünülerek 
kademelendirilmesi isabetli olacaktır" diyor. 

Şimdi, bunlar, öğretmenleri temsil etmiyor mu?!. Bunlar, AK Partiyi mi temsil ediyor?!. Yani, 
öğretmenleri temsil etmek için ille sizin görüşünüzde mi olması gerekiyor?!. 

Değerli arkadaşlar, artık, dünyaya da, Türkiye'ye de, 21 inci Yüzyılın perspektifinden bakmak 
zorunayız. 1930'lu yılların perspektifini kimse ayağa kaldıramaz, kusura bakmasın, kimse diril-
temez. Statükonun, sonuna kadar korunduğu da görülmemiştir. Değişimin önünde durabilecek bir 
gücü de dünya tarihi kaydetmemiştir. Siz ne yaparsanız yapın, biz ne yaparsak yapalım, değişim, 
galip gelecektir; değişim, başaracaktır. Statüko, her çağda, ama her çağda, ölümlüdür. 

Bu düşünceler içerisinde, hepinize saygılar sunuyor, kanunun bütün öğretmenlerimize, bütün 
millî eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. 

Saygılar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Sayın Doğan, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza... 
K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylayıp, karar yetersayısını arayacağım. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın 

milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 23.09 

-406 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 23.19 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107 nci Birleşimin Beşin
ci Oturumunu açıyorum. 

614 sıra sayılı kanun tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
10. - Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapıl

masına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(J/817) (S. Sayısı: 614) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Tasarının maddelerine geçilmesinin oylanmasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, maddelerine geçilmesini tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım: 
Maddelerine geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; mad

delerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU VE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen 
olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğ
retmen olarak atanır. 

Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim (hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim), et
kinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) puanları ile sınav 
sonuçlan esas alınır. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının % 
10'unu kıdem, % 20'sini eğitim, % 10'unu etkinlikler, % 10'unu sicil (iş başarımı) ve % 50'sini de 
sınav puanı oluşturur. 

Kariyer basamaklarında yükselecekler değerlendirme puanlarına göre başarı sıralamasına 
alınır. Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az % 60'ını almış olmak şartı aranır. 

Sınav yılda bir defa olmak üzere ÖSYM'ce yapılır. 
Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmen

lerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik 
için sınav şartı aranmaz. Bu durumda olan öğretmenler kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilim
sel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) ölçütlerine göre değerlendirilir. 

Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükseleceklerin gireceği sınav, sınava katılacaklarda 
aranacak en az çalışma süresi, hizmet içi eğitim veya lisans üstü eğitim nitelikleri, her bir değerlen-
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dirme ölçütüne ilişkin hususlar ve puan değerleri, alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yük
sek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik veya başöğretmen
lik için aranacak kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalış
malar) ve sicil (iş başarımı) şartları ve puan değerleri, branşlar temelindeki uzman öğretmenlik ve 
başöğretmenlik sayıları, yükselmeye ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

Toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranı % 10, uzman öğretmen oranı 
% 20'dir. Bakanlar Kurulu bu oranlan bir katına kadar yükseltmeye yetkilidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın 
Zekeriya Akıncı söz istemiştir. 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Kişisel söz hakkımla birleştirir misiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Akıncı, şahsî söz talebinizle birlikte süreniz 15 dakikadır. 
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Sayın Başkan, sevgili arkadaşlarım; 

görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının 1 inci maddesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmama başlarken, AKP Grubu adına değerlendirmelerini sunan sev
gili arkadaşımın bazı düşüncelerini müthiş yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. Bir kere, Sayın 
Doğan'ın değerlendirmelerini, Türkiye'de eğitim sistemimizi büyük özverilerle, büyük çabalarla, 
büyük emeklerle ayakta tutan öğretmen camiasına büyük bir haksızlık olarak değerlendiriyorum. 
Eğer, sayın sözcünün yaptığı değerlendirmeye katılacak olursak -beni bağışlasınlar ama- ilk 
yapılacak başöğretmen ve uzman öğretmen sınavından sonra, bu sınavı kazanamamış öğretmen
lerimizin yüzde 70'inin ertesi gün istifa etmesi gerekir; çünkü, Sayın Doğan, onların, sınavı 
kazanamamış oldukları için, uzman olamayacakları kanaatine varmıştır, öğretmenlik yapamayacak
ları kanaatine varmıştır. Ben, bunu, öğretmen ordumuza, eğitim ordumuza büyük bir haksızlık 
sayıyorum. (AK Parti sıralarından "ne alakası var" sesleri) 

Tam da alakası var. "Onlar uzman; ama, bakmayın oralarda uzman yazdığına" demek "onların 
öğretmenlik yaptığına bakmayın, onlardan öğretmen de olmaz" demektir. Türkçesi budur, herkes 
böyle değerlendirir. 

Ayrıca, eğitim emekçilerinin örgütlü güçlerine karşı böylesine saygısız değerlendirmesini de 
ben içime sindirebilmiş değilim; çünkü, onlar, demokratik sistemimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. 
Tepkilerini ortaya koyan arkadaşlarımızı da "sekiz on öğretmen" diye kimsenin geçiştirmeye hakkı 
yoktur. Sayın Doğan da çok iyi bilir ki, Türkiye'de 600 OOO'e yakın öğretmen var ve bunların büyük 
bir kısmı örgütlüdür. Türk Eğitim-Seni bir kenara bırakırsanız, bütün sendikalarda 30 000 öğretmen 
örgütlü olmasına rağmen, Eğitim-Sen'in 200 OOO'e yakın üyesi vardır, ben o örgütlü güce haksızlık 
edildiği kanaatindeyim ve Sayın Doğan da, sayın hükümet yetkilileri de biliyor ki, gerektiği zaman, 
o sendikalar, demokratik tepkilerini koyabilmek için, gösterebilmek için onbinlerce öğretmeni 
Kızılay Meydanına dökebiliyorlar. Zaten, hükümeti, son getirilmek istenilen, Kamu Yönetimi 
Temel Kanunu Tasarısını geri çekmek zorunda bırakan da, o, meydanlara çıkmış olan onbinlerce 
öğretmen ve işçidir. Lütfen bu arkadaşlarımıza ve onların örgütlü gücüne de biraz saygılı olalım. 

Ayrıca, Sayın Doğan "ideolojik bakmayalım" diyor. Bence ideolojik bakalım. Ben ideolojik 
bakıyorum, benim ideolojim de sosyaldemokrat ideoloji; ama, Sayın Doğan, AKP'nin son dönem
lerde kendisine bir ideoloji edinme noksanlığından ötürü, bu soruna ideolojik bakma sıkıntısı 
çekiyorsa, bir diyeceğim yok; yani, millî görüş ile muhafazakâr demokratlık, liberal demokratlık 
arasında, taa Millî Nizam Partisinden bu yana gelen deneyimleri yaşamış arkadaşlarımız, bu süreç-
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te yeni bir arayış içerisinde olabilirler, yeni bir ideoloji arayışı içerisinde olabilirler, biz bunu say
gıyla karşılarız; ama, herkes, bilir ki, ideolojik bakmayalım diyenler, bu meselelere öncelikle 
ideolojik bakan insanlardır. Hiçbir kaygım yok, ben sosyaldemokrat ideolojinin çerçevesinde 
bakıyorum, bir kaygı duymuyorum. Sevgili arkadaşım da, eğer, en kısa zamanda ideolojisini netleş-
tirirse, her konuya öyle bakmasını öneririm. 

Sevgili arkadaşlarım, bu yasa tasarısının gerekçesini okuduğumuz zaman, bilgi ve başarıda 
yarışmayı önplana çıkararak, bir teşvik sisteminin kurulması gereğinden söz edilmektedir. Bunun 
sonucunda, öğretmenlerin üç kariyer basamağına ayrılması yoluyla, gelişmesine olanak ve fırsat 
yaratılacağı da iddia edilmektedir. Acaba öyle midir? Acaba bu yöntemle sözü edilen amaca ulaş
mak gerçekten mümkün müdür? Bu konuda kuşku ve kaygılarımız vardır. 

Ben önce bir tespit yapmak istiyorum. AKP Hükümeti, kimi zaman, sorunların çözümünde, 
yapıcı, iyileştirici ve sorunları kökten çözen yaklaşımların uzağında, yapay, kısmî çözüm arayışları 
içeren ve geçmiş yıllarda da tartışma konusu olmuş çözüm yöntemleri önermeye devam ediyor. O 
nedenle de, bulduğu yöntemlerin birçoğu ya kamuoyunda tepkiler gördüğü için ya da yasa duvar
larına çarptığı için de geri tepmektedir. Bu yasa tasarısında da aynı şey olmaktadır. Yani, nitelikli 
öğretmen yetiştirmek için etkili adımlar atması gereken hükümet, mevcutları da sıkıntıya sokacak 
bir arayışın içerisine girmiştir. Oysa, bu sorunu aşmak için yetenekli gençleri öğretmen adaylığına 
razı edebilmeliyiz. İlk olarak da, öğretmenliği çekici bir meslek durumuna getirmek gerekmektedir. 
Bunun yolunun öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesinden, parasal olanaklarının artırıl
masından geçtiği gerçeğini de unutmuyoruz. Aynı şekilde, öğretmenleri başka alanlardan seçme 
yerine onları özel olarak yetiştirme ve eğitimin niteliğini yükseltme gereğini de gözardı etmiyoruz. 
Öğretmenliğin uygulamayla öğrenilebileceği, uygulamaların başarılı olabilmesinin güvencesinin 
de, çok daha deneyimli öğretim üyelerinin denetim ve gözetimi olduğunu da unutmamalıyız. 

Bütün bunları yapabilmek için, bizim önerimiz, bütün bu sorunları tartışıp çözüm 
arayabileceğimiz özel gündemli ve düzenli eğitim şûralarına ihtiyaç duyulduğunun reddedil-
memesi; çünkü, ancak katılım boyutunu da devreye soktuğumuzda eğitimde istenilen verimliliği 
sağlayabileceğimizi bilmeliyiz. Asıl yapılması gereken budur. Bunları göze alamayan ve bunların 
gereğini yapmayan hükümetimiz, daha önce de birkaç kez gündeme gelmiş, geri çekilmiş bir yön
temle, üstelik onun arasından da, Sayın Gazalcı'nın dediği gibi, cımbızla bir maddeyi çekerek öğ
retmenlerin ve eğitim sistemimizin sorunlarına çare arama gayreti içinde görünmektedir. Belli ki, 
AKP Hükümeti, hem seçim vaatlerini hem acil eylem planlarını çoktan unutmuş ve geçmişten kalan 
tartışmalı bir yasa tasarısını yeniden gündeme getirerek, kendisine prestij sağlama çabası içerisine 
girmiştir. 

Öncelikle, kısmî tartışmalara ve altkomisyon çalışmalarına rağmen, bu yasa tasarısının da 
yeterince tartışılmış ve araştırılmış olduğunu düşünmüyoruz. Kimi çevrelerde görüşülmüş ve on
ların düşüncelerinin alınmış olması önemli değildir. Önemli olan, o çevrelerin uyarı ve önerilerini 
hangi ölçüde dikkate almış olduğunuzdur; ki, Sayın Doğan'ın tavrından da, hangi ölçüde dikkate 
alındığını öğrendik! 

Kimileriyle görüşüyormuş gibi davranıp, sonunda kendi bildiğinizi yapıyorsanız, orada 
yeterince verimlilik elde etmek de mümkün değildir. Kaldı ki, yasa tasarısında hedeflendiği şekliy
le, başarının değerlendirilmesi için kullanılan genel ve soyut ölçütler gözönünde tutulursa, ne oran
da başarılı ya da başarısız, ayrılabilecektir; bu da bir tartışma konusu. 

Hele hele, bir de, uunca sıkıntı içerisinde bu yüce görevi yapmaya çalışan öğretmenlerimizi -
Sayın Doğan biraz küçümsedi; onları uzman görmese de, yeterli görmese de- yeni bir sınav 
maratonunun içerisine sokarak, onları, yeni huzursuzluk ve tartışmaların bir parçası yaparak nasıl 
sonuç alacağız, onu da ayrıca merak ediyorum. 
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Hiç olmazsa, sevgili milletvekili arkadaşlarımın kendilerinden bir pay biçmelerini bekliyorum. 
Her sene sınava hazırlanmalarını isteyeceğiz onlardan. Bize de "her sene 1 Ekimde seçim var" 
deseler, "yeniden milletvekili seçimi yapılacak her senenin 1 Ekiminde" deseler, acaba, o bir yıl 
boyunca ne ölçüde milletvekilliği yapabiliriz, merak ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yıllardır öğrencilerimizin şu ya da bu nedenle hazırlandıkları sınavları, 
onların ailelerinde yarattığı huzursuzluğu, çektikleri çileyi bilmeyenimiz yok. Bu kez de, sınav 
kazanabilmek için, öğretmenlerimizi, kitap pazarlarına, özel ders ve kursların içerisine iteceğiz. 
Gelirken hepimiz görüyoruz; Kızılay çevresinde yüzlerce özel dershane tabelalarının yanına, bir de 
sınav kazanmak isteyen -ki, bu çok doğaldır- öğretmenlerimizi çekebilmek için yeni tabelalar 
asılacağından da kimsenin şüphesi olmasın. 

Sayın Doğan yine diyor ki, efendim, ne var; gitsinler, öğrensinler... Gitsinler, gitsinler de Sayın 
Doğan, nasıl gidecekler, onu ben çok merak ediyorum; siz hiç merak etmiyor musunuz?! Çocuk
larının eğitim giderlerini o mütevazı bütçeleriyle karşılamaya çalışan öğretmenlerimizi, bu kez de 
kendi kariyerleri için bütçesini daha fazla sıkıp, özel ders ve kitaplara para harcar hale sokmaktan 
başka bir şey yapmayacağız. Mutfağından kısacak, çoluk çocuğundan kısacak, kitaplara ve ders
hanelere para ayıracak ki, belki uzman ya da başöğretmen olabilsin. Bu kaçınılmazdır. 

Ayrıca, ülke gerçekleri gözönünde tutulduğunda öğrencilerin ve velilerin yaşayacakları daha 
büyük zorluklar da olacaktır. Sınav kazanmış-kazanmamış öğretmenlerin, öncelikle, kendi içlerin
de, kendi dünyalarında birbirlerine bakışı değişecektir. Öğrencinin, sınav kazanamamış, uzman ya 
da başöğretmen olamamış öğretmenine, o öğretmene, yani, düz öğretmene, kazanamayan öğret
mene, giderek kendi çocuğunun, eşinin, anne-babasının bile bakış açısı değişecektir; ne gözle 
bakılacağını bir kez daha dikkatinize sunmak isterim. 

Sevgili arkadaşlarım, her ders yılı başında velilerimizin çocuklarını daha iyi diye bildikleri bir 
okula kaydettirebilmek için neler çektiğini biliyoruz. Veliler, şimdi de, okullar arasındaki ayırıma 
bir de öğretmenler arasındaki ayırımı ekleyeceklerdir. Sayın Doğan'ın, sevgili arkadaşlarımın 
çocukları nerede okudu, bilmiyorum; ama, ben bir gecekondu bölgesinde oturuyor idim. Çevrem
deki bütün okullardan hangisi iyidir diye araştırdım, Çiğiltepe İlköğretim Okuluna çocuğumu götür
düm, bir arkadaşımın aracılığıyla kaydını yaptırdım. Sonra da, bir tüyo almaya çalıştım, acaba bu 
öğretmenlerin hangisi daha iyidir, kızımı oraya versem diye. Bu, benim yaşadığım bir olay, ders yılı 
başında yüzlerce, binlerce, onbinlerce velinin yaşadığı olay. Bunu görmezlikten gelmeyelim; şim
di, buna yeni ilaveler yapıyoruz. Çocuğunu okula kaydettiren veli, bu kez de onun başöğretmende 
okuyabilmesi için özel bir arayışa girecektir. Hele hele bir de her okulda ve her alanda bir başöğret
men ya da uzman öğretmen çalıştırılmazsa, okullar ve öğretmen kadroları arasında bugün de var 
olan farklılıkların daha da derinleşeceğinden sizin de kuşkunuz yok, biliyorum. Çünkü, bu tasarı, 
aslında, öğretmenliğin başlıbaşına bir uzmanlık işi olduğunu ve şu anda görevde bulunan tüm öğ
retmenlerin uzman oldukları gerçeğini gözardı etmektedir. Bu, AKP sözcüsünün de ifadesidir zaten. 
O nedenle, tümü uzman olan öğretmenlerin, yüzde 30'unu bir kenara bırakıp, yüzde 70'inin elinden 
uzmanlık hakkı da alınmış olacaktır; buna, hakkımız olmadığını düşünüyorum. Zaten, bugün, öğ
retmenler arasında "aday öğretmen-asil öğretmen" ayırımı vardır ve öğretmenlerimizin akademik 
kariyer yapmalarında da, herhangi bir engel söz konusu değildir. 

Sevgili arkadaşlarım, bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Millî Eğitim Bakanlığı 
bünyesindeki öğretmenleri böyle ayırırsanız, özel okullardaki öğretmenleri hangi statüye sokacağız, 
merak ediyorum. Muhtemelen, onların tümü, başöğretmen, uzman öğretmen ya da tümü düz öğret
men olarak kalacaklar; öyle saymak zorunda olacağız. İş, hele, bir de ticarîleştirmeye doğru gider
se, özel okulların ve dershanelerin başöğretmen transferlerini nasıl engelleyeceksiniz, ben merak 
ediyorum. Bu kez de, özel okulların ve dershanelerin "şu okulun başöğretmeni bizde, bu konunun, 
bu dersin, bu okulun başöğretmeni öbüründe" türünden kampanyaları kaçınılmaz olacaktır. Böy
lece, yıllardır süregelen Millî Eğitim bünyesindeki nitelikli öğretmen kaybını, bu yöntemle, biraz 
daha artırmış olmayacak mıyız; bu konuda da biraz düşünmeye davet ediyorum. 
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Ayrıca, sevgili arkadaşlarım, eğer, gerçekten demokrasiyi daha da geliştirmek ve kökleştirmek 
istiyorsak, seçim, parlamento, hükümet gerçeklerinin yanına, biraz küçük görülse, burun kıvrılsa da, 
sivil toplum, meslekî ve benzeri diğer örgütlenmelerini de mutlaka yerleştirmek zorundayız, onları 
dikkate almak zorundayız, onları önemsemek zorundayız. Kuşkumuz odur ki bizim, bu yasa 
tasarısı, beklenmedik bir şekilde, öğretmenlerin demokratik örgütlenmelerini zayıflatacak ve en 
haklı talepleri için verecekleri toplumsal mücadelenin gücünü de azaltacaktır; çünkü, yasa tasarısın
da, kariyer basamakları arasındaki geçişlerin koşulları ve daha birçok husus ve esasların yönet
melikle belirtileceği, düzenleneceği de, ayrıca belirtilmiştir. 

Ülkemizde, yıllardır süregelmekte olan, AKP döneminde de olağanüstü hız kazanmış çeşitli 
uygulamalar gözönünde tutulduğunda, öğretmenlerimizin yükselmelerine engel olabileceğini 
düşünerek, demokratik örgütlenmeleri ve yasal mücadeleleri noktasında kaygıya kapılmamaları ve 
ürkmemeleri mümkün değildir. Bu ise, demokrasimizin gelişmesine, demokratik sistemimizin 
tümüyle gelişmesine hiçbir katkı sağlamayacak düşüncelerin de yerleşmesine neden olacaktır. 
Sanıyorum, ne demek istediğimi herkes çok iyi anlıyor. 

Sonuçta, bu yasa, öğretmenler arasında, eğitim emekçileri arasında dayanışmayı ve birliği 
zayıflatacaktır, bireyselliği, rekabeti ve düşmanlığı da kaçınılmaz olarak körükleyecektir. Demok
ratik sistemimiz veya geliştirmeye çalıştığımız demokrasimiz için, acaba bundan nasıl bir yarar 
umulur, onu da bilemiyorum; bundan nasıl yararlanacağız, onu da bilemiyorum. 

Bakınız, Sayın Gazalcı da değindi; sayıları biraz azdı, doğru; ama, onların gerçek gücünün ne 
olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bu akşam 18.30 civarında, bir grup sendikalı öğretmen, eğitim 
emekçisi geldi; Meclis önünde, bu yasa tasarısına karşı düşüncelerini ifade ettiler ve çok doğal, 
demokratik protestolarını sergilediler. 

Benim inancım şu: Eğer, gerçekten iyi bir şey yapıyor olsaydık, bizi protesto etmez, alkışlar
lardı. Ben, öğretmenlerin, o 200 000 üyeli eğitim sendikasının yöneticilerinin "ideolojik bakıyorlar" 
denilerek geçiştirilemeyeceği kanaatindeyim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akıncı, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
ZEKERİYA AKINCI (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Eğer, gerçekten, öğretmenler için iyi bir şey yapıyor olsaydık -bir kez daha söylüyorum- bizi 

protesto etmez, alkışlarlardı. Ben, umut ediyorum ki, hiçbir sendika yöneticisi, kendileri lehine, 
çalışanlar lehine çıkarılacak bir yasaya karşı böylesine aymazca bir tutum sergilemezler. 

Tüm bunları yeniden düşündüğümüzde, kimileri kayırılıp korunan, kimileri örselenip itilip 
kakılan, kendi meslekî ilişkileri içerisinde olumsuz yönde etkilenen, yükselemediği için velisinin, 
öğrencisinin, hatta, ailesinin gözünde prestij yitirmiş, o nedenle de çalışma heyecanı azalmış bir öğ
retmen ordusu yaratmak istemiyorsak, bu yasa tasarısını bir kenara bırakalım; öğretmenlerin sorun
larına daha köklü çözümler aramak umuduyla yeni değerlendirmeler yapalım. 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akıncı. 
Şahsı adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Avni Doğan; buyurun. 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan, hepinize 
saygılar sunarım. 

Tabiî, önce, netleştirilmesi gereken bir konu var. Sayın sözcü, biraz önce, benim eğitime 
ideolojik bakılmaması gerektiği konusundaki sözlerimi eleştirdi ve "biz, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak -çünkü grup adına konuştu- konuya ideolojik bakıyoruz" dedi. 
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ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Sosyal demokrat ideoloji... 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Evet, "sosyal demokrat ideolojisiyle bakıyoruz" dedi. 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Siz nasıl bakıyorsunuz, ben onu merak ediyorum!.. 
BAŞKAN - Sayın Doğan, bir dakika... 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Ben, eğitim konusuna ideolojik bakılmaması gerektiğini... 
BAŞKAN - Sayın Doğan, şahsınız adına söz hakkınızı kullanıyorsunuz, sataşmadan dolayı 

değil. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Tabiî, şahsım adına konuşuyorum. 
Ben, komisyonda, eğitim konusuna ideolojik bakılmaması gerektiği konusunu Cumhuriyet 

Halk Partili üyelerden çok duydum; Sayın Vekilden de duydum. 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Ben öyle bir şey demedim! 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Demek ki, bir karar verememişler; ideolojik bakılsın mı bakılmasın 

mı... Demek ki, Cumhuriyet Halk Partisinde böyle bir kararsızlık var. Bizim ideolojimiz belli... 
K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Ne?.. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Adalet ve Kalkınma Partisinin ideolojisi, muhafazakâr demok

rasidir. Biz, muhafazakâr demokrasi ideolojisiyle, iki ay evvel seçime girdik ve yüzde 42 oy aldık. 
HASAN ÖREN (Manisa) - 41,6... 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Bu ideoloji, milletin de tasdik ettiği bir ideolojidir. Muhafazakâr 

demokrasinin ve bizim bir ilkemiz var: Bilim söz konusu olduğu zaman, bilimi, müspet bilimi bütün 
ideolojilerin üstünde görürüz; buna, kendi ideolojimiz de dahildir; mesele budur. Bizim Cumhuriyet 
Halk Partisiyle aramızdaki fark, biz, bilimi ideolojiye feda etmeyiz, bilim her şeyin üstündedir; 
bizim yapmak istediğimiz şey budur. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Bravo, gerçekten buna inanıyorsanız, bravo! 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Benim ideolojim de nettir, muhafazakâr demokrasidir. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Millî görüşe ne oldu?!. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) -Şimdi, tabiî, sosyal demokratlara diyeceğim bir şey yok; sosyal 

demokrat ideolojiye saygılıyım. İnşallah siz de sosyal demokratsınız; ama, bu gidişle, sosyal 
demokratlık da bize kalıyor; o kadar muhafazakârsınız ki, maşallah, sosyal demokrasiyi de temsil 
etmek AK Partiye kalıyor; onu da, seve seve biz temsil ederiz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Estağfurullah!.. Estağfurullah!.. 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara)- Sayın Doğan, TÜBİTAK'ı allak bullak ettiniz... 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Benim, öğretmenleri küçümsediğimi söyledi. Değerli arkadaşlar, 

ben, bu konuda polemik yapılmaması konusunu söyledim. Yirmidört yıl üç ay öğretmenlik yapan 
biri, 3 çocuğunu öğretmenlik maaşıyla büyüten biri, eşi öğretmen biri, kardeşi öğretmen biri, 
sülalesinin yarısı öğretmen biri öğretmenliği küçümsemez. Hüsrev Hatemi'nin bir şiiri aklıma gel
di, der ki: "Halk türküsü dinlemekle halk olmuşlardır." Ben öğretmenim, öğretmen! Kimse, öğret
men üzerinde polemik yaparak öğretmenin hakkını savunamaz. L>*n damdan düşenim. Onun için, 
öğretmeni benim küçümsemem kendimi küçümsememdir; öyle bir şey olmaz. 

Ben şunu söyledim; dedim ki: Okullarda çeşitli öğretmenler var, ziraat mühendisi öğretmenler 
de var; şimdi, Tarım Bakanlığının kapısında yığılılar; diyorlar ki: "Efendim, ben yedi senedir öğret
menlik yapıyorum; ama, ben ziraat mühendisiyim; beni Tarım Bakanlığına al." Enerji Bakanlığının 
kapısında yığılılar; diyorlar ki: "Yıllardır öğretmenlik yapıyorum; ama, ben jeoloji mühendisiyim, 
beni Enerji Bakanlığına al." Bunlar Türkiye'nin gerçekleri değil mi?! 
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Şimdi, bakın, beni öğretmeni küçümsemekle itham eden arkadaşım "ben, çocuğumu okula 
göndereceğim zaman hangi okul iyi diye sordum" dedi; öyle dedi, değil mi. Demek ki, kötü okul
lar da var ve "bir de hangi öğretmen iyi diye sordum" dedi; demek ki, kötü öğretmenler de var. Han
gi öğretmen kötü?!. Hangi öğretmeni kötülükle suçluyorsunuz?!. İşte, ben, yirmidört yıllık meslek 
hayatım boyunca, bazı öğretmenleri iyi, bazı öğretmenleri kötü diye ayıran... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Doğan, 1 dakika eksüre veriyorum, lütfen tamamlayın. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Yirmidört yıllık öğretmenlik hayatım, benim ömrüm, bazı okullara iyi, bazı okullara kötü 

diyen, bazı öğretmenlere iyi, bazı öğretmenlere kötü diyen o karanlık zihniyetle mücadeleyle geç
ti. İşte benim öğretmenliğe bakışım, işte bizi eleştirenlerin öğretmenliğe bakışı!.. 

Bizi öğretmenler dinliyor; biz onların hakemliğine güveniyoruz. Onların vicdanından daha 
büyük mahkeme tanımıyorum, yirmidört yıl öğretmenlik yapan biri olarak. Bakalım onların vicdanı 
kime hak verecek. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş sıralarına göre 

okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 614 sıra sayılı yasa tasarısının 1 inci maddesinin son fıkrasındaki yüzde 

10'un yüzde 20, yüzde 20'nin yüzde 40 olarak değiştirilmesini öneririz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Gazalcı Hüseyin Özcan Mehmet Küçükaşık 
Denizli Mersin Bursa 

Naci Aslan Zekeriya Akıncı 
Ağrı Ankara 

BAŞKAN - Şimdi okutacağım ikinci önerge aykırı önergedir, okutup işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 614 sıra sayılı yasa tasarısının 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının 
aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneririz. 

"Sınav üç yılda bir kez olmak üzere ÖSYM'ce yapılır" 
M. Şerif Ertuğrul Mustafa Gazalcı Hüseyin Özcan 

Muş Denizli Mersin 
Zekeriya Akıncı Mehmet Küçükaşık Naci Aslan 

Ankara Bursa Ağrı 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR AL-

TIKULAÇ (İstanbul) - Sayın Başkan, komisyon çoğunluğumuz yoktur, katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) -Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
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MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Gazalcı, buyurun. 
Sayın Gazalcı, süreniz 5 dakika. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; yeniden söz aldığım için 

çok özür dilerim. Şimdi, biz, önergemizde sınavın üç yılda bir yapılmasını istiyoruz; eğer konten
jan eksikliği olursa; yani, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik için ayrılan sınırlamanın altında 
olursa sınav açma yetkisi veriyoruz. 

Gerçekten, bu konuyu arkadaşların takdirine sunuyoruz. Öğretmenlerin, her yıl, asıl işlerini 
bırakarak bir sınav peşinde koşmalarının doğru olmadığı kanısındayız. Biz, altkomisyonda bu 
karara vardık, sınav üç yılda bir olsun dedik, az önce burada konuşan Sayın Avni Doğan da dahil 
olmak üzere, öteki arkadaşlarımız dahil olmak üzere. Arkadaş, kendi düşüncesini, öğretmenlikle il
gili düşüncesini söyleyeceği yerde, sürekli, bizlerin adlarını vererek bizim düşüncelerimizi eleştir
di; ama, ben, saygıyla karşılıyorum. 

Bu önergenin kabulünü diliyoruz; yani, üç yıl, bir sınav için yeterlidir, hükümet, isterse, arada, 
yine sınav yapabilecektir. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gazalcı. 
Sayın milletvekilleri... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Tamam efendim. 
Komisyonun katılamadığı, Hükümetin takdire bıraktığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 614 sıra sayılı yasa tasarısının 1 inci maddesinin son fıkrasındaki yüzde 

10'un yüzde 20, yüzde 20'nin yüzde 40 olarak değiştirilmesini öneririz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Gazalcı (Denizli) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR 

ALTIKULAÇ (İstanbul) - Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli)- Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Gerekli başarıyı kazananların sınırlamaları artırılmalıdır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 2.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin 
"II- Tazminatlar" kısmının "B- Eğitim, Öğretim Tazminatı" bölümünün birinci fıkrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca; 
a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40'ına, 
b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20'sine," 
BAŞKAN - 2 nci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Yalova Mil

letvekili Sayın Muharrem İnce; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Hiçbir polemiğe girmeyeceğim, sadece konuyu açıklayacağım. Bir mantık hatası bulursanız, 

bunu çürütürseniz, söz veriyorum, sizin istediğiniz, hükümetin istediği şekilde oy vereceğim; ama, 
lütfen iyi dinleyin. Konuştuklarımda bir mantık hatası bulursanız, sizin istediğiniz gibi oy 
vereceğim. 

Değerli arkadaşlarım, önce, tasarının 1 inci maddesinin gerekçesine bakıyorum, deniliyor ki: 
"Öğretmenler için bilgide ve iş başaranında yarışmayı ön plana çıkaracak bir teşvik sisteminin 
kurulması..." Yarışmayı ön plana çıkarmak... Bu yarışma ne menem bir şey ki, ilkokul 5 inci sınıf
ta sınav var -5 inci sınıfta yarıştırıyorduk, LGS sınavını 8 inci sınıfa çektik- seviye tespit sınavları 
var, üniversite sınavları var, iş bitti, memurluk sınavları var. Sınav allah sınav, yarış allah yarış. Bu 
yarışın içerisinde eğitim sistemimizin durumu ortada. Çocuklar, gençler bundan nasibini almış, şim
di, öğretmenler de nasibini alacak. Önce, bu açıdan bakalım. 

Bakınız, 100 dilim üzerinden, puanın 50'si sınavla. Eğer, bundan muaf olmak istiyorsanız, yük
sek lisans, doktorayla uğraşacaksınız. Bir diğeri sicille; yüzde 10'u sicil. Bu ne demektir biliyor 
musunuz; müdüre yağcılıkta yarışacaksınız; çünkü, bu ülkede hiç kimse sicillerin objektif kriterler
le verildiğini söyleyemez. Bir diğeri, etkinlikler; yani, o 100 dilimlik puanı etkileyenlerden birisi de 
etkinlikler. Kendini yetiştirme yerine etkinlik peşinde koşacaksınız. İşin ilginci, bir araştırma yap
tım, bu etkinliklerle ilgili ödül alan, takdirname alan öğretmenlik branşlarına baktım, beden eğitimi, 
müzik ve edebiyatçılar ezici çoğunlukla bu etkinliklerde önde. Matematikçiler ne olacak, fizikçiler 
ne olacak?.. Coğrafyacı, bir etkinlik düzenlemek için kutuplara gezi mi düzenleyecek?.. Din dersi 
öğretmeni cuma namazlarına çocukları getirmek için etkinlik mi düzenleyecek?.. Ne yapacak?.. 

Değerli arkadaşlarım, kesinlikle ayrıntıları düşünülmemiş bir tasarı. Mesela... 
MUSTAFA ÇAKIR (Samsun) - Polemik yapma! Polemik yapıyorsun... 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Polemik yapmıyorum canım! Polemik yapmıyorum... 

Hemen "din dersi" deyince alınma, ben de Müslümanım, nereden sen benden fazla alınıyorsun; o 
hakkı sana kim veriyor?! (CHP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, bir şey söyleyeyim. Mesela, etkinliklerin kapsamına benim görevim girer mi? 
Değerli arkadaşlarım, ben fizik öğretmeniyim, bir sonraki dönemde öğretmenliğe dönsem... 

Ben, Millî Eğitim Komisyonu üyeliği yapıyorum, bu kanun tasarısının konuşulmasında söz sahibi 
olan 550 kişiden birisiyim. Bu yaptığım çalışma... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Başöğretmen olamayacaksın diye böyle yapıyorsun!.. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Ünal Bey, millî laf atma şampiyonumuz, bak, yoğurt kesesi 

ağzından eskir. Allahaşkına!.. 
BAŞKAN - Sayın Kaçır, lütfen!.. 
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MUHARREM İNCE (Devamla) - Bakınız, bu etkinliklerin içerisine, örneğin bu komisyonda 
yapılan çalışma dahil mi, bir katkısı olacak mı, belli değil. Bütün bunlar nereye bırakılmış; yönet
melikle şekillenecek. Kusura bakmasın, ben, yönetmelik konusunda Sayın Bakana güvenemiyorum. 
Türkiye Cumhuriyetinin yönetmelik değiştirme şampiyonudur Sayın Hüseyin Çelik. 

Ben, bugün, burada olmamasını yadırgamıştım; ama, az önce öğrendim ki, çocuğunun 
ameliyatıyla ilgili bir durum varmış; o açıdan o yadırgamayı geri alıyorum, çocuğumuza da acil 
şifalar diliyorum. 

28 yönetmelik değiştirerek, görev süresi içerisinde bir şampiyon! Ben iddia ediyorum, bu 
yönetmelik çıksın, eğer ayda iki kere değişmezse... Çünkü, ayrıntıları düşünülmeden yapılmış bir iş. 

Yine bu tasarıyla, bakınız, neler çıkacak karşımıza: Veliler, fizikî şartlarla ilgili bile tercih 
aşamasındalar, merkezdeki okulları istiyorlar, kenar mahallelerdeki okullara gitmiyorlar. Bu yasayla 
birlikte, tercihlerin arasına, bir de başöğretmendi, uzman öğretmendi, öğretmendi tartışması girecek. 

Değerli arkadaşlarım, rakamları yuvarlatarak veriyorum, 60 000 başöğretmen... Maliye Bakan
lığının, hepsine kadro verdiğini ve hepsinin başöğretmen olduğunu düşünelim. Türkiye'de 60 000 
okul var -halk eğitimleri dahil ediyorum, 58 000 küsur- her okula bir başöğretmen düşer. O zaman, 
siz, bunların hepsini müdür yapacaksınız. Müdür yapıyorsanız -bakınız, yani, gerçekten bir mantık
sızlık var- sınıf ortamında başöğretmenden yararlanmayacaksanız bunu niye yaptınız?.. Yok, başöğ
retmenleri müdür yapmayacaksanız, o zaman uzman öğretmen müdür olursa, onun emrinde başöğ
retmeni nasıl çalıştıracaksınız?.. Sonra, bu başöğretmenlerin bölgesel dağılımını nasıl yapacak
sınız? Köylere nasıl dağıtacaksınız? Bu başöğretmenlik kadrosunu branşlara nasıl dağıtacaksınız? 
Matematikçi, fizikçi... Peki, müzikçileri nasıl seçeceksiniz, resimcileri nasıl seçeceksiniz? Bunu, bu 
şekilde çözmek mümkün değil diye düşünüyorum. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Onu çözebilseydin iktidar olurdun zaten! 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Değerli milletvekilleri, yine, bu yasayla, denetim sistemi 

bitecek. Biliyor musunuz ki, öğretmen, en fazla denetlenen kişidir; öğrenci denetler, veli denetler, 
okul müdürü denetler, kaymakam denetler, Bakanlık denetler, herkes öğretmeni denetler. Bu sis
temin aksayan bir tarafı var, bunlar giderilebilir; ama, bu tasarı yasalaşırsa, denetim mekanizması 
ortadan kalkacak. Bir kere başöğretmen olan bir kişiyi, o hakkı eline alan bir kişiyi nasıl denet
leyeceksiniz, geri yaptırımı var mı? 

"Efendim, apolet..." Bakınız, ben bu apolet tartışmasına bir nokta koymak istiyorum. Apolet 
omuzda olur, pırpır kolda olur. Bu, apolet tartışması değil, bu, pırpır tartışması. Öğretmenleri, er, 
onbaşı, çavuş yerine koyuyorsunuz. Yani, verdiğiniz o rakamlar, apolet rakamı mıdır? Otuz yıllık 
bir öğretmen ile 21 yaşındaki apoletli bir çocuğun maaşına bir bakalım, hangisi fazla alıyor! Bu, 
apolet tartışması değil. Az önce, bana, 5 tane mesaj geldi -bunlar, benim öğretmen olmuş öğren-
cilerimdendi- aynen şöyle diyorlar: "Hocam, 6245 sayılı Harcırah Kanununda yapılan değişiklikle 
asker, polis, savcı, hâkim yolluk alıyor; öğretmenler yolluk alamıyorlar. Ben, Artvin'den Yalova'ya 
tayin edildim, yolluğumu alamadım. Siz benim öğretmenim olarak, bunu, o kürsüde bağırır mısınız! 
Önce, bu yolluk meselesini çözsün" diyorlar. Ödediniz mi öğretmenlerin yolluklarını? Burada, efen
dim, öğretmenlerin haklarını koruyacakmışız... Bunlar masal, arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, öğretmenlik bir sanattır, bir iletişim becerisi kurma işidir, düz
gün konuşma işidir, bir dava işidir; öğretmenlik, bir sabırdır, kendini adamadır. Bütün bunların 
içerisinde sınavın, ekonomik haklarındaki, az da olsa, birtakım iyileştirmelerin payı olabilir; ama, 
tek başına bunlar yeterli değildir; hiçbir zaman, dünyanın hiçbir yerinde de tek başına bunlar yeter
li olamaz. Doktor ameliyatını yapar, sonucu kısa sürede görürsünüz. Ameliyatı doğru yapmışsa has
tayı kurtarır, doğru yapmamışsa hasta ölür; ama, öğretmenin yaptığı işin sonucunu hemen görme 
şansınız yoktur, uzun yıllar sonra bunu görürsünüz; bu, başka bir iştir. Öğretmenlik için 210 nok
tada yeterlilik gereklidir. 

Burada bir başka sorun, tabiî ki... 
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MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Sayma sakın ha! 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Neymiş o 210 nokta?! 
MUHARREM İNCE (Devamla) - 210'unu da mı sayayım sana şimdi?! Gel, sana özel ders 

vereyim ben dışarıda. 
Değerli arkadaşlarım, cumhuriyetten bu yana öğretmenlik, bir davanın parçasıydı; halkı aydın

latacaktı, halkın önünü açacaktı; çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın bir aracıydı öğretmen. Son 
yıllarda bu özelliği kaybettik. Bunu kaybetmekle birlikte, artık bunu kaybettiğimizi yasalaş-
tırıyoruz. Öğretmen, artık bir dava adamı değil, bir ideal adamı değil, kendi kariyerinin peşinde 
koşan bir adam olacak. Her yıl sınav, her yıl sınav... Her yıl seçim olsa sizin haliniz nice olurdu, 
bizim halimiz nice olurdu?! 

HASAN KARA (Kilis) - Siz giderdiniz. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Kaçıncı sıradan seçildin sen? 
HASAN KARA (Kilis) - Birinci sıradan. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Bir misin; emin misin; öğreneceğim, yarın bakacağım. 
Ondördüncü sıradan seçilen var da onun için diyorum. 
HASAN KARA (Kilis) - Sen aynaya bak; kendine bak! 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Ben birinci sıradan seçildim. 
Her yıl seçim olsa hepimizi bir telaş almaz mı... 
Bakın, değerli arkadaşlarım, öğretmenler için de her yıl sınav olmasının çok yanlış olduğunu 

düşünüyorum. 
Öğretmen yetiştirme politikamız yok, bunu bir düzeltelim. Bakınız, bir araştırma yapılmış, 78 

eğitim fakültesinin 19'unda hiç profesör yok, 30'unda doçent yok, 14'ünde hem profesör hem doçent 
yok. Bu ülkede, derslik başına ortalama öğrenci sayısı 56 ve bunu 30'a düşürmek için 3 200 okul 
yapmamız lazım, 100 000 yeni öğretmen almamız lazım ve 5 katrilyon lira para lazım. 

ASIM AYKAN (Trabzon)- Çalınmasaydı... 
MUHARREM İNCE (Devamla)- Evet, doğru söylüyorsunuz, çalınmasaydı bu paralarımız var

dı. O çalınanları geri alacaksınız; göreviniz bu; ama, şunu da yapacaksınız: Mesela, çok yetenekli çocuk
lar var; 24 yaşında gemi alıyorlar, 26 yaşında ucuz mısır ithalatı yapıyorlar. Bu çocukları da bulacaksınız; 
sonra, bir bakacaksınız bunların babalarına, acaba, ne iş yapıyorlar! Buna da bakacaksınız. 

HASAN ÖREN (Manisa)- Yetenekli baba onlar!.. 
MUHARREM İNCE (Devamla)- Çocuklar yetenekli!.. 
HASAN ÖREN (Manisa)- Babaları da yetenekli!.. 
MUHARREM İNCE (Devamla)- Babasına çekmiş!.. Yetenekli!.. Buna da bakacaksınız... 
Ben, siz çaldınız diyor muyum... Çaldılar... Bu ülkede yıllarca çaldılar; ama, şimdi, sizin 

göreviniz bu çalınanları geri almak, yeni çalınmaların da önünü tıkamak zorundasınız. 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Bize yardımcı olmanız lazım. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Tabiî ki, yardımcıyız biz; buyurun gelin; gelin, yardımcı 

olalım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bunun "kariyer basamakları" gibi, böyle, ilk bakışta hoş 

sözlerle ifade edilmesi, onun gerçekten bir kariyer olması anlamına gelmez. Benim çok hoşuma 
gider, Nejat Uygur'un bir hikâyesi vardı; diyordu ki: "Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasında 
enstrümantist; üff, ne büyük adam!.." Buraya, adına "kariyer" falan deyince, hemen oraya kariyer 
gelmiyor. 
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"Öğretmenlik mesleğinin cazibesini artırmak" diye bir cümle var orada; yani, böyle olmamalı. 
"İtibarını artırmak, prestijini artırmak" olmalı. Neyin cazibesini artırıyoruz biz? 

Okullar kapanınca getiriyorsunuz bunu, farkında mısınız? Bu, çok incelikli düşünülmüştür; 
yani, sakın yanlış anlamayın -ben de, bir inşaatın teknik özelliklerinden anlamam- öğretmen ol
madığınız için söylüyorum, okullar açıkken getirseydiniz bunu, göreyim sizi; kıyamet kopardı!.. 
Kıyamet kopardı!.. 

RESUL TOSUN (Tokat)- Altı aydır tartışılıyor bu. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Bakınız, bu, dikkatinizi çekiyor mu; en fazla gerilimli tartış

malar, eğitimle ilgili tartışmalar. Neden böyle? 
RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Niye? 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Çünkü, eğitimle ilgili tartışmalarda bir dayatma içine 

giriyorsunuz; yanlışlık burada. 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Çok ideolojik!.. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Hayır, hiçbir ideolojik... Hangi lafım ideolojikti allahaşkına, 

hangi lafım ideolojikti?!.. 
MUSTAFA ÇAKIR (Samsun) - Her lafın ideolojik! , 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Bütün tartışmaları, eğitimle ilgili... Bakınız, her getirdiğiniz 

eğitimle ilgili olayda bir gerilim yaratıyorsunuz. 
RESUL TOSUN (Tokat)- CHP yaratıyor. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Değerli milletvekilleri, burada çok ilginç bir şey var, bugün 

dikkatimi çekti biliyor musunuz; Meclis albümüne baktım, hepimizin fotoğraflarının, özgeç
mişimizin yazıldığı yerde, Meclis Başkanlığının bir ayıbıdır bu, hiç öğretmen yok. (AK Parti 
sıralarından "var, var" sesleri) 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Var. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Yok... Ben milletvekilliğinden istifa edeceğim yarın, varsa 

orada yazılan; siz edecek misiniz? Araştırdım diyorum. 
Şöyle yazıyor... (AK Parti sıralarından gürültüler) 

ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) - Profesörleri öğretmen olarak görmüyor musun? 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Açtım, diyor ki, bakın... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
Bir dinleyin yahu... Bir dinleyin... 
Ben, öğretmen yazdım. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
Bir dinler misiniz, ben bir açıklayayım. 
Bakınız, orada şöyle yazmış... 
Bir anlatayım, bir anlatayım, müsaade edin. 
Ben, özgeçmişimi yazarken, "Muharrem İnce, fizik öğretmeni" diye yazdım. Seçim kampan

yalarımda, broşürlerimde de ısrarla... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın İnce, size, 1 dakikalık eksüre veriyorum. 
Buyurun. 
ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) - Bu güzel konuşmayı kesmeyin. 
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MUHARREM İNCE (Devamla) - Çok teşekkür ederim. 
Olay şöyleydi: Eğitimci yazıyorlar oraya. Eğitimci yazdılar mı, kendimizi... Yani, böyle daha 

yükseklerde falan mı göreceğiz?! 
Ben, mesleğimi öğretmen olarak yazıyorum, oradan da, aşağıdan, bakın, meslekleri tarayın 

Resul Bey, öğretmen yok. Doğrusu bunun öğretmenliktir, öğretmen olarak yazılmalıdır. Yani, orada 
bile, bu Meclisin albümünde bile, öğretmenlik mesleğine tahammül edilememiş. 

RESUL TOSUN (Tokat) - Meslekler yazılmamış, okullar yazılmış. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Ben, bunu anlatmaya çalışıyorum; yoksa, ben, buraya gel

diğimde polemik yapmak istesem, bunun daniskasını yaparım. Yani, Avni Doğan Ağabeyimiz "biz, 
bilimi ideolojiye feda etmeyiz" diyor. TÜBİTAK'ı feda edersiniz ama!.. Değil mi? TÜBİTAK'ı feda 
edersiniz!.. Yoksa... 

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Polemik yapmayın!.. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Polemik yapmak istesem, bunun alasını yapardım; ama, bir 

öğretmen olarak, öğretmenlikle ilgili bir kanun görüşülürken, polemik yapmanın doğru olmayacağı 
görüşündeyim. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnce. 
Sayın milletvekilleri, 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanunun 2 nci maddesi 1.1.2005 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Mersin Milletvekili Sayın 

Hüseyin Özcan; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün, gerçekten, Anamur'da -hükümetimizin yapmadığı, 3 hayırseverin 
yaptığı- güzel gelişmeler yaşandı. İlki, Sayın Bayram Tuna'nın, Gercebahşiş Köyüne bir ilköğretim 
okulu temeli atmasıdır. İkincisi ise, Evciler Köyü Nihat Sarı İlköğretim Okulunu yaptıran Nihat 
Sarı'ya, ayrıca Anamur İsmihan Çerçi Anaokulunun arsasını sağlayan Gani Uygur'a -çok teşekkür 
ediyoruz bu katkılarından dolayı- plaket verilmesi törenleri idi. 

Düzenlediği tören için Mersin Valisine ve Anamur Kaymakamına da çok teşekkür ediyoruz. 
Değerli milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı, ne zaman bir taslak hazırlığı içinde olsa, şimdi 

hangi kurumsal yapı deforme edilecek endişesiyle bekler olduk. 
Bir meslek grubunu doğrudan ilgilendiren ve ciddî değişiklikler içeren bir kanun tasarısını 

görüşüyoruz. 
Yasalar, toplumun ilgili çevrelerinin, üniversitelerin görüşü alınarak, ortak aklın gösterdiği is

tikamette yapılır ve toplumsal mutabakat sağlanır; fakat, hükümet, eğitim emekçilerinin çalışma 
yaşamlarını doğrudan ilgilendiren bir tasarıyı hazırlarken, eğitim işkolunda örgütlü sendikaların 
görüşünü almamıştır. 

Değerli milletvekilleri, tasarı, çalışma barışını olumsuz etkileyecek, öğretmenler arasında 
hiyerarşiyi artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Bu tasarı, öğretmenlik mesleğinin 
özüne, etik değerlere ve örgütlenme kültürüne aykırı bir öz taşımaktadır. 
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Tasarıyla, performans değerlendirmesi öne çıkarılmaktadır. Bu tasarıyla, öğretmenler, her yıl, bir 
nevi, yeterlilik sınavına tabi tutulacaklardır. Bu hususlar üzerinde ciddiyetle durulması gerekmektedir. 

Bu tasarı, öğretmenleri "aday", "öğretmen", "uzman", "başöğretmen" şeklinde sınıflandıracak 
ve ücretler, bu rütbeleme tekniğine göre belirlenecektir. 

Çıkarılacak yasayla, öğretmenlerin niteliğinin yükseleceğini iddia etmek doğru bir yaklaşım 
değildir. 

1739 sayılı Yasanın 43 üncü maddesi, öğretmenliği, uzmanlık mesleği olarak tanımlar. Öğret
menlik zaten uzmanlık mesleği olduğu için, bu tasarı, öğretmenlerin kazanılmış haklarını ortadan 
kaldırmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır. 

Her yıl yapılacak sınavda alman puanın yanı sıra, başarı, kıdem gibi kıstaslar baz alınarak, öğ
retmenler aynştırılacaktır. Kastedilen sınav için bölgelerarası farklılıkları gözardı ederek, başarı 
gibi sübjektif nitelik taşıyan kriterlerle yola çıkmak, eğitim sisteminin zaten sağlıklı olmayan 
yapısını tamamen çıkmaza sokacaktır. 

"Eğitimde toplam kalite yönetimi", "verimlilik", "sözleşmeli personel", "esnek çalışma" gibi 
kavramların performans değerlendirmesiyle birlikte anılır olması, hükümetin iş barışına, çalışma 
yaşamına bakış açısını göstermektedir. 

Hatırlayacağınız gibi, hükümet, çalışanların değil, işverenlerin taleplerine odaklandığını İş 
Yasası görüşmelerinde de ortaya koymuştur. 

Tasarı, öğretmenlere rütbe vermeyi hedeflerken, aynı zamanda, öğretmenlerin idari makamlara 
bağımlılığını da artırıcı bir nitelik taşımaktadır. 

1 inci maddenin gerekçesinde "öğretmenler için, bilgide ve iş başarımında yarışmayı önplana 
çıkaracak bir teşvik sisteminin gereği duyulmuştur" denilmektedir. 

Bu cümleden hareketle, eğitim sürecinin her aşamasında kazanma hırsı yaygınlaşacaktır. Çok 
kazanma hırsı, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim emekçilerinin tamamını etkisi altına alacaktır. 

Yapılmak istenilen, mesleğinin önüne yeni sıfatlar ekletmek uğruna, öğretmenin onurunun in
citilmesi ve eğitim emekçilerinin örgütlülüğünün zayıflatılmasıdır. 

Eğitimcilerin en doğal hakkı olan grevli toplusözleşmeli sendikal haklarının bir an önce yasal 
güvenceye alınması gerekmektedir. 

Bütün meslek grupları için meslekî yeniliklerle tanışmanın ve kendini donatmanın en yaygın 
yöntemlerinden biri hizmetiçi eğitim seminerleridir. 

Öğretmenler arasında hiyerarşi yaratmak ve farklı ücret politikaları uygulamak, eşit işe eşit üc
ret ilkesine tamamen aykırı bir uygulama olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, açıkça ifade ediyorum, bu tasarı çalışma barışını bozacaktır, öğretmenler 
arasındaki meslekî dayanışmayı ortadan kaldıracaktır; öğretmenleri birbirleriyle rakip konumuna 
getirip yarışa sokacak, çalışanlar arasında güven ilişkisini zedeleyecek niteliktedir. 

Aynı okulda, aynı düzeydeki sınıfları okutan iki öğretmen arasındaki ücret farklılığı, çalışma 
barışı açısından kabul edilebilir bir uygulama olamaz. 

Tasarının bir diğer olumsuz yanı ise, öğrenci velileri ile okul idarelerini karşı karşıya getirecek 
olmasıdır. Öğrenci velileri arasında hiç de hoş olmayan bir rekabet ortamı doğacak ve çocuğunun 
sınıfına başöğretmen, uzman öğretmen girmesini sağlamak için, velilerin çeşitli arayışlara gir
mesine neden olacaktır. 

Hiç şüpheniz olmasın, bu tasarı yasalaştığı takdirde, milletvekillerine kadar torpil aranacaktır. 
Öğretmenlerin her yıl girecekleri kariyer sınavı puanının, başka kıstaslarla birlikte değerlen

dirilecek olması, beraberinde şaibeli ilişkileri de getirecektir. 
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Tasarı, bu haliyle yasalaşması halinde, eğitim kurumlarındaki partizanlığı, adam kayırmacılığı 
yaygınlaştıracaktır. 

Öyle anlaşılıyor ki, bu tasarı AKP oylarıyla yasalaşacak; fakat, hiç olmazsa, bazı aksaklıklarını 
giderin. Temel yükselme ölçütü olarak sınavı baz aldığınıza göre, sınavda başarılı olan öğretmen
lerin sayısı, serbest öğretmen kadrosunun yüzde 10'unu aştığı takdirde, nasıl bir yol izlenecektir? 
Devlet memurluğu sınavındaki gibi, evlerine kazandınız sonuç belgesi getiren postacıların gel
mesini mi bekleyeceklerdir?! 

Tasarıda, yüzde 10'unun başöğretmen, yüzde 20'sinin uzman öğretmen olacağı şeklindeki 
düzenleme, yerinde bir yaklaşım değildir. Konulacak somut başarı ölçütlerinde, başarılı olan öğret
menlerin tamamı ödüllendirilmelidir. 

Bir önemli nokta ise, bu tasarı, derecelendirmeyi sağlayacak, yasanın uygulanmasını güven
ceye alacak önlemlerden yoksundur. Tasarının 1 inci maddesi "toplam serbest kadro sayısı içinde, 
başöğretmen sayısı yüzde 10'u, uzman öğretmen sayısı ise yüzde 20'yi geçemez" kuralına yer ver
mektedir. Bu kural, üst sınırı içermesine rağmen alt sınırı belirlememiştir. Yani, Sayın Bakan, ister
se bu sınırı sıfıra kadar indirebilecek mi? 

Aynı aksaklık, uzman ve başöğretmenler için sağlanan ücret artışları için de geçerlidir. Sağ
lanacak ücret artışı da yöneticinin takdirine bırakılmıştır. Bu takdir hakkı lehte bile kullanılsa, top
lam öğretmen sayısının ancak yüzde 30'u bu ücretlerden faydalanabilecektir. 

Hükümet, öğretmenler arasında "kariyer basamağı" adı altında ayrıcalıklı sınıflar yaratmak 
yerine, yoksulluk sınırının altında yaşayan eğitim emekçilerinin tamamının, ücretler başta olmak 
üzere, tüm ekonomik sosyal haklarına dönük iyileştirmeler yapmakla meşgul olmalıdır. Öğretmen
lerin bir bölümüne değil, tümüne yansıyacak ücret artışı düzenlemeleri yapılmalıdır. 

Ayrıca, fen-edebiyat fakültelerinden mezun olan ve formasyon alan gençlerimizin sorunları 
çözülmelidir. Devlet, kendi okulunda fen-edebiyat fakültesi mezunu bir gencimizi vekil öğretmen 
olarak çalıştırmakta; fakat, aynı genç özel okulda çalışmak istediğinde, Talim ve Terbiye Kurulu 
kararı gerekçe gösterilerek, bu gençlerin sınıf öğretmeni olarak derslere girmesine mâni olunmak
tadır. Bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması ve eğitim fakültelerinden mezun olan binlerce 
gencin mağdur edilmemesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

Eğitim sistemimizin ciddî yapısal problemleri olmasına karşın, hükümet eğitim sisteminin 
sorunlarını çözme iddiasında değildir. 

Bu tasarıdan da anlaşılacağı gibi, eğitim başta olmak üzere, kamusal alanda siyasallaşma amacı 
öne çıkmaktadır ki, bunu kaygıyla izlemekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anlatmaya çalıştığımız olumsuzlukları nedeniyle bu 
tasarıya ret oyu vereceğimizi belirtir, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sinop Milletvekili Sayın 

Engin Altay; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ENGİN ALTAY (Sinop) - Sayın Başkan, değerli mesai arkadaşlarım; is

tiyorsunuz ki, biz, hükümetten gelen bu tasarıları buradan geçireceğiz; şu muhalefet de olmasa, 
konuşmasalar da, Meclis 15.00'te açılsa, 17.00'de de kapansa. 

RESUL TOSUN (Tokat) - Muhalefetsiz olmaz! 
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ENGİN ALTAY (Devamla) - Evet... 
Yani, buna fırsat vermeyeceğiz. Biliyorsunuz ki, doğru olarak getirdiğiniz her kanuna burada 

hep destek verdik; doğru bulmadığımız, uygun bulmadığımız her tasarınızı, her teklifinizi de, Yüce 
Milletimizin bize verdiği görev çerçevesinde engellemeye çalışacağız. 

RESUL TOSUN (Tokat) - Hakkınızdır. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayısal çoğunluğumuz yeter, yetmez; ama, misyonumuz budur. 

Bugün, bu saatte görüştüğümüz kanun tasarısı da, doğru bulmadığımız, uygun bulmadığımız bir 
tasarıdır. Temenni ederiz ki, son anda sağduyunuz galip gelir de, bu tasarıya ret oyu verirsiniz. 

Sayın Avni Doğan burada mı, salonda mı? 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Buradayım. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın Doğan, ben de, bu Parlamentoya, sınıftan, tebeşiri bırakıp 

gelenlerden biriyim, uzun süre de bu işi yapmış biriyim. 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Güzel... 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Değerli mesai arkadaşlarım, bakınız, tıpta kariyer basamağını an

larız; yani, kalp ameliyatı yapmak için, tıp fakültesini bitiren bir doktorun epeyce bir merhale katet-
mcsi gerekir ya da biyolojik bir teknik, biyokimya tahlili yapmak için belli aşamalardan geçmek 
lazım; bunu anlarız. Askerlikte kariyer basamağını zaten çok doğal karşılamamız gerekir; yani, baş
çavuş 40 kişiyi sevk ve idare eder, yüzbaşı 300 kişiyi sevk ve idare eder, Genelkurmay başkanı da 
Türk Silahlı Kuvvetlerini sevk ve idare eder. Orada da bir kariyer kriterine ihtiyaç var. 

Şimdi, aynı ilköğretim okulunda, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D sınıfları için aynı müfredat, aynı öğrenci 
yaş grubu, aynı seviye; 2/A'nın öğretmeni başöğretmen, 2/B'ninki uzman öğretmen, 2/C'ninki de -
meslektaşlarım beni bağışlasın- düz öğretmen... Ben, Millî Eğitim Komisyonu üyesi değilim. Sayın 
Elkatmış'la, sevgili Elkatmış'la beraber, zevkle çalışıyoruz. Gönlüm arzu ederdi ki, Millî Eğitim 
Komisyonu üyesi olsaydım. 

Yani, bu, millî eğitim açısından, eğitim doktrini, eğitim psikolojisi, her açıdan yanlış da, insan 
hakları boyutu bakımından da çok şık ve sempatik olmayan bir tasarıdır. 

Geçen yasama yılında, bu Parlamentoda, buradan bir şey söylemiştim. Bir kelime eksiğiyle 
söylediğim için de, Sayın Toptan, eski bir Millî Eğitim Bakanı olarak, sataşma gerekçesiyle, söz al
mıştı. Bakın, ben, şimdi, onu, o bir kelime eksiği telafi ederek, bir daha dikkatinize sunmak is
tiyorum: Bu ülkede, istisnalar hariç -istisna sayın bakanlar hariç- gelmiş geçmiş birçok Millî Eğitim 
Bakanı, millî eğitim camiasında iz bırakacağım düşüncesiyle birtakım girişimlerde bulunmuş ve 
neticede, Millî Eğitim Bakanlığında yara bırakmıştır. Altını çizerek bunu tekrar ediyorum; ama, is
tisnaları da bu kez koyuyorum. 

Şimdi, Millî Eğitim Bakanlığı bir sınav yapacak. Sayın Bakan burada yok; değerli yavrusuna 
da acil şifalar diliyorum. Ben, Eğitim Teknolojilerinin yaptığı sınava iki kere girdim; öğretmen 
olarak girdim. Eğitim Teknolojileri, lütfedip, bana, sınav sonucunu bile bildirmedi, sizin iktidarınız
dan önce. Eğitim Teknolojilerinin yapacağı hiçbir sınava güvenmem, kimsenin de güvenmesini tav
siye etmem. 

AHMET YENİ (Samsun) - Biz olsaydık, bildirmiştik. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Efendim, dinler misiniz. 
Şimdi, arkadaşlar demin önerge verdiler; dediler ki, sınavı ÖSYM yapsın. 
AHMET YENİ (Samsun) - Sınavı ÖSYM yapacak zaten. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Şimdi, ben, şahsen, temelli karşı çıktığım bir kanun tasarısına, 

önerge de vermem, temelli karşı çıkarım. Velev ki verdik, bunu da reddettiniz. Niye reddettiniz?!.. 
Yani, ÖSYM'ye biraz güvencimiz var. 

- 4 2 2 -



T.B.M.M. B : 107 29 . 6 . 2004 O : 5 

AHMET YENİ (Samsun) - Tasarıda var; siz okumamışsınız. Bakın, burada yazıyor. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Ben öğretmenim; ben, EGİTEK'in yaptığı sınava güvenmiyorum 

kardeşim. Yani, sizin de bu konuda titiz olmanızı istiyoruz. 
600 000 öğretmeni ilk 60 000'e sokmak için, şimdi öğrencilere yapıldığı gibi bir yarışı şık bul

muyoruz, ahlakî bulmuyoruz, etik bulmuyoruz. Sayın Bakan, daha geçen hafta "çocukları bu sınav
dan sınava koşma telaşından kurtaracağız" dedi. Çocukları kurtaracağız, şimdi öğretmenleri sınav
dan sınava koşturacağız. Bunun bir anlamı yok. Şimdi, bakın... 

AHMET YENİ (Samsun) - Sınavı ÖSYM yapacak. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Ben bitireyim, sonra söylersiniz. Komisyonda değiştiyse bilmem, 

son şeklini okumadan çıktım buraya. 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Okuyun da çıkın. 
AHMET YENİ (Samsun) - Değişmedi, burada var. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Tamam... Bir dakika... İyi ki, iki sayfalık bir tasarı aldınız elinize, 

burada hava atıyorsunuz. Burada ne görüştüğümüzü bilmeden parmak kaldırdığınızı biz çok 
biliyoruz. 

AHMET YENİ (Samsun) - Siz de sınavı ÖSYM'nin yapacağını açıkça söyleyin. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Tamam, güzel işte... Gelir, sen de söylersin... 
Sayın Başkan, bunları süreden saymayın, rica ediyorum. Şahsım adına da söz isteğim olacak. 
BAŞKAN - Sayın hatibe müdahale etmeyelim lütfen. Sayın Yeni, Sayın Tosun, lütfen efendim. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, bu kanun tasarınız... 
RESUL TOSUN (Tokat) - Sınavı Millî Eğitim Bakanı yapmayacak. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Resul Bey, biraz dinler misiniz. 
Bu tasarı, birinci olarak, veliler arasında psikolojik sendrom yaratacaktır. İkincisi, öğrenciler 

arasında psikolojik sendrom yaratacaktır. Üçüncüsü, okullar arasında psikolojik sendrom yaratacak
tır. Bu yasayla, sınıfta problem başlayacaktır. Bu yasayla, okulda problem başlayacaktır. Bu yasay
la, eğitim çevresinde problem başlayacaktır. Bu yasa ile ilde problem başlayacaktır. Hepsinden 
önemlisi, bu yasayla, ülkede problem başlayacaktır. 

Şimdi, Avni Bey "öğretmen kendini yenileyecek, öğretmen meslekî gelişmeleri takip edecek" 
dedi. 

Avni Bey, siz öğretmen iken, meslekî kitapları yeterince alabildiniz mi? 
AHMET YENİ (Samsun)-Almıştır, almıştır. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Ben öğretmenlik yaptım, ben alamadım. Ben de çok ilgiliyimdir, 

ben alamadım, Avni Bey de alamamıştır. Şimdi, 600 000 öğretmen arkadaşımız da alamıyor. Şim
di, birsürü matbaacıya gün doğdu. DMS kitabı gibi, millet kitap basacak, hazırlıklara başladı. 

Şimdi, yine, biraz önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, AKP Grubu adına, Sayın Avni 
Doğan tasarının tümü üzerinde "eğitim, üzerinde siyaset yapılamayacak kadar ciddî bir iştir" dedi. 
Allahaşkına, göreve geldiğinizden, iktidara geldiğinizden bu yana, siz eğitim üzerinde kur
calamadık bir yer bıraktınız mı?! (AK Parti sıralarından "Başlamadık" sesi) Başlamadınız mı daha?! 
Yani, ülkenin bu hali, başlanılmamış haliyse, bir de işe başlarsanız, Allah esirgesin, herhalde burada 
birbirimizle bu kadar sempatik olamayız. 

RESUL TOSUN (Tokat)- Düzeltmeye çalışıyoruz. 
ENGİN ALTAY (Devamla)- Ben, nerede ne olduğunu biliyorum. 
RESUL TOSUN (Tokat)- Millî eğitimin bu halinden memnun musun; şikâyetçisin. AK Parti de 

düzeltmeye çalışıyor. 
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ENGİN ALTAY (Devamla)- Resul Bey, bir gün de söz al, şurada konuş. 
Gene bir zaman söylemiştim, değerli arkadaşlar, eğitim, üzerinde siyaset yapılamayacak kadar 

ciddî bir iş. Ne kadar ciddî bir iş; yani, eğitimi uhrevîleştireceğiz; bütün ilçe millî eğitim müdür
lerini, bütün şube müdürlerini, mümkünse, bütün il millî eğitim müdürlerini din kültürü ve ahlak 
bilgisi öğretmenlerinden atayacağız, sonra Avni Bey gelecek, biz eğitimde... (AK Parti sıralarından 
"Yapma" sesleri) 

Yahu, yapmayın! 
RESUL TOSUN (Tokat)- Atma Recep, din kardeşiyiz! 
ENGİN ALTAY (Devamla)- Niye rahatsız oluyorsunuz?! 
AHMET YENİ (Samsun)- Kaç tane var?! 
ENGİN ALTAY (Devamla)- Aç bak. Bunları biliyoruz. Biz o arkadaşlarımıza da elbette say

gılıyız; ama, yani, müzik öğretmeni olanın, matematik öğretmeni olanın... 
RESUL TOSUN (Tokat)- İlahiyat mezunlarını müdür yardımcısı bile atamıyor Bakan. 
BAŞKAN- Sayın Tosun, lütfen... 
ENGİN ALTAY (Devamla)- Yahu Resul Bey, az sonra söz al da söyle. Bak burada Bakanlık 

var. Bir dinler misiniz. 
RESUL TOSUN (Tokat)- Ama, desteksiz atıyorsun. 
ENGİN ALTAY (Devamla)- Yahu kardeşim, ben bildiğimi, gördüğümü söylüyorum. Burada 

Bakan var, gelir cevap verir. 
RESUL TOSUN (Tokat)- Sallıyorsun burada. 
ENGİN ALTAY (Devamla)- Evet, tablo budur. 
Başka bir şey söyleyeyim ben size o zaman. 
RESUL TOSUN (Tokat)- İlahiyat mezunlarını müdür muavini bile yaptıramıyorlar, sen 

"müdür" diyorsun. 
BAŞKAN- Sayın Tosun, lütfen... 
ENGİN ALTAY (Devamla)- Bakın, Sayın Başkana İçtüzüğü hatırlatırım, ilgiji maddeler çer

çevesinde dışarı çıkarır sizi. 
Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, öyle müdürler atıyorsunuz ki, bunlardan 

bir tanesi... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Altay, lütfen, 1 dakikada konuşmanızı tamamlayınız. 
ENGİN ALTAY (Devamla)- Şahsım adına da söz istiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN- Siz konuşmanıza devam edeceksiniz. Onların sataşmalarına kulak asmayın. 
Buyurun. 
AHMET YENİ (Samsun)- Madde üzerinde konuşalım. 
ENGİN ALTAY (Devamla)- Öyle yöneticiler atıyorsunuz ki... 
RESUL TOSUN (Tokat)- Millî Eğitim Bakanlığıyla birlikte... 
BAŞKAN- Sayın Tosun, lütfen efendim. 
ENGİN ALTAY (Devamla)- Öyle müdürler atıyorsunuz ki, bir sayın il millî eğitim 

müdürünüze, Sinop Millî Eğitim Müdürüne kendi ilinin parlamenteri üç defa telefon açıyor, lütfedip 
cevap vermiyor. Bütün sayın bakanlar, gece 11.00'de de olsa, dönüp bize cevap verirler. 
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MURAT YILDIRIM (Çorum) - Hırsızlık mı var, yolsuzluk mu var?! 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Yahu kardeşim, gel, konuş! Ondan millî eğitim müdürü olmaz. 

Hırsızlığı beni ilgilendirmez. Etik değeri bilmeyen, devlet nizamını bilmeyen adamdan millî eğitim 
müdürü olmaz. 

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Bakan siyasî adamdır; niye cevap versin. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Yok ya!.. Sen, devleti bilmiyorsun o zaman. 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Sizden çok daha iyi biliyorum. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Gel de konuş! 
BAŞKAN - Sayın Altay, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız efendim. 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Çok iyi biliyorum; yirmibeş yıl öğretmenlik yaptım. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Gel konuş, gel!.. 
BAŞKAN - Sayın Altay, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın Başkan... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum; buyurun efendim. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın Başkan, şahsım adına da söz talebim var; bu nasıl iş? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri... 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Sayın Başkan, şu tavrınızı doğru buluyor musunuz? Şahsım adına da 

söz talep edeceğim diyorum; siz, ben kürsüde iken maddeyi oyluyorsunuz. Böyle şey olur mu?! 
BAŞKAN - Sayın Altay, şahsı adına söz talebinde nasıl bulunulacağı bellidir. Lütfen, oturur 

musunuz! 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Oturuyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 

'ENGİN ALTAY (Sinop) - Protesto ediyorum. Bari burayı terk edelim, kafanıza göre kanun 
çıkarın. Böyle şey olur mu yani! Biraz tahammülünüz olacak. (Ak Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre oyunun rengini belirtmek üzere, aleyhte olarak, 
Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın İnce, bir dakikanızı rica edeyim. 
Saygıdeğer arkadaşlarım, bütün milletvekili arkadaşlarım zaman zaman, bu kürsüye çıkıp, bu 

kürsüden konuşuyorlar. Eğer, bu kürsüden karşılıklı olarak birbirimize söz atmak ve cevap vermek 
durumunda kalırsak, zorluklar yaşarız, gerekli insicam bozulur. 

Lütfen, istirham ediyorum arkadaşlarımdan, hatiplere müdahale etmesinler. 
Sayın İnce, buyurun. 
MUHARREM İNCE (Yalova)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Testi kırıldıktan sonra... 
BAŞKAN - Sayın Altay, lütfen... 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce, şunu açıklamam 

gerekiyor; ben şunu dedim: Meslek sıralaması var, yazıyor; inşaat mühendisi şu kadar öğretim 
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görevlisi şu kadar, hukukçu şu kadar, mimar şu kadar... Orada, şu kadar öğretmen kökenli millet
vekili var diye yazmıyor; onu anlattım ben. Orada öğretmen yazmıyor; onu söyledim. (AK Parti 
sıralarından "istifa edecek misin?" sesleri, gürültüler) 

Merak etme, edeceğim; istifamı kabul edecek misiniz? (AK Parti sıralarından gürültüler) Ne 
konuşuyorsunuz o zaman?! 

BAŞKAN - Sevgili arkadaşlarım, lütfen, hatibi dinleyelim. 
Sayın İnce, buyurun. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Buraya oyumun rengini belirtmek için çıktım. Şimdi, ben 

nasıl sizin istediğiniz yönde bir oy kullanayım?! Bakın, ben burada en fazla millî eğitim konuların
da konuşuyorum. Yahu, sizin, benim danışmanıma bile tahammülünüz yok. Danışmanımın bile 
burada görevli olduğunu bilmenize rağmen, askıya almışsınız çocuğu, boşa çıkarmışsınız. Bir mil
letvekilinin torba kadroya geçmiş danışmanına tahammül edemeyen... 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Ne alakası var! 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Yani, yarın ben bir daha seçilemezsem, o çocuk boşta 

kalacak, nereye verileceği belli değil. Milletvekilinin danışmanıyla bile uğraşırsanız, sizin "kad-
rolaşmıyoruz" demenize kim inanır; ben inanır mıyım?! Milletvekilinin danışmanıyla uğraşılır mı?! 
(AK Parti sıralarından gürültüler) 

Yine, Sayın Avni Doğan, bizim sıralarımıza doğru bakarak, aynen şöyle dedi: "İnşallah, siz de 
sosyal demokratsınızdır." Bu, bizim dünya görüşümüz. Siz bizim dünya görüşümüzü, böylesine dal
ga geçer bir üslupla söylerseniz... Ben size şöyle desem: İnşallah, siz de muhafazakârsınızdır, inşal
lah öylesinizdir... (AK Parti sıralarından "inşallah" sesleri, gürültüler) 

RESUL TOSUN (Tokat) - Daha kötüsünü söyledin. 
HASAN KARA (Kilis) - İnşallah. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Yani, inşallah muhafazakârsınızdır, inşallah demokratsınızdır. 
Değerli milletvekilleri, ortada bir sorun var. Tabiî ki, bu tasarı da bir sorunu çözmek için ortaya 

getirilmiş. Ortada bir sorun var; ama, bu, çözüm değil. Çözüm öner derseniz, bu kadar eleştiriden 
sonra çözüm öner derseniz... Bir binanın temelleri gitmiş, bina hasarlı, siz çatıda izolasyon yapıyor
sunuz. Çözüm, öğretmen okullarından geçer, öğretmen yetiştirme modelinden geçer; önce buradan 
geçer, önce buradan başlar; birincisi buradandır. 

İkincisi, ne yaptığınızın farkındaysanız, geçtiğimiz günlerde YÖK yasa tasarısı burada 
görüşülürken, anadolu öğretmen liselerinin ekpuanını siz kaldırdınız. Bir taraftan, bundan onbeş 
yirmi gün, bir ay önce anadolu öğretmen liselerinin 0,24'lük ekpuanını kaldıracaksınız, anadolu öğ
retmen liselerinin önünü tıkayacaksınız, sonra... 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Öyle bir şey yok. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Nasıl böyle bir şey yok?! Burada bürokratlarıma... Sevgili 

Müsteşarım, anadolu öğretmen liselerinin ekpuanı olan öğretmenlik tercihlerinde 0,24'ü o tasarıda 
kaldırmış mıydınız kaldaıaamtf mıydınız?! Kaldırılmıştı. 

BAŞKAN - Sayın İnce, Genel Kurula hitap edelim lütfen. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Aradaa bir ay geçnif, bugün öğretmenleri dttşflKtüftünüzü 

söyleyeceksiniz; ama, o gün neye oy verdiğinizi bilseydiniz, kuliste bekleyip de, içeriye hızla dalıp, 
içeriye hızla girip "bizim takım ne tarafa oy veriyor" deyip, o yönde oy kullanmasaydınız, bugün 
ben sizi anlayabilirdim. Bugün sizi anlayamıyorum tabiî ki. İçeriye gir... Tabiî ki kalabalıksınız, 
tabiî ki çoksunuz, bunu biliyoruz. 

AHMET YENİ (Samsun) - İstifa et. 
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MUHARREM İNCE (Devamla) - Başımıza da kakmanızın çok fazla bir anlamı yok. 
İnşallah, 23 üncü dönemde, biz de bunun zevkini çıkaracağız. (AK Parti sıralarından gülüş

meler) Hiç merak etmeyin... Hiç merak etmeyin... 
MEHMET SOYDAN (Hatay) - İşiniz zor, işiniz... 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, öğretmenlerin öğretmen yetiştirme 

modeliyle ilgili sorununu çözmeden, okullardaki yöneticilerle ilgili sorunlarını çözmeden, öğret
menlerin velilerle, öğrencilerle ilgili sorunlarını çözmeden, ekonomik sorunlarını çözmeden, 
burada, göstermelik bir şeyler yaparak bu sorun çözülemez. 

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Hallederiz... Hallederiz... 
MEHMET SOYDAN (Hatay) - Çözeriz.. Çözeriz... 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Onun için.. Yoksa, bir öğretmen olarak, öğretmenlerin lehine 

olduğuna inansam, ne diye buna "hayır" oyu vereyim?! Mümkün değil. Beni, burada, komisyondaki 
birçok arkadaşım bilir; kafam basmazsa, kafama yatmazsa, kimse bana oy verdiremez. 

MEHMET SOYDAN (Hatay) - Gelin verin... 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Vallahi, bilmiyorum artık. 
Onun için, btma "ret" diyoruz. Bu, öğretmenlere apolet kanunu değildir, öğretmenlere pırpır 

kanunudur. Öğretmenlerin er, onbaşı, çavuş olmasına gönlümüz razı olmaz. 
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnce. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edil

miş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini 

sırasıyla görüşmek için, 30 Haziran 2004 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 00.38 
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VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLAN OĞLU'nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen 

Hazine garantilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/2446) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

Aşağıdaki soruların Dev le t Bakanı Sayın Al i B A B A C A N tarafından s ö z l ü 
olarak cevaplandırı lmasını arz ederim. 

Ferit M e v l ü t A S L A N O Ğ L U 
Malatya Mil letveki l i v\ 

1 -Haz ine tarafından kamu kurum v e kuruluşları i le i lgil i v e ö z e l projeler için 
veri len H a z i n e Garantilerini açıklayabilir mis in iz? B u garantiler hangi projeler i l e . 
i lgil i verilmiştir? 

"2.- Haz ine garantisi veri len projelerden hangileri proje doğrultusunda 
Haz ineye o lan taahhütlerini yerine getirmektedir. H a z i n e y e karşı taahhütlerini 
yerine get irmeyenlerin listesi v e Haz ineye ne kadar yükümlülükleri vardır? 

5 ) B u projelerin hangileri krediyi veren ülkenin yüklenici leri tarafından 
yapı 1 makta d ir. ? 

4 ) B u kredilerin faiz oranlan hakkında bi lgi sahibi olabil ir m i y i z ? 

T .C . 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI : B .02 .1 .HM.0 .DEİ .05 .03 2 2 U 6 U 4 * 3 8 7 7 7 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİS l BAŞKANLIĞI 
G E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ N E 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a ) 05 .06 .2003 tarih ve A .01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 -6 /533 -2043 /8057 sayılı 
yazınız 

b) 29 .04 .2004 tarih ve A .01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 -7 /2446 -2043 /8057 sayılı 
yazınız 

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile , Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına verilen Hazîne garantilerine ilişkin olarak 
tevcih edilen (6 /533) esas numaralı sözlü soru önergesi tarafımıza iletilmiştir. 

ilgi (b)'de kayıtlı yazınızda, bahse konu sözlü soru önergesinin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 98inci maddesi uyarınca üç birleşim içinde 
cevaplandırı lmadığından (7 /2446) esas numarasıyla yazılı soruya çevrildiği 
belirtilerek, 15 gün içerisinde cevaplandırılması talep edilmektedir. 

Söz konusu yazılı soru önergesine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığınca 
hazırlanan bilgiler ekte yer almaktadır. 

Bilgilerine arz eder im. 

Ali B A B A C A N 
Devlet Bakanı 

- 4 2 8 -
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7/2446-8057 no'lu Soru Önergesinin 3. Maddesine İlişkin Cevabımız: 

Hazine garantisi altında kamu projeleri için sağlanan dış krediler "bağlı kredi" 
ve "bağsız kredi" olmak üzere iki kategoride toplanabilir. 

Bağlı kredi, kullanımı belirli şartlara bağlı olan kredilerdir, ihracat kredilerinde 
olduğu gibi Bağlı kredilerde de kredi ile finanse edilecek mal ve hizmetin kreditörün 
ülkesinden sağlanması gerekmektedir. Bunun yanısıra Projeyi gerçekleştirecek olan 
yüklenici kuruluş da kreditör ile aynı ülkeden olabilmektedir. 

Bağsız kredilerde ise yüklenici firmanın ve/veya satın alınacak ekipmanın 
kreditörün ülkesinden olması şartı bulunmamaktadır. 

EKLER İNDEKSİ 
Tablo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Yazı 
. 1 

Sayfa Adedi 

6 

Sayfa Adedi 
1 

Konusu 
01.01.1997 ve 31.12.1997 yılları arasında Hazine Garantisi verilen orta ve uzun vadeli kredler 
01.01.1998 ve 27.11.1998 yıllan arasında Hazine Garantisi verilen orta ve uzun vadeli kredfler 
01.01.1999 ve 31.12.1999 yıllan arasında Hazine Garantisi verilen orta ve uzun vadeli krediler 
01.01.2000 ve 30.04.2000 yıllan arasında Hazine Garantisi verilen orta ve uzun vadei krediler 
01.01.2001 ve09.112001 yıllan arasında Hazine Garantisi verilen orta ve uzun vadei krediler 
01.012002 ve 31.125002 yıllan arasında Hazine Garantisi veriten orta ve uzun vadei krediler 
01.01.2003 ve 31.03.2004 yıllan arasında Hazine Garantisi verilen orta ve uzun vadei krediler 
Hazine Garantisi ile sağlanan krediler 
Kaynaklan itibariyle vadesi geçmiş Hazine alacakları (30.092003 tarihi itibariyle) 
Kaynaklan itibariyle vadesi gelmemiş Hazine Alacaktan 
Hazine Garantileri nedeniyle üstlenilen ödemeler 

Konusu 
Soru önergesinin 3. Maddesine ilişkin Cevabımız 

- 4 2 9 -
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I 
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Tablo : 3 

1 01.01.1999- 31.12.1999 TAR 
KKtDİNİN 

1 AMACI 

İN) BİN TON 
RAY ALIMI 

İPROJESİ 

«0 BİN TON 
KAYALIMI 
PROJESİ \m 

OLİMPİK 
STADYUM 
PROJESİ 
OLİMPİK 

1 STADYUM 
PROJESİ 
ÖLlMPİK 
STADYUM 
PROJESİ 
OLİMPİK 
STADYUM 
PROJESİ 

BANDIRMA 
İCMESUYU 
TEMİNİ VE 
ISALB 
HATLARI 

BANDIRMA 1 
İCMESUYU 
TEMİNİ VE 
İSALE 
HATLARI 

1 ADETA34öj 
M) ALIMI 

SEKTÖR , 

ULAŞTIRMA 

ULAŞTIRMA 

SAVUNMA 

ALTYAPI 

ALTYAPI 

ALTYAPİ 

ALTYAPI 

ALTYAPI 

ALTYAPI 

ULAŞTİRMA 

CAR 

• T.C 

1 T.C. 

T.C. 

T.C. 

TC. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

1 

1 KULLANICI 
KURULUŞ 

TCDD 

TCDD 

SAVUNMA 
SANAYİ MÜST. 

OLİMPİYAT 
KOMİTESİ 

OLİMPİYAT 
KOMİTESİ 

OLİMPİYAT 
KOMİTESİ 

OLİMPİYAT 
KOMİTESİ 

BANDIRMA 
BLD. | 

BANDİRMA 
BLD. 

THY 

HLERİ ARASINDA HAZ 
BORÇLU 

TCDD 

|TCDD 

SAVUNMA 
SANAYİ 
MÛST. 

OLİMPİYAT 
KOMİTESİ 

OLİMPİYAT 
KOMİTESİ 

OLİMPİYAT 
KOMİTESİ 

OLİMPİYAT 
KOMİTESİ 

BANDIRMA 
BLD. 

BANDIRMA 
BLD. 

THY 

KftEDİTOR VEYA 
LİDER BANKA 

BANK POLSKA KASA 
[OPIEK1S.A. 

BANK POLSKA KASA 
OPIEKIS.A. 

ARGENTARIA 

SOCIETE GENERALE 

SOCIETEOENERALE 

SOCIETE GENERALE 

SOCIETEOENERALE 

ABN AMRO 

ABNAMRO 

CREDITAORİCOLE 
INDOSUEZ 

İNE GARANTİSİ VERİLEN ORTA VE U 
1 KREDİ 

TÜRÜ 

İHRACAT 

TİCARİ 

İHRACAT 

TİCARİ 

İHRACAT 

TİCARİ 

İHRACAT 

İHRACAT i 

TİCARİ 

HRACAT 

ANLAŞMA 
TARİHİ 

DÖVİZ 

t 26-02-1999 USD 

2642-1999 USD 

22-03-1999 USD 

31-03-1999 

31-03-1999 

31-03-1999 

3143-1999 

0644-1999 

0644-1999 

1544-1999 

EUR 

EUR 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

KREDİNİN 
LİMİTİ 

29.116.000 

3.274.000 

71.732.919 

7.203.216 

43.77J.9I3 

44.625.000 

1.481.620 

U.973.000 

11.000.000 

98.115 MO 



1 ADET AJ4C 
31X1 ALIMI 

t ADET B737 
WX) ALIMI 

9 ADET B737 
KİK) ALIMI 

OTOI'RÜDÜ 
KSIYON 
PROJESİ 

İZMİT 
RAFİNERİSİ 
CCR VE 
IZOMERIZAS 
YON 
l'ROJESI 

İZMİT 
RAFINERISI 
CCR VE 
IZOMERIZAS 
YON 
l'ROJESI 

KOŞUM 
TAKİMİ 
PROJESİ 111 

TWO-STEP 
LOAN 

IX>OlJ 
ANADOLU 
DOĞAL CAZ 
BORU HATTI 
(FİRZURUM-
IMANLI 
BÖLÜMÜ) 

ULAŞTİRMA 

ULAŞTİRMA 

ULAŞTIRMA 

ENERJİ 

ENERJİ 

ENERJİ 

ULAŞTİRMA 

ULAŞTIRMA 

PROGRAM 

ENERJİ 

- T 

TC . 

-
• T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

THY 

THY 

THY 

TSKB-SYB 

TÛPRAŞ 

TÛPRAŞ 

TCDD 

TCDD 

T.EXIMBANK 

BOTAŞ 

THY 

THY 

THY 

TSKB-SYB 

TÛPRAŞ 

TÜPRAŞ 

TCDD 

TCDD 

T.EXIMBAN 
K 

BOTAŞ 

CREDITAORİCOLE _ , 
İNDOSUEZ m A W 

GECAS 

GECAS 

AYB 

BANCOSANTANDER 
CENTRAL H1SPANO 
S.A. 

İHRACAT 

TİCARİ 

ULUSFİN.KU 

İHRACAT 

BANCOSANTANDER 
CENTRAL HISPANO TİCARİ 
S. A. 

NISSHOIWAI 

USEXIM 

JAPON EXİMBANK 

MARUBENİ 

TİCARİ 

IHRACAT 

İHRACAT 

TİCARİ 

15-04-199? 

I5-04-199S 

15-04-1999 

03-U6-1999 

10-06-1999 

1046-1999 

USD 

USD 

USD 

EUR 

USD 

USD 

11-06-1999 USD 

11-06-1999 

14-07-1999 

27-07-1999 

USD 

USD 

USD 

17.314.560 

275.400.000 

41.600.000 

40.000.000 

3I.067.S00 

5482.500 

1.293.150 

7.343.150 

200.000.000 

90.000.000 



DOĞU 
ANADOLU 
DOĞAL GAZ 
BORU HATT 
(ERZURUM-
İMANLI 
BÖLÜMÜ) 

İHRACAT 
HNANSMAN 
1 PROJE 
KREDİSİ 

HUBUBAT 
ALIMI 
FİNANSMAN 
1 

TÜRKİYE-
RUSYA 
DOĞAL GAZ 
BORU HAT11 
n-vsll FAZ 
II 

noöu 
ANADOLU 
DOĞAL GAZ
IM MUHATTI 
iKAYSERİ-
ANKARA 
BÖLÜMÜ) 

DOĞU 
ANADOLU 
DOĞAL GAZ 
BORU HATTI 
(KAYSERİ-
KONYA-
SEYDIŞEHİR 
BÖLÜMÜ) 

ENERJİ 

PROGRAM 

TARIM-ORMAN 

ENERJİ 

ENEİUİ 

ENERJİ 

T.C. 

TC. 

T.C. 

TC. 

TC 

T.C. 

BOTAŞ 

TEXIMBANK 

TMO 

BOTAŞ 

BOTAŞ 

BOTAŞ 

BOTAŞ 

T.EXIMBAN 
K 

TMO 

BOTAŞ 

BOTAS 

BOTAŞ 

WESTLB 

IBRD 

ZİRAAT BANKAS1-
LEFKOŞA 

MITSUBISHI 
CORPORATION 

DEUTSCHE BANK 

DEUTSCHE BANK 

TlCARİ 

ULUS.FİKKU 

TİCARİ 

TİCARİ 

TİCARİ 

TİCARİ 

27-07-1999 

02-08.1999 

07-09-1999 

21-09.1999 

08-10-1999 

23-11-1999 

USD 

USD 

EUR 

USD 

USD 

USD 

41.000. 

252.530.0 

281.427.0 

28.900.0 

75.567.2 

84.872.50 
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DOĞU 
ANADüLU 
DOGAIGA2 
BORUHATT 
(KAYSERİ-
SİVAS 
(İMRANLI) 
BÛLÛMÛ) 

DOĞU 
ANADOLU 
DOĞAL GAZ 
BORU HATTI 
(KAYSERİ-
SİVAS 
(İMRANLI) 
BÖLÜMÜ) 

İZMİR HAFİF 
RAYLI . 
SİSTEM EK 
FİNANSMAN 

L 

I 

ENERJİ 

ENERJİ 

UTYAPİ 

T.C. 

T.C. 

T.C 

BOTAŞ 

BOTAŞ 

BOTAŞ 

BOTAŞ 

BANCOSANTANDER 
CENTRAL HJSPANO 

İ S A 

BANCOSANTANDER 
CENTRAL HİSPANO 
S A 

İZMİR İZMİR STANDARD 
BELEDİYESİ BELEDİYESİ CHARTERED BANK 

1 1 

TİCARİ 

TİCARİ 

rlCARl 

1 1 

23-12-1999] USD 

23-12-1999 

24-12-1999 

USD 

USD 

ZZL 

82-450.000] 

I9.SSO.000 

12J00.000 

1 
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Tablo : 4 
O t M JOOO • » U M O O TARİHLERİ ARA«NDA HAZİNE SARANIM VERİLEN OKTA VE UZUN VADELİ KREDİLER 

KREDİNİN AMACI 

7 ADET BOEING 737-800 UÇAĞI AUMI 

7 ADET BOEING 737-800 UÇAĞI ALIMI ULAŞTIRMA 

SEKTÖR OAA KULLAN» 
KURULUŞ 

ULAŞTIRMA 

İTHALATIN FİNANSMANI 
1 ADET AIRBUS UÇAK ALIMI 

1 ADET MRBUS UÇAK ALNI 

ÇAN TERMİK SANTRÂU 
ÇAN TERMİK S A N T R Â L T 

SANAYİ 
ULAŞTIRMA 

T.C. THY 

T.C 

ULAŞTIRMA T.C. THY 

THY 

BORÇTU İKREDİTÖR VEYA LİDER BANKA 

"TUGSAŞ 
THY 

ENERJİ 

[ÇAN TERMİK SANTRALI 
ÇAN TERMİK SANTRALI 

ENERJİ 
ENERT 
ENERJİ 

T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 

m. TEA8 

THY 

THY 

GEN. ELECTRIC CAHTAL CORP.-
BARCLAYSBANK 
GEN. ELECTRIC CAPITAL CORP. • 
BARCLAYSBANK 

KREDİ TÜRÜ 

TTCÂRT 

İHRACAT 

İSLAM KALKINMA BANKASI 
CREDfT AGREOLE • BANK NATIONAL DE 
PARİS 
CRETJfTAÖRlCOLE-BANKNATIONAL DE 
PARİS 

TEAj 
TEAŞ 

TEAŞ 
TEAŞ m. TEAŞ 

CREDFT AGnCOLE 
CREDITAGRICOLE 

ULUS.FİNKUR. 

TARW 

1401.2000 

14.01.2000 USD 

DVZ.I 

USD 

29.01.2000 
TİCARİ 07.04.2000 

İHRACAT 07.042000 

İHRACAT 

cwEotTAia«cdctw5S55g" 
CREOITAÖRKOLEICOSUEZ 
ĞRECTf AGTOCOLEINDOSUİEZ İHRACAT 

İHRACAT 
İHRACAT 
İHRACAT 

16,082000 EUR 
16,052000 G8P 

USD 
USD 

KREDİNİN 
L M T İ 

40.500.000 

229500.000 

20.000.000 

USD 

16052000 USO 
16062000 EUR 

18.567.751 

105217.258 

117.73t.634 
TİBgS 
~MM 
21.415.871 
67.807.560 ÇAN TERMİK SANTRALI 

ÇAN TERMİK SANTRALİ 
ENERJİ T.C. 
ENERJİ 

JEA£_ 

ÇAN TERMİK SANTRALI ENERJİ 
TEAŞ m. 16.05.2000 

TEAŞ CREDITAGRICOLE NOOSUEZ TİCARİ 16062000 
USO 
EUÎ 

TC. TEAŞ TEAŞ CREDITAGRICOLE NOOSUEZ TİCARİ 16.05.2000 GBP 
25.506.671 
1280750' 

ÇAN TERMİK SANTRALI ENERJİ T.C. TEAŞ TEAŞ CREDITAGRICOLE INDOSUE2 TİCARİ 1&052000 USD 22.545.304 

ÇAN TERMİK SANTRALI ENERJİ T.C. TEAŞ TEAŞ CREDITAGRICOLE INDOSUEZ TİCARİ 16.052000 USD 61.362.371 

ÇAN TERMİK SANTRALI ENERJİ T.C. TEAŞ TEAŞ CREDITAGRICOLE INDOSUEZ İHRACAT 16.05.2000 USD 23.067.329 

ÇAN TERMİK SANTRALI ENERJİ T.C. TEAŞ TEAŞ CREDITAGRICOLE INDOSUEZ TİCARİ 16.052000 USD 6000.000 
ÇAN TERMİK SANTRALI ENERJİ T.C. 

Icvcı 
TEAŞ CREDITAGRICOLE INDOSUEZ TİCARİ 16.052000 USD 4.070.705 

İSKENDERUN ATKSU ARITMA M. ALTYAPI T.C. İSKENDERUN 8 İSKENDERUN B. BANK OF AMERICA 
KARADENİZ TİCARET VE KALKİNMA 
BANKASI 

TİCARİ 31.052000 USD 25.000.000 

DEPREM KREDİSİ PROJE T.C. SMAİYATMMESlNAİYATRIMa ULUS.FlN.KUft 0104.2000 USO 10.000.000 

(THAlATtiF. GÜBRE HAMMADDESİ AUMI SANAYİ T.C.TÛGSAŞ İSLAM KALKINMA BANKASI 28.11.2000 USD 20000.000 1 

http://117.73t.634
http://ULUS.FlN.KUft


Tablo : 5 

I ' 01.01.2001.09.11.2001 TARİHLERİ ARASINDA HAZİNE GARANTİSİ VERİLEN ORTA V f UZUN V A D B J KR 

j ^ — — 
KREDİNİN 
AMACI 

|THY 2 ADET 
BOEIGN ALIMI 

THY 2 ADET 
BOEIGN ALIMI 

OOGALGAZ 
İAUMI 

FOÇA ATIKSU 
ARITMA TESİSİ 
PROJESİ 

DOGUBAYAZIT 
KOMPRESÖRÜ 

DOĞUBAYAZIT 
KOMPRESÖRÜ 

GLOBAL 

MERSİN 
ATIKSU VE 
KANAÜZASYO 
N PROJESİ 

OOGALGAZ 
ALIMI 

ESKİŞEHİR 
KENTSEL 
GELİŞİM 
1 ESKİŞEHİR 
KENTSEL 
{GELİŞİM 
BURSA-
KARACABEY 
DOĞAL GAZ 
LOOP HATTI 

SEKTÖR 

ULAŞTIRMA 

ULAŞTIRMA 

ENERJİ 

ALTYAPI 

ENERJİ 

ENERJİ 

KOBİ 

ALTYAPI 

ENERJİ 

ULAŞTIRMA 

ULAŞTIRMA 

ENERJİ 

1 L 

I \. 1 GAR 

T.C. 

TC: 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

İKULLANICI 
KURULUŞ 

THY 

THY 

BOTAŞ 

FOÇA 
BELEDİYESİ 

BOTAŞ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

BOTAŞ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

TSKB. VAKIF 
BANK 

MEŞKİ 

BOTAŞ 

ESKİŞEHİR 
BÛYOKŞEHİR 
BEL. 
ESKİŞEHİR 
BÜYÛKŞEHİR 
BEL. 

BOTAŞ 

1 L 

BORÇLU 

THY 

THY 

FOÇA 
BELEDİYESİ 

BOTAŞ 

BOTAŞ 

TSKB.VAKIF 

MEŞKİ 

ESKİŞEHİR 
BÛYOKŞEHİR 
BEL 
ESKİŞEHİR 
BÛYOKŞEHİR 
BEL. 

BOTAŞ 

KREDİTÖR 
VEYA LİDER 
BANKA 

[ciTIBANKNA 

İCITIBANKNA 

İSLAM 
KALKINMA 
BANKASI 

BBVA 

KFVV 

KFW 

AVRUPA 
YATIRIM 
BANKASI 

AVRUPA 
YATIRIM 
BANKASI 

İSLAM 
KALKINMA 
BANKASI 
AVRUPA 
YATIRIM 
BANKASI 
NOROtC 
NVESTMENT 

BANK 

Mftsubichi 
Coporation 

1 KREDİ TÜRÜ 

[IHRACAT 

TİCARET 

İTHALATIN 
FİNANSMANI 

İHRACAT 

İHRACAT 

TİCARİ 

ULUS.FİN.KU 
R. 

ULUS.FİN.KU 
R. 

İTHALATIN 
FİNANSMANI 

ULUS.FİN.KU 
R. 

ULUS FİN KU 

TİCARİ 

ANLAŞMA] DVZ. 

TARİHİ n | 

O0.Şub.01 

M.Şub.01 

21.Mar.01 

3O.Nit.01 

2 0 . H K . 0 1 

20.HK.01 

10.T«m.01 

11.Eki.01 

2 7 . K M . 0 1 

1 4 . A I » . O I 

14.Ara.01 

21.Ara.0ll 

I USD 

USD 

[ USO 

EUR 

USD 

USD 

EURO 

EURO 

USD 

EURO 

USD 

USD 

I ı 

KREDİNİN LİMİTİ 

.68.034.000,00 

12.006.000,00 

100.000.000,00 

5.608.263.35 

15.470.000,00 

7.657.820,00 

125.000.000.00 

60.000.000 

50.000.000,00 

110.000.000 

25.000.000,00 

15.330.670 

V 

6 
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http://3O.Nit.01
http://20.Hk.01
http://11.Eki.01
http://27.Km.01
http://14.Ara.01
http://21.Ara.0ll


Tablo : 6 
01.01İ2002-31.12.2002 TARİHLERİ ARASINDA HAZİNE GARANTİSİ VERİLEN ORTA VE UZUN VA 

KREDİNİN AMACI 

GÜBRE HAMMADDESİ İTHALİ 

ESKİŞEHİR HAFİF RAYLI SİSTEM 

SİLİVRİ YERALTI GAZ 
DEPOLAMA 

2002 YILI 2 ADET BOEİNG ALIMI 

2002 YILI 2 ADET BOEİNG ALIMI 

BOTAŞ-IN SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ 
İTHALATI . 

İZMİR RAFİNERİSİ DİZEL 
KÜKÜRT GİDERME ÜNİTESİ 

İZMİR RAFİNERİSİ DİZEL 
KÜKÜRT GİDERME ÜNİTESİ 

MİLAS ATIKSU ARITMA PROJESİ 

MİLAS ATIKSU ARITMA PROJESİ / 

SEKTÖR 

SANAYİ 

ULAŞTOMA 

ENERJİ 

ULAŞTIRMA 

ULAŞTIRMA 

ENERJİ 

ENERJİ 

ENERJİ 

UTYAPI 

M.TYAPI 

GAR 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

KULLANICI 
KURULUŞ 

TÜGSAŞ 

ESKİŞEHİR 
BELEDİYESİ 

TPAO 

THY : 

THY 

BOTAŞ 

TÜPRAŞ 

TÜPRAŞ 

MİLAS 
BELEDİYESİ 

MİLAS 
BELEDİYESİ 

BORÇLU 

TÜGSAŞ 

ESKİŞEHİR 
BELEDİYESİ 

TPAO 

THY 

THY 

TC 

TÜPRAŞ 

TÜPRAŞ 

MİLAS 
BELEDİYESİ 

MİLAS i 
8ELEDİYESİ 1 

KREDİTÖR 
VEYA LİDER 
BANKA 

İSLAM 
KALKINMA 
BANKASI 

ABNAMRO 
BANKN.V. 

AVRUPA 
Y A T O M 
BANKASI 

ABNAMRO 
BANK 

ABNAMRO 
BANK 

İSLAM 
KALKINMA 
BANKASI 
EXPORT 
IMPORT 
BANK OF 
KOREA 

KEXIM(UK) 
LIMITED 

ABBEXPORT 
BANK 

\BB EXPORT . 
JANK 

KREDİ TÜRÜ 

ULUS.FİN.KU 
R 

İHRACAT 

ULUS.FİN.KU 
R 

İHRACAT 

TİCARİ 

ULUS.FİNKUf 

İHRACAT 

TİCARİ 

İHRACAT 

rlCARl 

ANLASfcU 

TARİHİ f | 

12.Şub.02 

27ŞUJ.02 

28.Şub.02 

15 M » 02 

1S.Mar.02 

22.May.02 

O2.T«m.02 

02.Tam.02 

07.Aou.02 

07.Aflu02 

, 

ovz. 

USD 

USD 

EUR 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

EUR 

EURHJS 
0 

KRE 
LİM 

26.0 

32.2 

00.0 

68.3 

12.4 

25.00 

5611 

9.29 

3.48 

16 
EUR 

6 

http://1S.Mar.02
http://22.May.02
http://02.Tam.02
http://07.Aou.02


Tablo : 7 

01.01.2003 - 31.12.2003 TARİHLERİ ARASINDA PROGRAM VE PROJE FİNANSMANI İÇİN SAĞLANAN ORTA 

Kredinin 
Amacı 

GLOBAL 
KREDİ III 

Sektör 

SANAYİ 

Garantör 

TC 

Kullanıcı 
Kuruluş 

TSKB 
VAKIFBANK 

Borçlu 

TSKB 
VAKIFBANK 

Kredltörveya 
lider banka 

AVRUPA 
YATIRIM 
BANKASI 

Kredi Türü 

ULUS.FİN.K 
UR. 

Anlaşma 
Tarihi 

02.Nis.03 

Döviz 

EUR 

K 

20 

01.01.2004 • 31.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA PROGRAM VE PROJE FİNANSMANI İÇİN SAĞLANAN ORTA 

Kredinin 
Amacı 

SANAYİ 
SEKTÖRÜ 
GLOBAL 
KREDİ IV 

II. İHRACATIN 
GELIŞTİRİLM 

ESİ VE 
FİNANSMANI 

PROJESİ 

Sektör 

SANAYİ 

MUHTELİF 

Garantör 

TC 

TC 

Kullanıcı 
Kuruluş 

TC ZİRAAT 
BANKASI, 

HALKBANK, 
VAKIFBANK 
,TSKB,TKB 

TİCARİ 
BANKALAR 

Borçlu 

TC ZİRAAT 
BANKASI, 

HALKBANK, 
VAKIFBANK, 
TSKB, TKB 

TSKB 

Kreditör veya 
lider banka 

AVRUPA 
YATIRIM 
BANKASI 

DÜNYA 
BANKASI 

Kredi Türü 

ULUS.FİN.K 
UR. 

ULUS.FİN.K 
UR. 

Anlaşma 
Tarihi 

04.Mar.04 

20.Şub.04 

Döviz 

EUR 

USD 

K 

25 

30 

http://02.Nis.03
http://04.Mar.04


Tablo : 8 

^sttSR&aamitt i f t tca^^ 
("İNANSAL ÖLjMAYANKİTLfcR 

BOT A Ş a O R L l H A T L A R I İLE P E T R O L T A Ş I M A A Ş 
I t i E K O M T U B K T E L E K O M Ü N İ K A S Y O N A S 
T C D D - T C D E V L E T D E M İ R Y O L L A R I 
T E l A Ş - T Ü R K r Y E E L E K T R İ K İ L K T İ M A.©. 
E Ü A 3 - E I E K T R İ K O R E 1 İ M A . Ş . 
T M O - T O P R A K M A H S U L L E R İ O F İ S İ 
6 R E Ö L İ D E M İ R ÇEL İK İ Ş L E T M E L E R İ A . Ş 
T H Y •• T O R K H A V A Y O L L A R I A O 
T O G S A Ş - T Ü R K İ Y E O Ü B H E S A N A Y İ İ A Ş . 
T L I P R A S - T Ü R K İ Y E P E T R O L R A F İ N E R İ ! E H İ A Ş 
T P A O - T Ü R K İ Y E P E T R O L L E R İ A O 
O I V R I Ö I H E K İ M H A N M A D E N L E R İ T A S 

B 0 Y U K Ş E H I R B E L E b f Y e L e R t 
A O A N A B U Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ 
A N K A R A 8 U Y U K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ 
B U R S A B Ü Y O Ş E H I R B E L E D İ Y E S İ 
E S K İ Ş E H İ R B Ü Y Û K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ 
G A Z İ A N T E P O Ü Y O K S E H İ R B E L E D İ Y E S A Ş K A N L K S I 
İ 3TANBLIL B Ü Y Û K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ 
İ Z M İ R S U Y O K Ş E H I R B E L E D İ Y E S İ 
İ Z M İ T B E L E D İ Y E S İ 

B E L e o l Y E İKTİSADİ TESEBBUSLfeRl 
A D A N A B E L E D İ Y E S İ A S K İ S U K A N A L İ Z A S Y O N İ D A R E S İ 
B U S K I - B U R S A S U V E K A N A L İ Z A S Y O N İ D A R E S İ 
E<30 
G A S K I - G A Z İ A N T E P BÜYÜKSEMİR EMîL S U V E K A N I D . O N . K t 
İSKİ - İ S T A N B U L S U V E K A N A L İ Z A S Y O N İ D A R E S İ 
M E Ş K İ M E R S İ N S U VL-. K A N A L İ Z A S Y O N İ D A R E S İ 

İL HEt-SCUYELERI 
A D A P A Z A R I B E L E D l Y f S I 
İ S K E N D E R U N B E L E D İ Y E S İ 

İ L Ç E BELEOİYEL.FR1 
B A F R A B E L E D İ Y E S İ 
B A N D I R M A B E L E O I Y H S İ 
D A L A M A N B E L E D İ Y E S İ 
D İ O İ M B E L E D İ Y E S İ 
F O Ç A B E L E D İ Y E S İ 
M E N E M E N B E L E D İ Y E S İ 
M İ L A S B E L E D İ Y E S İ 

Y E R E L Y Ö N E T İ M BİRLİKLERİ 
Ç E Ş M E V E A I ^ Ç A T I B E L E D İ Y E ! E"R B İRL İĞ İ 
M A R l ç - M A R M A R İ S B E L E D İ Y E L E R B1RLİÖI 

İ l . Ö Z E L İ D A R E L E R İ 
İ S T A N B U L O L İ M P İ Y A T O Y U N L A R I H A Z . V E D Ü Z E N . KURLILU 

S A V U N M A S A N A Y İ İ G E L İ Ş T İ R M E V E D E S T E K L E M E F O N U 

K A M U 
T. İ H R A C A T K R E D İ B A N K A S I A Ş 
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» 1 3 
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N O N FIN 
B O T A 
TURK 

} T C D D 
) 1 U R K 
> E t . E C 
) T M O 
) t ' R E O 
> T H Y -
> TUCÎS 
> T U P R 
t T P A O 
> D İ V R 

M E T R O P 
M r . l R 
M E T R 
M E T R 
M E T R 

O O M E T R 
Cl O MF.TR 
O O M E T R 
O O M E T R 
O O E G O N O M 
O O A O A N 
O O SLISK 
O O E O O -
O O G A S K 
O O I 8 K I -
O İ l M E H K 
O O U R B A N M 
O t) M U N I 
0 O M U N I 
1 O V ILLAGE 
O O M U N I 
O O ML1NI 
O O 74LINI 
O O MLINI 
O O M U N I 
0 O M U N I 
1 O M U N İ 
O O LOCAL A 
O O Ç E Ş M 
0 O M A R I 
O O P R I V A T E 
O O İSTAN 

. D E 

PUBLIC 
T E X 

PRIVATE 
S Y B -
T I D B 



Tablo : 9 

GUTÇE «SİFONLAR 
' W * J O R T A X L ' G I F O N Ü 

OZELLEŞİRME İDARESİ 8ASKANL8S1 
NSMASARBLıF VEV3UATİ S'SORTA fONO 

KASiJ İKTİSADI THS£88ÜSl£Rt (KİTLER 
TCDO • TC DEVLET DEMiRrtJUARı 
TDÇ!. -PjRKlYEDc«lR^Ç0JKlŞlCT«acîa . 

!AŞ-TÛRKlY£StEJOWKJLETİMAŞ.V '•: 
TKİ. T&RKİYE KOVUP. (SlsTVBJERl 
TTIW.TASKÖMÜRÛ KURUMU 

IIII I Pil | | H M ] | | j B M M M M 
A N A D O L V ÜNİVERSİTESİ 
SAŞKENTUN'VERSİTES! 
İS rAN8UL ONNERSÎTESI REKTöRLÜGU 

«AHALİ İOARa&R 

AJANA BUVüKŞEKİR BE'.EDtv£SI 

ADAPAZARI BELEDİYESİ 

ALANYA BELEÖYE5İ 

ANKARA BÛYÜKŞEMR BELEDİYESİ 

ASKİ- AN<ARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 

BAFRA BELEDİYESİ 
DALAMAN B&E0IY6SI 
UDİM BELEDİYESİ 
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) 
GASKİ. GAZİANTEP SÖYÜKŞErtlR 6Eu,SV VE KAN 10 ON MQ. 
&AZIANTEP BûYÜKSEhlft BELEDİYESİ 
İSKENDERUN BELEDİYESİ 
ISTANBUv BÜYÜKSS* 8ELECK1ESİ 
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRU* VE DÜZENLEME fcURÜUI 
ZOAZ • İZMİT GAZ DA&TIM SANAYİ V£ TİCARET A.Ş. 
İ2MIÎ BCfÜKŞEHlR BELEDİYESİ 
Vl*RİÇ4«fiMA#S-İCMELeR-AHMUTLLİ 8ELE0İYE BİRLİĞİ 
MENEMEN BELEDİYESİ 
YOZSAT BELEDİYESİ . 

mmmmmmmmmmmmM ÇUKUROVA ELEKTRİKTAŞ. 

Û-
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0 
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0 UB«İ 
0 B 
3 1813565 

0 0 
0 O 
0 0 
0 0 

0 
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Tablo : 11 

BOftÇUİ KURULUŞ 

|;fff7«MH| 
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ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 
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2- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Bilgi Edinme Hakkı Yasasına ve Dilekçe Hakkının Kullanıl
masına Dair Yasaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2447) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın ğjâffej&n $• /?ry,p£sJq/$£S7 tararından TBMM 
İçtüzüğünün 100. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 27.04.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1- 25.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun, 
01.11.1984 tarih ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair kanunla 
arasındaki farklar nelerdir? 

2- Bilgi Edinme Kanununun sınırlarını düzenleyen dördüncü bölümü, "devlet sırrına 
ilişkin bilgi ve belgeler, ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi ve belgeler, 
istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler, idari soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler, adli 
soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler, özel hayat ve haberleşmenin 
gizliliği ve ticari sırlar, kurum içi düzenlemeler, kurum içi görüş, bilgi notu ve 
tavsiyeler" konularını kapsamaktadır. 

Bütün bu sınırlamalar dikkate alındığında 4982 sayılı kanun, 3071 sayılı 
kanundan daha sınırlayıcı hükümleri olan bir kanun değil midir? 

3- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte genelgenin hazır olmaması kimin 
sorumluluğundadır? 

4- Bu kanun çerçevesinde aşağıda örneğini verdiğimiz üç sorunun cevaplan bu kanun 
çerçevesinde öğrenilebilecek midir? 

a- Arınan Planı'nın güvenlik açısından değerlendirilmesi hususunda TSK'nın 
Hükümete yazmış olduğu 15 Şubat, 9 Mart, 28 Mart tarihli 3 mektubun 
muhtevasının bir milletvekili tarafından öğrenilebilmesi bu kanun kapsamında 
mümkün olabilecek midir? 

b- Herhangi bir şahsa ait tapulann dökümü bu kanun kapsamında öğrenilebilecek 
midir? Örneğin, bu kanun kapsamında Başbakanın mal bildiriminin 
açıklanması istenebilecek midir? 

c- Yeni turizm yatınmlan için tahsis edilecek arazilerin hangi şartlarda tahsis 
edileceği açıklanacak mıdır? 

5- Devletin sahip olduğu bilgiler içinde, 4982 sayılı kanunun dördüncü bölümü 
(15,16,17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. maddeleri) ile bilgi edinme yasağı 
getirilmiş olan konulann dışında kalan ve kanunla "bilgi edinme hakkı" kapsamına 
giren konulann tadadi dökümü nedir? 
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1ifjp2xm 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 7/5/2004 tarihli ve 
A.OI.O.GNS.0.10.00.02-7/2447-5430/18561 sayıh yazınız. 

b) 25/5/2004 tarihli ve 520 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazmız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından Sayın 
Başbakan'a yöneltilen ve Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
olunan 7/2447 Esas No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin 
derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. 
maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

nflÇÎÇEK 
Bakan 
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Sayın Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip 
olunan 7/2447 Esas No.lu yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur: 

1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 
Kanunda, Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikâmet eden yabancıların kendileriyle 
veya kamu ile ilgili dilekçe ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçiminin düzenlenmiş 
olmasına karşılık; 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda, 
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu 
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
faaliyetleriyle ilgili, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve 
açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin 
esas ve usuller düzenlenmiştir. 

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun İS ilâ 28. maddeleri arasındaki düzenlemeler 
dışında kalan her türlü bilgi ve belgenin etkin, süratli ve doğru olarak başvuranların 
yararlanmasına sunulması zorunludur. Söz konusu Kanunun kapsamına giren 
konuların tahdidi olarak belirlenmesi mümkün olmadığından herhangi bir başvuru 
hâlinde değerlendirme yapılarak, talep edilen konunun bilgi edime hakkı şuurları 
içerisinde olup olmadığının ilgili birim tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bilgi Edime Hakkı Kanununda bir genelge çıkartılması öngörülmemiş 
olmasına karşılık, Dilekçe Haklanın Kullanılmasına Dair Kanun ile Bilgi Edinme 
Hakkı Kanunu hükümlerinin bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
mevzuatımızda yer alan esas ve usullere uygun olarak etkin bir şekilde 
uygulanmasının temini amacıyla, Başbakanlık tarafından, "Dilekçe ve Bilgi Edinme 
Hakkının Kullanılması" konulu 2004/12 sayılı Genelge hazırlanarak 24 Ocak 2004 
tarihli ve 25356 saydı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, 96. maddesinin 
birinci fikrasmda, "Soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik 
ve özel yaşama ilişkin konulan içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya 
yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan acık ve belli 
konular hakkında bilgi istemekten ibarettir." hükmüne yer verilmiş, 97. maddesinde 
de, "tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular" soru önergesiyle sorulamayacak 
konular arasında sayılmıştır. Söz konusu hükümler karşısında, önergede yer alan ve 

genel ve soyut hukukî bir görüş istemi mahiyetinde olan diğer soruların 
cevaplanmasımn hukuken mümkün ve uygun olmayacağı düşünülmektedir. Kaldı ki, 
Bilgi Edinme Hakla Kanunu çerçevesinde ve usulüne göre yapılmış bir "bilgi edinme" 
başvurusunun söz konusu olması hâlinde, başvuruyu cevaplamaya yetkili birimlerce, 
başvuru konusunun ve istenen bilgi ve belgelerin somut içeriklerinin, 4982 sayılı 
Kanun hükümleri çerçevesinde incelenmesi ve değerlendirilmesinden sonra 
cevaplandırılması mümkündür. 

Bilgilerinize arz olunur. 

îemil ÇtÇEl 
Bakan , 
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3.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin faiz oran
larının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/2468) 

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 

A ş a ğ ı d a k i s o r u m u n D e v l e t B a k a n ı Say ın Al i B A B A C A N ta ra f ından sözlü 
o l a r a k cevap l and ı r ı lmas ı için gereğin i a r z eder im. 

Sayg ı l a r ımla . 

O r h a n E R A S L A N 
N i ğ d e Mi l l e tvek i l i 

E s n a f Kefa l e t Koopera t i f l e r in in T . H a l k B a n k a s ı n d a n ku l land ık la r ı e sna f 
k red i l e r ine H a l k B a n k a s ı n c a uygu l anan faiz oranı °A> 47 o lup , ay r ı ca °/o 10 b l o k e 
i le b u o r a n °/o 5 2 ' y e ç ıkmaktad ı r . 

A y l a r d ı r ree l faizler ve m e v d u a t faizi b u o ran ın a l t ında o l d u ğ u h a l d e H a l k 
B a n k a s ı e s n a f ı m ı z a p iyasa faizinin üzer inde pa ra ku l l and ı rmak tad ı r . 

S O R U : Esna f ımız ın H a l k B a n k a s ı n d a n ku l l and ığ ı k r e d i n i n faiz oranlar ı 
d ü ş ü r ü l m e s i p l a n l a n m a k t a mıd ı r ? P lan lan ıyor ise hang i o ran la ra çek i lecekt i r? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI: B.02.0.1.HM.KİT.03.02.52321 no r.c ,• / T O ^ r o 
KONU: ÜZ.U0. U%* O O O D > 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) 03.05.2004 tarih ve 2102/8284 sayılı yazınız. 
b) 14.07.2003 tarih ve 43764 sayılı yazımız. 
c) 16.06.2003 tarih ve 2102/8284 sayılı yazınız. 

İlgi (a)'da kayıtlı yazılarında; ilgi (c)'de kayıtlı yazılarına konu; Niğde 
Milletvekili Orhan ERASLAN'a ait (6/543) esas numaralı sözlü soru 
önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 98. maddesi uyarınca üç 
birleşim içinde cevaplandırılmadığından (7/2468) esas numarasıyla yazılı 
soruya çevrildiği belirtilmiş ve bahsi geçen İçtüzüğün 99. maddesi gereğince 
15 gün içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Ancak, ilgi (c)'de kayıtlı yazıları, 14.07.2003 tarih ve 43764 sayılı, İlgi 
(b)'de kayıtlı Hazine Müsteşarlığı yazısı ile cevaplandırılmış olup, duruma 
ilişkin son değişiklikler ekte sunulmuştur. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

A!i BABACAN 
Devlet Bakanı 
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SORU: Esnafımızın Halk Bankasından kullandığı kredinin faiz oranları düşürülmesi 
planlanmakta mıdır? Planlanıyor ise hangi oranlara çekilecektir? 

CEVAP: Bilindiği üzere; 25.11.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4603 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Emlak Bankası 
A.Ş. Hakkında Kanun ile anılan Kanuna tabi bankalann özelleştirmeye 
hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmaları hedeflenmiş ve bu 
amaç çerçevesinde söz konusu bankalara bedeli önceden ödenmeden görev 
verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Anılan bankalardan Türkiye Halk Bankası A.Ş'ne (Banka) bedeli önceden 
ödenmeden bir görev verilemeyeceği gibi, kaynak maliyetinin altında bir faiz oranı da 
belirlenememektedir. 

Yukarıda açıklanan 4603 sayılı Kanun esasları çerçevesinde, 200273893, 
2002/4669, 2003/5323, 2003/5840 ve 2003/6670 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararları yürürlüğe konmuştur. 29.12.2003 tarih ve 2003/6670 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı uyarınca; T. Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 
2004 yılına devreden kredilere 01.01.2004-31.12.2004 tarihleri arasında (bu tarihler 
dahil) geçerli olmak üzere %25 gösterge faiz oranı uygulanmakta, ayrıca 1 yıla kadar 
(1 yıl dahil) vadeli olarak, 01.01.2004-31.12.2004 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 
kullandırılacak kredilere de aynı gösterge faiz oranı uygulanmaktadır. 
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4.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Eve Dönüş Yasasından yararlanmak isteyenlere 

ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇÎÇEK'in cevabı (7/2475) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
açıklanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 27.04.2004 

24.07.2003 tarihli 4959 sayılı " Eve Dönüş Yasası" bazı suç failleri hakkında 
uygulanacak hükümlere dair kanun (Kamuoyundaki tanımıyla Pişmanlık Yasası ) 

1 - Terör Örgütü mensuplarından kaç kişi bu yasadan yararlanmak için başvuru 
yapmıştır? 

2- Bu yasadan yararlanmak için; 
a) PKK Terör Örgütünden 
b) Hizbullah Terör Örgütünden- başvuru- sayıst nedir? 

3- Bu yasadan kaç kişi yararlanmıştır? 

4- Bu yasadan yararlanmak isteyen başka kişi var mıdır? 

5- Sivas, Madımak olayı faillerinin yasadan yararlanma durumu nedir? 
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28/06/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 6/5/2004 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-5471 sayılı yazmız. 

b) 21/5/2004 tarihli ve 509 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazmız ekinde alman, Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer tarafindan 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazdı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2475 Esas 
No.hı soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci 
fikrası uyarınca bir aylık ek sûre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru Önergesine verilen cevap örneği üri nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
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Sayın Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2475 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

678/2003 tarihinde yürürlüğe giren 4959 sayılı Topluma Kazandırma 
Kanunundan yararlanma talebinde bulunanların sayısmm 4101, bunlardan 
PKK/KADEK terör örgütü mensubu olanların sayısmm 1862, HtZBTJLLAH terör 
örgütüme mensup olanların sayısmm 1547 olduğu; 

Başvuruda bulunanlardan, kesinleşmiş mahkeme kararıyla Kanundan 
yararlananların sayısmm 1275, yararlanamayanlann sayısmm 117, beraat edenlerin 
sayısmm 13, cezası ortadan kaldırılanların sayısmm 12 olduğu; 2684'ünün davalarının 
ise devam ettiği; kesinleşmiş kararla Kanımdan yararlananların bir kısmının tahliye 
edildiği, bir kısmının ise şartlan oluşmadığından henüz tahliye edilmediği; 

Topluma Kazandırma Kanununun yürürlük süresi 672/2004 tarihinde sona 
ermiş olduğundan bu tarihten sonra yararlanmak isteyenlere ilişkin bilgilerin 
Bakanlığımıza intikal etmediği; ancak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 
kayıüanna göre yürürlük süresi sona ermiş olmasına rağmen Kanundan faydalanmak 
amacıyla yapılan müracaatların bulunduğu; 

2/7/1993 tarihinde Sivas'ta gerçekleştirilen ve kamuoyunda "Sivas olayları" 
olarak anılan eylem sebebiyle yargılanan sanıklardan cezaevi içerisinden 48, cezaevi 
dışından 16 olmak üzere toplam 64 kişinin faydalanma talebiyle başvuruda bulunduğu; 
ancak bunların söz konusu Kanundan yararlanmalarına ya da yararlanmamalarına 
ilişkin mahkemelerce verilmiş kesinleşmiş bir karar bulunmadığı, cezaevi içerisinden 
başvuruda bulunanlardan tahliye edilen olmadığı gibi, cezaevi dışmdan başvuruda 
bulunanlar hakkında da gıyabî tevkif karan verildiği; 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 10/672004 tarihli ve 111612 
sayılı yazısının, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca 
Bakanlığımıza iletilen bilgilerin ve Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

(femüÇtÇEKJ 
Bakan / 

- 4 5 3 -



T.B.M.M. B : 107 29 . 6 . 2004 O : 5 

5.-Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, çocukgözetimevleri kurulup kurulmadığına iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2523) 

2 8 . 4 . 2 0 0 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çfçek tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

1 . Bakanlığınıza bağlı olarak kurulması yasalarda öngörülen çocuk 
gözetimevleri kurulmuş mudur? 

2. Eğer kurulmuşlarsa kaç adet, nerelerde ve hangi tarihlerde 
kurulmuşlardır? 

3. Eğer kurulmadı ise kurulmaları düşünülmekte midir? Bununla ilgili 
olarak neler planlanmıştır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 7/5/2004 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2523-5505/18699 saydı yazanız. 

b) 21/5/2004 tarihli ve 508 saydı yazımız. 

İlgi (a) yazmız ekinde alman, Adana Milletvekili Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazdı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2523 
Esas No.lu soru önergesiyle flgfli cevaba esas teşkil edecek bflgflerin derlenebilmesi 
için ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin 
besinci fıkrası uyarınca bir ayuk ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
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Saym Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazdı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2523 Esas 
No.lu som önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde "gözetimevi" denilmişse de, yürürlükteki kanunlarda söz 
konusu ifadenin geçmediği; Bakanlığımızca hazırlanan ve halen Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Adalet Komisyonu gündeminde bulunan Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkmda 
Kanun Tasarısının 16. maddesinin birinci fıkrasında, "Çocuk ve küçük eğitimevleri, 
çocuk ve küçük hükümlüler hakkmda verilen cezaların, hükürnlülerin eğitilmeleri, 
meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleşörilmeleri amaçlan güdülerek yerine 
getirildiği tesislerdir." hükmünün yer aldığı; 

Hükümlü veya tutuklu çocuk ve küçüklerin, bulundukları illere göre bunlara 
özgü kurumlarda veya yetişkinlere ait kurumların çocuk ve küçüklere ayrılan 
bölümlerinde barındırıldıkları; tutuklu çocuUann yetişkinlerden tamamıyla 
ayrılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği; bu kapsamda 1997 yılmda İstanbul 
İlinde Baknköy Kadm ve Çocuk Tutukevinin, 1998 yılmda ise Ankara Hinde Elmadağ 
Çocuk Tutukevinin faaliyete geçirildiği; Bakırköy Kadm ve Çocuk Tutukevinin fizikî 
koşullarının uygun olmaması sebebiyle yemden inşasının kararlaştırıldığı, bu 
çerçevede söz konusu Kurumda bulunan çocukların İstanbul (H) Tipi Kapalı 
Cezaevinin bunlara ayrılan bölümlerine nakledilecekleri; 

2004 y û Mayıs ayı itibarıyla İzmir Kapalı Cezaevinde bulunan çocukların 
Bergama (H) Tipi Cezaevinin çocuklara ayrılan bölümüne nakillerinin 
gerçekleştirildiği; aynca Adana, Diyarbakır ve Gaziantep illerindeki kurumlarda kalan 
çocuk sayıstnm fazla obuası sebebiyle, bunların uygun bir kuruma naldllerinin 
sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü; 

öte yandan, Ankara, İzmir ve Elazığ illerinde toplam üç ıslahevinin 
bulunduğu, bunlardan Ankara Çocuk Islahevinin 1940, İzmir Çocuk Islahevinin 1961, 
Elazığ Çocuk Islahevinin 1963 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğü, 

Bakanlığumzm kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz olunur. 
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6.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, "pembe kart" sahibi vatandaşlarımıza ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2638) 

rTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, içişleri Bakanı Abdülkadir AKSU tarafından Anayasanın 98. ve İç Tüzüğün 
99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 10.05.2004 

Muharrem PSJ İÇ , 
Malatya Milletvekili 

Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları Almanya, Avusturya, 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 vatandaşlığımıza alınan 
vatandaşlarımız, o ülke makamlarınca çifte uyruklu oldukları tespit edildiğinde bulundukları ülkelerde idari 
ve yasal engellemelerle karşılaşmaktadırlar. 

1995 yılında çıkarılan 4112 sayılı Yasa ile Türk vatandaşlığından izinli ayrılan kişilere, siyasi haklar 
dışında Türk vatandaşlığından kaynaklanan tüm kaynakların saklı tutulduğunu ve güvence altında olduğunu 
kanıtlayan bir belge verilmesi hakkı tanınmıştır. "Pembe Kart" olarak adlandırılan bu kartın yasadaki tarifi. 
'4112 sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına ilişkin 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-taşınmaz mal alma gibi konularda Türk vatandaşlarına 
tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam etmeleri hükme bağlanmıştır. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ana vatanlarına yani Türkiye'ye geldikleri zaman Pembe 
Kartla ilgili bir takım sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Ülkemiz genelinde yerleşmiş ve kökleşmiş bir uygulama 
olmaması nedeniyle problemler yaşanmaktadır. Burada ki sorun, işlemlerin görüldüğü resmi dairelerde 
özellikle eğitim kurumları, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, Gümrük kapıları ve Merkez Bankası gibi 
kurumlarda yayınlanan genelgelere rağmen, pembe kart uygulamasının tanınmaması ve pembe kart 
sahiplerinin karşılaştıkları zorluk ve sıkıntılarının giderilememiş olmasıdır. Örneğin, mal alımı-satımı ve 
tapu-noter işlemlerinde, pembe kart uygulamasıyla ilgili .tebliğler olduğu halde hala zorluklarla 
karşılaşılmakta, çalışan memurların bir kısmı ve çoğu noterler pembe kartı tanımamaktadırlar. Arabalarıyla 
Türkiye'ye gelen pembe kart sahipleri de, 3 aydan fazla süreyle Türkiye'de kaldıklarında tekrar yurtdışına 
çıkarken sorunlarla karşılaşmaktadırlar.Ayrıca pembe kart hamili olanlar yurtdışında geçen hizmet sürelerini 
3201 sayılı Yasaya göre borçlanma yaparak değerlendirememektedirler. 

Yukarıda sayılan sorunlardan da anlaşıldığı gibi vatandaşlıktan ayrılan yurttaşlarımızın Türkiye'de 
bir yabancı gibi işlem görmesini önlemek, kazanılmış vatandaşlık haklarını korumak, Türk vatandaşlığını 
yitirmenin yaratabileceği sakınca ve endişeleri giderebilmek amacıyla 1997 yılında yürürlüğe sokulan bu 
pembe kart uygulaması maalesef sağlıklı bir şekilde yürümemektedir. Tüm bu sebeplerle, bulundukları 
ülkelerin uyruğuna geçen Türk vatandaşları bu uygulamayı bugüne kadar içlerine sindirememektedirler ve 
kendilerini anavatanlarında ikinci sınıf vatandaş muamelesi görme duygusuna kaptırmaktadırlar. 

Bu bağlamda; 

Önümüzdeki yaz döneminde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çoğu çeşitli 
nedenlerle ana vatanları olan Türkiye'ye giriş yapacaklardır. Bu vatandaşlarımızın, kendi 
ana vatanında ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmeden, ellerinde bulunan pembe kartlara 
tanınan hakları sorunsuz bir biçimde kullanabilmeleri için ne tür önlemler almayı 
düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı Jİ.05.1.EGM.0.12.04.01 . ^ ^ . i l Q £ 

Konu:Yazılı Soru Önergesi 2S\./06/2004 
TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 20.05..2004 tarih ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-5668 7/2638 sayılı yazı. 

Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen, (7/2688) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 07/06/1995 tarihli ve 4112 sayılı Kanunla değişik 29 uncu 
maddesi; bu kanun gereğince Türk vatandaşlığım kaybeden kişilerin, kayıp tarihinden başlayarak yabancı 
muamelesine tabi tutulacağı, ancak Kanunun 33 ve 35 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla 
doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle 
yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin ve bunların kanuni mirasçılarının, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin milli güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, ülkede 
ikamet, seyahat, çalışma miras, taşınır ve taşınmaz mal iktisabı ile ferağı gibi konularda Türk vatandaşlarına 
tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edecekleri hükümlerini amirdir. 

Uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalmış 
bulunan kişilere Türkiye'de tanınan haklar konusunda uygulamadan kaynaklanan sorunların ve kurumların 
taşra teşkilatlarının farklı yorumlarının giderilmesi ve söz konusu hakların genişletilmesi amacıyla; Türk 
Vatandaşlığı Kanunu'nun 29 uncu maddesi yemden düzenlenerek, "Bu Kanun gereğince Türk vatandaşlığını 
kaybeden kişiler, kayıp tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tabi tutulur. Ancak, doğumla Türk 
vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanlar ve bunların vatandaşlıktan çıkma 
belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları; Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğine ve kamu düzenine 
ilişkin bjûkümler saklı kalmak kaydıyla, seçme-seçilme, kamu görevlerine girme ve askerlik hizmetini yapma 
yükümlülüğü ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme haklan dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış 
haklan saklı kalmak ve bu haklann kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk 
vatandaşlarına tanman haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. 33 ve 35 inci madde hükümleri 
saklıdır." hükmündeki tasan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili olarak Bakanlığıma intikal eden sorunlar, gereğinin 
yapılması için ilgili kurumlara bildirilmektedir. Bu bağlamda, Bakanlığım tarafından 20/01/2002 tarihinde 
yayımlanan 2002/05 no' lu genelge ile 81 il valiliğimiz daha duyarlı davranmalım konusunda uyarılmıştır. 

Ayrca, çift tabiiyetti vatandaşlarımızın pasaport işlemlerinde ve Türkiye'ye giriş ve çıkışlarında 
mağdur olmamalan için, Bakanlığımın 05.06.2000 tarih 130095 sayılı ve 30.06.2000 tarih 152593 sayılı 
genelgeleri mevcuttur. 

"Pembe Kart" uygulamasına ilişkin hususlar Bakanlığımca 02.04.2004 tarih ve 63 sayılı genelge ile 
umum valiliklere duyurulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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7.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ'in, Adana İlindeki kültürel amaçlı yatırımlara ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2697) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 17.05.2004 

Kemal SAĞ 
Adana Milletvekili 

Ülkemizin önde gelen sanayi ve tarım kentleri arasındaki yerini koruyamayan, gittikçe 
yoksullar kenti görüntüsüne sürüklenen Adana'da, kamu yatırımlarının durma noktasına 
gelmesi, Adanalı vatandaşları üzmektedir. 

12-13 yıl önce temeli atılan, Yüreğir Kültür Merkezi, Çukurova Kültür Merkezi ve 
Ceyhan Kültür Merkezi inşaatlarının bir türlü tamamlanmaması, Kozan Kültür Merkezi ve 
Tufanbeyli Kültür Merkezi yapımlarının ihaleye bile çıkarılmaması düşündürücü 
bulunmaktadır. Bu bağlamda; 

1- 1992 yılma ait ihale bedeli 8 milyar lira olan, bugüne kadar 507 milyar lira harcandığı 
halde, ancak yüzde 90'lık bölümü tamamlanan Yüreğir Kültür Merkezi inşaatım ne 
zaman tamamlamayı düşünüyorsunuz? 

2- 1991 yılına ait ihale bedeli 120 milyar lira olan ve bugüne kadar 136 milyar lira 
harcandığı halde, Çukurova Kültür Merkezi inşaatının yüzde kaçı tamamlanabilmiştir? 
Bu inşaatı tamamlamayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız, ne zaman 
tamamlanacaktır. 

3- 1995 yılına ait ihale bedeli 80 milyar lira olan ve bugüne kadar 77 milyar lira 
harcandığı halde, ancak yüzde 25'i yapılabilen Ceyhan Kültür Merkezi inşaatım ne 
zaman tamamlamayı düşünüyorsunuz? 

4- Arsa problemleri çözülmüş olarak bekleyen Kozan Kültür Merkezi ile Tufanbeyli 
Kültür Merkezi yapımlarını ne zaman ihaleye çıkarmayı düşünüyorsunuz? 

5- Bir zamanlar sinema filmi çekim platosu hizmeti bile veren Adana'nın, içinde 
çırpındığı kültürel geri kalmışhk zincirini kırmasına yardımcı olmayı düşünüyor 
musunuz? Düşünüyorsanız, yapmayı planladığınız kültürel yatırım ve aktiviteler 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940 - « r 6 S $316 I 2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nün 26.05.2004 gün ve 
A.O.l.GNS.0.10.00.02-5796 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Kemal SAĞ'ın 7/2697-5815 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 
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A D A N A M İ L L E T V E K İ L İ S A V I N K E M A L SAC-'IN 7 /2697-5815 E S A S N O ' L U 
S O R U Ö N E R G E S İ N E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N A N B A K A N L I Ğ I M I Z C E V A B I 

Ülkemiz in ö n d e ge len sanayi v e t a r ım kentleri a ras ındaki yer in i k o r u y a m a y a n , g i t t ikçe 
yoksu l la r kent i gö rün tüsüne sürüklenen A d a n a ' d a , k a m u ya t ı r ımlar ın ın d u r m a nok tas ına 
ge lmes i , Adana l ı va tandaş lar ı üzmekted i r . 

12-13 yıl ö n c e temel i atı lan, Yüreğ i r K-ültür M e r k e z i , Ç u k u r o v a Kül tür Merkez i v e 
C e y h a n Kül tü r Merkez i inşaat lar ının bir türlü t a m a m l a n m a m a s ı , K o z a n Kül tür Merkez i v e 
Tufanbeyl i Kül tü r M e r k e z i yapımlar ın ın iha leye b i l e ç ıka r ı lmamas ı d ü ş ü n d ü r ü c ü 
bu lunmaktad ı r . Bu b a ğ l a m d a ; 

S O R U 1. 1992 yı l ına ait iha le bedel i 8 mi lya r lira o lan , b u g ü n e kadar 507 mi lya r l i ra 
harcandığ ı ha lde , ancak % 9 0 ' l ı k b ö l ü m ü t amamlanan Yüreğ i r Kü l tü r Merkez i inşaat ını n e 
z a m a n t a m a m l a m a y ı d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? 

C E V A P 1. Adana -Yüreğ i r Kül tü r M e r k e z i inşaatı 8.OO0.OO0.O00.- (Sek izmi lya r ) T L 
keş i f bede l i i le 28 .07 .1992 ta r ih inde iha le edilmişt ir . Söz k o n u s u inşaat ın be tona rmes i 
t a m a m l a n m ı ş , çatsı kapa t ı lmış , iç v e dış s ıva lan yapı lmış , p e n c e r e doğramala r ı v e c a m l a n 
takı lmışt ı r . İnşaatın fiziki g e r ç e k l e ş m e oranı %> 6 0 seviyes inde iken , mü teahh id in t a ahhüdünü 
t amamlamas ı nedeniy le 04 .06 .2003 tarihi i t ibariyle tasfiyesi yapı lmışt ı r . Yen iden ihalesi 
yapı lacakt ı r . 

S O R U 2. 1991 yı l ına ait iha le bedel i 120 mi lya r lira o l an v e b u g ü n e kada r 136 mi lya r 
lira ha rcand ığ ı ha lde , Ç u k u r o v a Kül tü r Merkez i inşaat ının y ü z d e kaçı t amamlanab i lmiş t i r ? B u 
inşaatı t a m a m l a m a y ı d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? Düşünüyor san ız ne z a m a n tamamlanacak t ı r . 

C E V A P 2 . A d a n a - Ç o k u ı o v a Kül tür Merkez i inşaatı İZO.OOO.OOO.OOO.- T L keş i f bedel i 
ile 23 .12 .1994 tar ih inde iha le edilmişt ir . Fiziki gerçek leşmes i °/o 5 seviyes indedi r . 
Bakan l ığ ımıza a y n l a n b ü t ç e ödenek le r in in yetersizliği nedeniy le fiziki ge rçek leşmes i d ü ş ü k 
olan b u inşaa ta yeterl i ö d e n e k ayn lamamış t ı r . Bundan dolay ı inşaa ta da gerekl i h ı z 
ver i lememiş t i r . 

S O R U 3 . 1995 yı l ına ait iha le bedeli 80 mi lya r lira olan ve b u g ü n e kada r 77 mi lya r lira 
harcandığı ha lde , ancak °/a 25*i yapılabi len C e y h a n Kül tür Merkez i inşaat ını ne z a m a n 
t a m a m l a m a y ı d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? 

C E V A P 3 . A d a n a - C e y h a n Kül tür Merkez i inşaatı 80 .000 .000 .000 . - T L keş i f bede l i i le 
16.Ol. 1996 tar ih inde iha le edi lmişt i r . Fiziki gerçekleşmes i a/a 12 seviyes indedir . Ö d e n e k 
yetersizl iği neden iy le inşaata h ız ver i lememektedi r . 

S O R U 4. Arsa p rob lemler i çözü lmüş olarak bek leyen K o z a n Kül tür Merkezi ile 
Tufanbeyl i Kül tür Merkez i y a p ı m l a n n ı ne zaman ihaleye ç ıkarmayı d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? 

C E V A P 4 . A d a n a Tufanbeyl i 

1. Keş i f bedel i : 60.000.OO0.0O0.- T L 
İhale Tenzi la t ı : °/o 7 ,70 
S ö z l e ş m e Tar ihi : 12 .03.1996 
İhale Tarihi : 07 .02 .1996 
Fiziki Gerçek leşmes i : Y o k (Herhangi bir imalat yapı lmamış t ı r . 
Nakdi Gerçek leşmes i : Y o k 

A d a n a - K o z a n 

1. K e ş i f bede l i 
İha le Tenzi la t ı 
S ö z l e ş m e Tar ihi 
İha le Tar ihi 
F iz ik i Gerçek leşmes i 
Nakdi Gerçek leşmes i 

80 .000 .000 .000 . - T L 
% 11,11 
08 .02 .1996 
19.01.1996 
Y o k 
Yok 

S O R U 5. Bir zamanla r s inema filmi çekim pla tosu hizmet i bi le veren A d a n a ' n ı n iç inde 
çı rpındığı kültürel geri ka lmış l ık zincirini k ı rmas ına yardımcı o lmay ı d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 
D ü ş ü n ü y o r s a n ı z , yapmayı p lanladığınız kültürel y a t ı n m ve akt ivi teler hakk ında bi lgi verebi l i r 
mis in iz? 

C E V A P 5 . A d a n a i l imizde kül tür-sanat yaşamın ın des tek lenmes i amac ıy la , ş imd iye 
k a d a r o lduğu gibi bundan sonra d a Bakanl ığ ımızca A d a n a Alt ın K o z a Film Festivali i le A d a n a 
ili ve İlçeleri baz ında d ü z e n l e n m e k t e olan yerel festivallere katkı s ağ lanmaya d e v a m 
edi lecekt i r . 
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8.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, okuma yazma kurslarına ve ilköğretime ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı (7/2701) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soru önergemin Müh Eğitim Bakam Saym Hüseyin Çelik tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğim arzederim. 

VN^»fcV\ 

OnurÖYMEN 
İstanbul Milletvekili 

1 .Türkiye'de okuma-yazma bilmeyenlerin sayısı kaçtır? Bunların ne kadarı 
kadındır? 

2.Cumhurbaşkanının eşi ile sivil toplum kuruluşları öncülüğünde yürütülen 
kampanyaların haricinde, hükümetinizin okul dışında düzenlediği resmi 
kurslar yoluyla kaç kişiye okuma-yazma öğretilmiştir? 

3.Türkiye'de öğrenim yaşım geçtiği halde ilköğretim diploması 
alamayanların sayısı kaçtır? 

4.Hükümetiniz kaç vatandaşımıza okul-dışı öğretim yoluyla ilköğretim 
diploması verilmesini sağlamıştır? 

5.Son ÖSS sınavında kaç lise birincisi üniversiteye yerleşmek için gerekli 
asgari puanı tutturamamıştır? 

6.İlköğretimdeki eğitim kalitesinin düzeltilmesi için hükümet hangi önlemleri 
almıştır? 
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T . C . 
M İ L L İ E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S A Y I : B .08 .0 .APK.0 .03 .05 .00-03 / "Z- 3 û ^ "2.2- / < / / 2004 
K O N U : Soru ö n e r g e s i 

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 

ILGÎ : T B M M Başkanlığının 26 .05 .2004 tarihli ve A . 0 1 . 0 . 0 N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 5 7 9 6 sayılı 
yazısı . 

istanbul Milletvekil i Sayın Onur Ö Y M E N ' i n , "Okuma-yazma kurslarına ve 
i lköğretime ilişkin" 7/2701 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 2 0 0 0 Genel Nüfus Sayımı sonucuna göre, Türkiye'deki okuma-yazma bilmeyenlerin 
sayısı , 5 .732 .525' i kadın olmak üzere toplam 7.589.657*dir. 

2 . Bakanlığımızın başta okuma-yazma çalışmaları olmak üzere diğer eğit im 
faaliyetlerini desteklemek, kapsamını genişletmek ve daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla 
sayın Cumhurbaşkanımız adına eşleri Sayın Semra SEZER'in önderlik ettiği Ulusal Eğitime 
Destek Kampanyası başlatılmıştır. 

Kampanya kapsamında açılan kurslar v e yürütülen eğit im etkinlikleri Bakanlığımıza 
bağlı eği t im kurumlarında gerçekleştirilmektedir. Halk eğitimi merkezleri organizasyonunda 
açılan kurslarda gönüllü öğreticiler ve Bakanlığımız öğretmenleri görev yapmaktadır. 
öğretmenlerin ders ücretleri Bakanlık bütçesinden karşılanmaktadır. Gönüllü kuruluşların 
gönüllü üyeleri için Bakanlığımızca "Gönüllü Yetişkin Okuma-Yazma öğre t imi Yetiştirme 
Kursları" düzenlenmekte bu kursları bitiren gönüllüler okuma-yazma kurslarında 
görevlendirilmektedirler. Kurslarda kullanılan materyaller Bakanlığımız imkanları i le 
bastırılıp, çoğaltılmakta ve illere gönderilmektedir. 

Kampanya kapsamında, kampanya kapsamı dışında açılan kurs diye bir ayırım 
yapılmamakta olup Türkiye genelinde, 08 Eylül 2 0 0 2 ile 08 Mart 2 0 0 4 tarihleri arasında 
düzenlenen okuma-yazma kurslarında toplam 376.981 yetişkinimize okuma-yazma 
öğretilmiştir 

3 . 2 0 0 0 Genel Nüfus Sayımı sonucuna göre, Türkiye'deki, 15 v e üstü yaşta olup 
okuma-yazma bilmeyenler ile okur-yazar olup bir okul bitirmemiş olanların sayısı toplam 
9.212.480'dir . 

4 . Yürürlükteki mevzuat gereği okul dışı diploma verilmesi s ö z konusu olmayıp Açık 
i lköğretim Okulunda uzaktan eğitim yoluyla diploma alınabilmektedir. 18.1 1.2O02 tarihînden 
itibaren Açık ilköğretim Okulundan mezun olan toplam öğrenci sayısı 30.693'tür. 

5. 2 0 0 3 - 2 0 0 4 öğretim yılında öğrenc i S e ç m e Sınavı (ÖSS) puanı i le öğrenci alan ö n 
lisans programlarını tercih edebilmek için 160,000 veya daha fazla, l isans programlarını 
tercih edebi lmek için ise 185,000 veya daha fazla Ö S S puanı almak gerekmekte olup 2003 
yılında Ö S S * y e başvuran okul birincilerinden 518M 16O,00O*dan daha az puan almıştır. 

6. i lköğretimde eğit imin niteliğinin yükselti lmesiyle ilgili olarak; 
a) Gel işen ve değişen şartlara uygun olarak yeniden hazırlanan Millî Eğit im Bakanlığı 

i lköğretim Kurumlan Yönetmeliği , 27 .08 .2003 tarihli v e 2 5 2 1 2 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 

b) i lköğretim okullarındaki öğrencilerin ilgi. istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin 
belirlenmesi ve uygun programlara yöneltilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 
i lköğretimde Yönel tme Yönergesi hazırlanmış v e Eylül 2O03 tarihli ve 2 5 5 2 sayılı Millî 
Eğit im Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 

c ) i lköğretim kurumları da dahil Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün v e yaygın eğitim 
kurumlarında yürütülen eğit im ve öğretim çalışmalarının plânlı bir biç imde yürütülmesine 
ilişkin usul ve esasları düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı Eğit im ve ö ğ r e t i m Çalışmalarının 
Plânlı Yürütülmesine i l işkin Yönerge, Ağustos 2 0 0 3 tarihli v e 2551 sayılı Mill î Eğitim 
Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 

d) i lköğretimdeki eğitim kalitesinin düzeltilmesi ve yükselti lmesi amacıyla, müfredat 
programlarının yeni lenmesiyle ilgili olarak; eği t im bilimlerinde meydana ge len gelişmeler, 
bilgi çağının eğit ime il işkin yarattığı yeni öğrenme v e öğretme fırsatları, toplumumuzun 
değişen, ge l i şen v e çeşit lenen ihtiyaçları dikkate alınarak öğrenci ve öğrenme merkezli bir 
yaklaşımla; ilköğretim okulları için Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi , Fen Bilgis i ve Sosyal 
Bilgi ler derslerinin öğretim programlarının yenilenmesine yönelik, özel ihtisas komisyonları 
kurulmuş v e belirlenen bir takvim dahilinde çalışmalara devam edilmektedir. 

Ayrıca, çocuklarımıza, mevcut imkanlar çerçevesinde en iyi eği t im ortamlarının 
sağlanması hususunda çalışmalarımız kesintisiz sürdürülmektedir. 

Bilgi lerinize arz ederim. —y 

^ -OoçTl>r. H ü s e y i n Ç E L İ K ^ 
Mil l î Eğ i t im B a k a n ı 
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9.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, hastanelerdeki döner sermaye uygulamalarına iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/2703) 

13-05-2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanmın Sağlık Bakam Sayın; Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Gürsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 

Bakanlığınıza bağlı Hastanelerde yeniden yönetmelikle düzenlenen döner sermaye 
dağılımlarında uygulama ile ilgili şikayetler duyulmaktadır. 

1 Son iki ay içerisinde hastanelerde ameliyat,enjeksiyon ve günlük hasta muayene 
sayılarında aşırı bir artış var mıdır? 

2 Ankara Numune Hastanesi.Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim 
Hastanesi ve İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesinde son iki ay içinde 
Başhekimden en alt memura kadar döner sermayeden aldıkları ücretler( unvan ve 
ay ay ayrı olarak dökümü) ne kadardır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. 10.O.APK.0.00.00.00/ 3»2_t \ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 26.05.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD/A.OI .O.GNS.0.1 0.00.02-5796 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Gürsoy EROL tarafından "Hastanelerdeki döner sermaye 
uygulamalarına" ilişkin olarak verilen 7/2703 Esas numaralı Yazılı Soru Önergesi'nin cevabı 
ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

- 4 6 3 -



T.B.M.M. B : 107 29 . 6 . 2004 O : 5 

İstanbul Milletvekili Sayın Gürsoy EROL tarafından "Hastanelerdeki döner sermaye 
uygulamalarına" ilişkin olarak verilen Yazılı Soru önerges i 'nde; 

" 1 - Son iki ay içerisinde hastanelerde ameliyat, enjeksiyon ve günlük hasta muayene 
sayılarında aşırı bir artış var mıdır? 

2- Ankara Numune Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim 
Hastanesi ve İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesinde son iki ay içinde Başhekimden en alt 
memura kadar döner sermayeden aldıkları ücretler (unvan ve ay ay a y n olarak dökümü) ne 
kadardır?." 

Hususları sorulmaktadır. 

C E V A P L A R : 

C e v a p 1- Bakanlığımıza bağlı hastanelerin poliklinik, ameliyat ve enjeksiyon 
sayılarında son iki ayda aşırı bir artış olmamıştır. Hastanelerimizde, mevcut randevu ve bakım 
sürelerini kısaltmak, kuyrukları azaltmak amacıyla poliklinik ve ameliyat sayılarının 
arttırılması gerekmektedir. Özelikle büyük şehirlerdeki eğitim hastanelerinde hekim sayısı ve 
fiziksel hususlar dikkate alınarak ve kaliteden taviz verilmeksizin bunun gerçekleştirilmesi 
için bir dizi önlem alınmıştır. 

Hastanelerde son iki ayda randevu ve bekleme süreleri dikkate alındığında beklenen 
oranda bir artış görülmüştür. Yüzdelik artış oranları yıllık bazdaki oranlar ile uyumludur. 
Buna ilişkin istatistik verileri Tablo-1'de sunulmuştur. 

C e v a p 2 - Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi ile istanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'nde Mart ve Nisan 2 0 0 4 aylarında, unvana göre dağıtılan en az ve en 
fazla tutarları Tablo-2'de sunulmuştur. Tablo-2'de görüİen 9 .300.000TL. , 12.000.000.TL gibi 
tutarlar personelin izin ve rapor nedeniyle dönem içerisinde eksik çalışmış olduğu günlerden 
kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca, 2 0 0 4 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 4 9 uncu maddesinin (k) bendine istinaden 
hazırlanan performansa dayalı ek ödeme sisteminin ruhu ve amaçlarını açıklamanın faydalı 
olacağı düşünülmektedir. 

Performansa dayalı ek ödeme sistemi ile personele, ürettiği sağlık hizmeti ve döner 
sermaye gelirine yaptığı katkı kadar ek ödeme yapılması hem personelin teşviki suretiyle 
performansının arttırılması, hem de hizmet sunumundaki kalite ve verimlil iğin arttırılarak, 
hastanelerde oluşan uzun kuyrukların önlenmesiyle hasta memnuniyetinin sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

Sağlık personeline yapılan ek ödemede, personelin kuruluşa sağladığı fiili katkı ile bu 
katkıya dayalı performans esası getirilmiş, ödemeler seyyanen değil , personelce kuruma 
sağlanan katkı ve elde edilen gelir miktarına göre gerçekleştirilmektedir. Kurum ve kuruluşta, 
hastaya yapılan muayene ve tedaviye ilişkin müdahale işlemleri puanlandırılmış ve jgb ib in 
bizzat yaptığı işlemler karşılığı puan verilmek suretiyle; tabibin toplayacağı puana- göre ek 
ödeme yapılarak, hastaya tedaviye yönelik tabip tarafından bizzat uygulanan girişimsei 
işlemlere eksenli bir performans sistemi oluşturulmuştur. 

Göstermiş olduğunuz i lgiye teşekkür ederiz. 

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNİN POLİKLİNİK, AMELİYAT VE ENJEKSİYON 
SAYILARINDA GELİŞME 

TABLO 1 
2004 

^POLİKLİNİK 
AMELİYAT 

ENJEKSİYON 

OCAK I 
6342469 

89952 
237294q[ 

[ŞUBAT 
6331881 

85351 
J 2169267 

%Arb« 
-0,2 
-5,4 
-9,4 

MART 
6950723 

107126 
2464568 

%Artl* 
8,9 

20,3 
12,0 

NİSAN 
6815910 

110259 
2662805 

% Artı* | 
-2,0 
2,8 

* 7,4 | 

POLİKLİNİK 
L AMELİYAT 

2001(Yıllık) 1 
64738234 

77815Jİ 

İ2002 (Yıllık) 
66231841 

1 «36Ş1_Ş 

%ArHt 
2.3 
7,0 

2003 (Yıllık) 
68957525 

921349 

%Arbf 
4,0 
9,2 
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SAĞLİK BAKANLIĞI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI 

İLLER 

ADANA 
ADIYAMAN 
AFYON 
AĞRI 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BİLECİK 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
HATAY 
İSPARTA 
MERSİN 
İSTANBUL 
İZMİR 
KARS 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 
KONYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 

OCAK 

PO
Lİ

K
Lİ

Nİ
K

 

169892 
6S248 
104662 
40659 
44917 
429600 
18062 
31052 
121637 
166084 
24026 
33266 
27441 
35615 
46303 
224272 
68256 
31909 
98165 
133410 
39920 
62455 
79086 
34447 
58397 
59457 
96590 
81165 
22473 
19970 
15365 
78572 
157030 
468724 
398810 
31993 
59747 
133770 
53695 
39185 
90513 
199127 
51250 
77786 

A
M

EL
İY

A
T 

2971 
2728 
1019 
193 
411 

11808 
285 
299 
1564 
1608 
237 
251 
187 
451 
673 
3394 
653 
210 
1358 
2153 
610 
708 
646 
405 
814 
906 
1415 
765 
139 
138 
361 
1074 
2477 
9050 
6705 
148 
395 
1473 
461 
479 
995 
2174 
581 
681 

EN
JE

K
Sİ

Y
O

N
 

92114 
2465 
47600 
21855 

324141 
3319 
18476 
68709 
39424 
9172 

23253 
20575 

5294 
68502 
13623 
26674 
19734 
46492 
8734 
3763 
42043 
4220 
7827 
16429 
75445 
38254 
17556 
5718 
3164 

189071 

247169 
2429 
18550 
33256 
5857 

22892 
35390 
44915 
27939 
19080 

ŞUBAT 

PO
Lİ

K
Lİ

Nİ
K

 

169892 
65248 
104662 
32044 
44917 
401502 
15875 
31052 
118227 
147319 
19493 
33664 
25968 
26359 
46303 
190027 
66032 
26568 
98165 
133410 
36119 
62455 
66458 
33537 
58397 
59457 
76707 
81165 
19197 
16810 
15365 
78572 
157030 
468724 
346368 
25948 
488848 
116439 
53695 
49928 
82028 
199127 
41728 
65617 

A
M

EL
İY

A
T 

2971 
2728 
1019 
123 
411 

10111 
323 
299 
1926 
1604 
220 
246 
175 
454 
673 
3225 
665 
181 
1358 
2153 
535 
708 
583 
333 
814 
906 
1250 
765 
110 
103 
361 
1074 
2477 
9050 
5915 
153 
332 
1318 
461 
427 
795 

2174 
578 
761 

EN
JE

K
Sİ

Y
O

N
 

92114 
2465 
47600 
19215 

282188 
2104 
18476 
61481 
31485 
7988 
22880 
21615 

5294 
62722 
11861 
20039 
19734 
46492 
6910 
3763 
38693 
4001 
7827 
16429 
74951 
38254 
15436 
4767 
3164 

189071 

177569 
2696 
18471 
21853 
5857 

48224 
30053 
44915 
21289 
17193 

MART 

PO
Lİ

K
Lİ

Nİ
K

 

169892 
65248 
104662 
44337 
44917 
491417 
21182 
31052 
125526 
196439 
28522 
38106 
26941 
40257 
46303 
268430 
86850 
34227 
98165 
133410 
46371 
62455 
90429 
35606 
58397 
59457 
102873 
81165 
26945 
24841 
15365 
78572 
157030 
468724 
460174 
37589 
72279 
169232 
53695j 
53804 
105383 
199127 
61920 
84418 

A
M

EL
İY

A
T 

2971 
2728 
1019 
194 
411 

14716 
456 
299 
1819 
2150 
318 
305 
166 
613 
673 

4805 
933 
239 
1358 
2153 
526 
708 
865 
568 
814 
906 
1819 
765 
559 
143 
361 
1074 
2477 
9050 
8836 
280 
445 
2003 
461 
414 
2516 
2174 
792 
1004 

EN
JE

K
Sİ

Y
O

N
 

92114 
2465 
47600 
19541 

386604 
2834 
18476 
82201 
32763 
8268 

27533 
20484 

5294 
78081 
12408 
24338 
19734 
46492 
9704 
3763 
38496 
5484 
7827 
16429 
59293 
38254 
13824 
5738 
3164 

189071 

238599 
2734 
34228 
32553 
5857 

20485 
39199 
44915 
31071 
21342 

NİSAN 

ÜS 
2 

169892 
65248 
104662 
43750 
44917 

452896 
19325 
31052 
137386 
179711 
27358 
37723 
23859 
38462 
46303 
247362 
81151 
33569 
98165 
133410 
38175 
62455 
81716 
35675 
58397 
59457 
97223 
81165 
26824 
24528 
15365 

157030 
468724 
444810 
35140 
68748 
152670 
53695 
58103 
106657 
199127 
59343 
81591 

A
M

EL
İY

A
T 

2971 
2728 
1019 
162 
411 

15659 
455 
299 

2120 
3406 
341 
535 
136 

1934 
673 

4735 
856 
223 
1358 
2153 
497 
708 
810 
572 
814 
906 
1721 
765 
143 
131 
361 

2477 
9050 
9733 
332 
443 
2078 
461 
425 
2800 
2174 
838 
989 

EN
JE

K
Sİ

Y
O

N
 

92114 
2465 
47600 
20944 

341795 
2250 
18476 

284499 
33330 
7900 

2752S 
18135 

5294 
70704 
12122 
20834 
19734 
46492 
9510 
3763 
35082 
3350 
7827 
16429 
56672 
38254 
20484 
4610 
3164 

189071 

236970 
2858 
33750 
28676 
5857 

43923 
48222 
44915 
30504 
19641 
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İLLER 

MANİSA 
K.MARAŞ 
MARDİN 
MUĞLA 
MUŞ 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
ORDU 
RİZE 
SAKARYA 
SAMSUN 
SİİRT 
SİNOP 
SİVAS 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
TUNCELİ 
ŞANLIURFA 
UŞAK 
VAN 
YOZGAT 
ZONGULDAK 
AKSARAY 
BAYBURT 
KARAMAN 
KIRIKKALE 
BATMAN 
ŞIRNAK 
BARTIN 
ARDAHAN 
İĞDIR 
YALOVA 
KARABÜK 
KİLİS 
OSMANİYE 
DÜZCE 

TOPLAM 

i 
1 

PO
Lİ

K
Lİ

N
İK

 

156063 
93734 
59927 
111954 
33133 
32143 
50089 
68806 
60398 
86351 
119920 
21462 
28599 
92706 
81886 
101896 
116919 
6265 

106744 
59474 
33000 
78260 
52800 
35973 
8504 
38391 
48630 
18505 
19417 
21464 
7665 
16696 
15506 
36305 
13358 
53509 
32014 

6342469 

OCAK 

A
M

E
L

İY
A

T
 

2086 
1611 
546 
1774 
228 
272 
394 
1213 
470 
1011 
2010 
196 
238 
996 
621 
1023 
1401 

725 
891 
593 
536 
510 
493 
54 
331 
460 
224 
242 
175 
46 
154 
132 
321 
145 
1250 
527 

89952 

EN
JE

K
Sİ

Y
O

N
 

25082 
32479 
29515 
56767 
12387 
5907 
7651 

37894 
21523 
20207 

19298 
13624 
13165 
22923 
40535 
90950 
980 

19512 
4460 
3010 
13793 
21358 
2800 
7446 
3608 
46896 
22866 
5225 
9584 
631 

5115 
7082 
17681 
9863 

2372940 

PO
Lİ

K
Lİ

N
İK

 

139175 
82028 
59927 
99133 
27430 
27872 
50089 
57503 
46117 
80008 
119920 
21462 
28599 
83587 
70380 
89617 
95179 
6265 

106744 
51817 
34515 
73420 
44460 
35014 
7620 
34841 
48630 
16241 
19417 
17642 
6273 
16696 
15506 
33914 
15611 
46956 
25827 

6331881 

ŞUBAT 

A
M

E
L

İY
A

T
 

1771 
1409 
546 
1742 
246 
277 
394 
1266 
418 
1037 
2010 
196 
238 
1152 
614 
1065 
1239 

725 
787 
577 
626 
398 
425 
36 
373 
460 
170 
242 
171 
48 
154 
132 
331 
118 
692 
418 

85351 

EN
JE

K
Sİ

Y
O

N
 

20580 
33075 
29515 
42848 
12989 
4229 
7651 

36298 
21154 
15760 

19298 
13624 
11494 
16779 
36193 
83108 
980 

19512 
3652 
2970 
13496 
17925 
3416 
5457 
2970 

46896 
19267 
5225 
8737 
551 

5382 
8883 

23904 
8310 

2169267 

PO
Lİ

K
Lİ

N
İK

 

188284 
103461 
59927 
126194 
38463 
37547 
50089 
70511 
66110 
107999 
119920 
21462 
28599 
106871 
94202 
119842 
132430 
6265 

106744 
66224 
35028 
85976 
63434 
37096 
12278 
42795 
48630 
25044 
19417 
24745 
7342 
16696 
15506 
44633 
18876 
62022 
38327 

6950723 

MART 

A
M

EL
İY

A
T 

2726 
1804 
546 

2368 
328 
381 
394 
1884 
561 
1453 
2010 
196 
238 
1129 
786 
1989 
1654 

725 
1155 
520 
748 
621 
655 
112 
499 
460 
399 
242 
254 
52 
154 
132 
447 
234 
704 
680 

107126 

EN
JE

K
Sİ

Y
O

N
 

24343 
44951 
29515 
45807 
15297 
5281 
7651 

44418 
26249 
17320 

19298 
13624 
11651 
19881 
41726 
93753 
980 

19512 
4085 
2888 
15025 
18918 
2911 
7344 
2825 

46896 
23912 
5225 
8472 
629 

6772 
9174 

27258 
11717 

2464568 

PO
Lİ

K
Lİ

N
İK

 

175511 
97879 
59927 
119327 
37981 
32974 
50089 
71229 
60491 

246674 
119920 
21462 
34160 
105567 
91054 
109152 
128662 
6265 

116001 
75817 
37003 
80026 
56450 
36985 
11575 
37516 
48630 
25432 
19417 
22566 
11464 
16696 
15506 
40351 
18422 
57291 
37619 

6815910 

NİSAN 

< 
M 
< 
2702 
1731 
546 

2102 
320 
333 
394 
1890 
581 
1613 
2010 
196 
441 
1233 
868 
1311 
1668 

916 
1135 
554 
688 
652 
574 
74 
532 
460 
380 
242 
243 
35 
154 
132 
344 
271 
878 
654 

110259 

E
N

JE
K

Sİ
Y

O
N

 

25897 
41201 
29515 
39603 
55767 
4303 
7651 

43237 
23595 
15378 

19298 
13442 
14736 
20793 
40979 
93421 
980 

19191 
5028 
3175 
14667 
25342 
3102 
6718 
2375 

46896 
23416 
5225 
7580 
688 

7293 
12170 
23968 
10430 

2662805 
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TA&LÖ- l 

ANK/ RA NU VIUNE EĞİTİM \ E ARAŞTIRMA HASTANESİ EK ÖDEME TABLOSU 

2004 MART 2004 NİSAN 
Unvan I 

Başhekim 1 
Başhekim Yardımcısı 

1 Hastane Müdürü 1 
Hastane Müdür Yard. 

1 Başasistan 1 
lAsstan | 
p i ş Tabibi 
p i ş Tabibi 
Klinik Şefi 
Klinik Şefi 
Klinik Şef Yard. 
Klinik Şef Yard. 
Pratisyen tabip 
Pratisyen tabip 

1 Uzman Tabip 
Uzman Tabip 
Tıp. Uz, Tüz. Göre Uzman 
I Eczacı 
Fizyoterapist 
Biolog 

1 Diyetisyen 
Hemşire 
Sağlık memuru 

1 Psikolog 
1 Sosyal çalşmacı 
İMemur 
Mühendis 
Şoför 
Tekniker 
[Teknisyen 
Tenisyen Yard. 
[Veri hazırlamacı 

Muayenehanesi var 

Muayenehanesi var 

Muayenehanesi var 

Muayenehanesi var 

Muayenehanesi var 

En az 1 

361.050.000 

461.150.000 
140.600.000 
38.500.000 

529.900.000 
313.100.000 

99.400.000 
202.050.000 
277.400.000 
226.500.000 

27.050.000 
388.850.000 

47.800.000 
55.950.000 

485.900.000 
38.800.000 

186.500.000 
13.000.000 

ı 246.950.000 
6.250.000 
8.150.000 

56.800.000 
160.800.000 

8.100.000 
60.450.000 

208.350.000 
37.750.000 

191.050.00C 
129.150.00C 

J 261.800.00C 

En Fazla I 
2.069.550.000 
2.865.350.000 

814.850.000 
729.000.000 

4.768.050.000 
2.334.400.000 
1.647.900.000 

845.950.000 
2.225.350.000İ 
3.820.100.0001 
5.850.400.000 
3.349.050.000 
1.875.000.000 

731.900.000 
4.738.000.000 
3.101.000.000 
1.291.650.000 

745.400.000 
792.800.000 
430.550.000 

1 657.150.000 
786.100.000 
752.350.000 
518.650.000 
519.950.000 
392.450.000 
484.400.000 
269.100.000 
327.400.000 
526.900.000 
269.100.000 

[ 322.950.00C 

En Az I 

1.466.750.000 

461.150.000 
16.900.000 

101.900.000İ 
575.500.000 
108.050.0001 
249.000.000 
444.350.000 
203.450.000 
295.000.000 

82.000.000 
762.500.000 
100.250.000 
55.400.000 

708.000.000 
390.450.000 

65.050.000 
452.950.000 

, 432.100.000 
1 65.050.000 

110.650.000 
432.100.000 
483.150.000 

97.650.000 
500.550.000 
247.900.000 
325.350.000 
183.500.00C 
33.800.00C 

1 282.500.00C 

En Fazla I 
3.690.350.000 
3.484.300.000 

814.850.000 
763.100.000 

4.665.050.000 
2.401.550.000 
1.867.100.000 

998.000.000 
3.779.900.000 
3.762.600.000 
4.511.150.000 
3.550.100.000 
1.607.350.000 

845.450.000 
4.488.100.000 
3.245.700.000 
1.396.750.000 

993.850.000 
869.900.000 
650.750.000 

i 651.650.000 
869.900.000 
752.350.000 
650.750.000 
650.750.000 
392.450.000 
650.750.000l 
309.850.000ı 
556.800.000 
526.900.000 
211.700.000 

I 379.800.000 

- 4 6 7 -
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İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ EK ÖDEME TABLOSU 
2004 MART j 

Unvan 1 
Eaşhekim 
E aşhekim Yardımcısı 1 
Hastane Müdürü 
Hastane Müdür Yard. 
Başasistan 
Asistan 
Diş Tabibi 
Klinik Şefi 
Klinik Şefi 
Klinik Şef Yard. 
Klinik Şef Yard. 

1 Pratisyen tabip 
1 Pratisyen tabip 
1 Uzman Tabip 
I Uzman Tabip 
Eczacı 
Diyetisyen 

[Hemşire 
İSağlık memuru 
Psikolog 
|Memur 
Şoför 
| Röntgen teknisyeni 

1 

Muayenehanesi var 

Muayenehanesi var 

Muayenehanesi var 

Muayenehanesi var 

En az 1 En Fazla 1 

485.000.000 

126.250.000 
13.000.000 
9.300.000 

458.250.000 
230.150.000 
277.950.000 
447.250.000 
120.320.000 
387.800.000 
300.600.000 
474.900.000 
111.150.000 

55.450.000 
126.850.000 

I 12.350.000 
30.150.000 

120.500.000 
76.000.000 

I 69.300.000 
| 50.400.000 

3.484.200.000 
954.200.000 
599.700.000 
333.950.000 

2288.600.000 
988.700.000 
846.250.000 

3.055.450.000 
3.854.150.000 
3.118.150.000 
2.622.800.000 

789.500.000 
429.350.000 

2.624.600.000 
2.473.750.000 

330.150.000 
310.900.000 
248.600.000 
238.600.000 
190.850.000 
119.250.000 
218.100.000 

l 238.600.000 

2004 NİSAN I 
En Az En Fazla | 

729.000.000 

315.950.000 
219.500.000 

77.450.000 
188.000.000 
795.650.000 
112.750.000 
151.400.000 
713.100.000 
233.300.000 
306.200.000 
34.500.000 

169.400.000 
I 280.000.000 

280.000.000 
I 13.000.000 

150.550.000 
81.200.000 
60.850.000 
46.400.000 

1 87.650.000 

3.774.550.000) 
972.000.000 
666.350.000 
340.200.000 

2.259.350.000 
1.058.400.000 

721.000.000 
3.493.650.000 
1.182.000.000 
1.436.650.000 
1.490.600.000 
1.020.650.000 

437.500.000 
1.687.500.000 
2.175.550.000 

340.850.000 
340.850.000 
243.050.000 
243.050.000 
194.400.000 
121.550.000 
121.550.000 
243.050.000 
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ANKARA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ EK ÖDEME 
TABLOSU 

2004 MART | 
i Urvan 1 
Başhekim 
Başhekim Yardımcıs 
Hastane N/üdürü 
Hastane hiidür Yard 
Başasistan 
Asistan 
Klinik Şefi 
Klinik Şef Yard. 
Klinik Şef Yard. 

1 Uzman Tabip 
Uzman Tabip 

| Eczacı 
| Diyetisyen 
1 Hemşire 
Sağlık memuru 
Fizyoterapist 

[Memur 

Muayenehanesi var 

Muayenehanesi var 

En az | 

980.000.000 

639.550.000 
397.500.000 
467.900.0001 

1.524.350.000 
1.797.950.000 

624.000.000 
822.800.000 
316.400.000 
136.750.000 
210.250.000 
391.750.000 

. 126.950.000 
j 157.850.000 

En Fazla 
2.925.000.000 
2.121.400.000 

806.650.000 
734.150.000 

2.086.000.000 
961.950.000 

2.992.150.000 
2.437.950.000 
2.894.000.000 
2.121.400.000 
1.774.600.000 

745.400.000 
472.325.000 
472.350.000 
472.350.000 
504.750.000 
319.600.000 

2004 NİSAN | 
En Az 

1.150.000.000 

936.900.000 
776.000.000 

1.485.000.000 
1.784.000.000 
1.005.000.000 

830.000.000 
448.000.000 
236.000.000 
221.450.000 
385.000.000 
208.000.000 
112.200.000 

En Fazla I 
2.688.750.000 
1.847.550.000 

796.900.000 
696.300.000 

1.911.600.000 
922.000.000 

2.794.450.000 
2.254.550.000 
2.521.300.000 
1.928.950.000 
1.384.000.000 

709.000.000 
426.900.000 
504.750.000 
448.650.000 
504.750.000 
280.450.000 
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10.-Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, soru önergelerine verilen cevaplara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2712) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması konusunda, gereğini bilgilerinize arz ederirn. Saygılarımla. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı aracılığıyla, Milletvekillerinin Sayın 
Bakanlara yönelttiği aynı konudaki sorulara , Sayın Bakanlar tarafından, değişik 
rakam ve bilgileri kapsayan cevaplar verilmektedir. 

AKP Kadın Kolları üyesi Emine ALlOĞLU'nun ortağı olduğu, Ekim inşaat 
Güzel Sanatlar Turizm Pazarlama ve İthalat ihracat Şirketinin T.C.D.D. Yollan Genel 
Müdürlüğünden aldığı ihaleye ilişkin olarak TBMM Başkanlığına iki ayrı soru önergesi 
verilmiştir. İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR tarafından Başbakan Sayın R. 
Tayyip ERDOĞAN'a yöneltilen ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yanıtlanan ve ikincisi tarafımdan Ulaştırma Bakanı 
Sayın Binali YILDIRIM'a yöneltilen ve Sayın Bakan tarafından yanıtlanan soru 
önergelerinde yer alan bilgi ve rakamlar birbirini tutmamaktadır. Bu durum devlet 
ciddiyetiyle bağdaşmadığı gibi, milletvekillerinin ve kamuoyunun yanlış 
bilgilendirilmesine neden olmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- İğdır Milletvekili Sayın Dursun Akdemir" in Emine Alioğlu hakkında aldığı 
ihalelerin bedelleriyle ilgili soru önergesine verilen yanıtta, 167.000.000.000.TL . 
olarak belirtildiği halde, 07.04.2004 tarihli ve aynı konuya ilişkin soru önergeme 
verilen yanıtta bu rakam 190.763.092.500 TL . olarak bildirilmiştir. Bu ihale 
bedellerinden hangisi doğrudur? 

2- Bu durumu hükümetin uyumu, devlet ciddiyeti, kamuoyu ve toplumun bilgi edinme 
hakkı açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

3- Sayın Bakanların soru önergelerine verdiği çelişkili yanıtlar, söz konusu 
önergelerin, sadece cevap vermek ve geçiştirmek için yanıtladığı kuşkularını akla 
getirmektedir. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

4- Yanlış ve eksik bilgi vererek Milletvekillerini ve kamu oyunu yanıltanlar hakkında 
ne gibi işlemler yapmayı düşünmektesiniz ? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ %2>^9 
Konu: 

2&./k/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başlının, 31.05.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/2712-5847/19611 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 02.062004 tarih ve B.02.0 JOCG.0.12/106-361-4/2607 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın İsmail DEĞERLİ'nin Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği 7/2712 esas no'Iu yazdı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

MehmefAlreAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SN.DR.İSMAİL DEĞERLİ'NİN SAYIN 
BAŞBAKANIMIZA TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIMIZINDA BAKANLIĞIM 

KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ 7/2712 ESAS 
NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR : 

AKP Kadın Kolları üyesi Emine ALlOöLU'nun ortağı olduğu, Ekim înşaat Güzel 
Sanatlar Turizm Pazarlama ve İthalat İhracat Şirketi'nin T.C.D.D. Yolları Genel 
Müdürlüğünden aldığı ihaleye ilişkin olarak TBMM Başkanlığına iki ayrı soru önergesi 
verilmiştir. İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR tarafından Başbakan Sayın R. Tayyip 
ERDOGAN'a yöneltilen ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali 
ŞAHİN tarafından yanıtlanan ve ikincisi tarafımdan Ulaştırma Bakanı Sayın Binali 
YTI.DIRIM'a yöneltilen ve Sayın Bakan tarafından yanıtlanan soru önergelerinde yer alan bilgi 
ve rakamlar birbirini tutmamaktadır. Bu durum devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığı gibi , 
milletvekillerinin ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 
1- İğdır Milletvekili Sayın Dursun Akdemir' in Emine Alioğlu hakkında aldığı ihalelerin 
bedelleriyle ilgili soru Önergesine verilen yanıtta, 167.000.000.000.TL olarak belirtildiği halde, 
07.04.2004 tarihli ve aynı konuya ilişkin soru önergeme verilen yanıtta bu rakam 
190.763.092.500 TL olarak bildirilmiştir. Bu ihale bedellerinden hangisi doğrudur? 
2- Bu durumu hükümetin uyumu, devlet ciddiyeti, kamuoyu ve toplumun bilgi edinme hakkı 
açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 
3- Sayın Bakanların soru önergelerine verdiği çelişkili yanıtlar, söz konusu 
önergelerin, sadece cevap vermek ve geçiştirmek için yanıtladığı kuşkularını akla getirmektedir. 
Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
4- Yanlış ve eksik bilgi vererek Milletvekillerini ve kamu oyunu yanıltanlar hakkında ne gibi 
işlemler yapmayı düşünmektesiniz ? 

C E V A P L A R : 

AKP Kadın Kollan Üyesi Emine ALlOĞLU'nun "Ekrim inşaat" isimli firmasının 
AKP iktidarları döneminde hangi ihalelere katıldığı ve kaç lira tutarında ihale aldığı 
hususunu içeren soru önergeme vermiş olduğunuz yazılı cevapta, adı geçen firmaya 
167.000.000.000 TL değerinde 10 adet doğrudan hizmet alımı yapıldığı belirtilmiştir. 
Bir başka Milletvekilinin aynı gün ve aynı mahiyetteki sorusuna ise, Ulaştırma Bakanı Sayın 
Binali YILDIRIM, adı geçen firma tarafından aynı iş için 190.763.092.500 TL. hizmet alımı 
yapıldığını belirtmiştir. 

Bu itibarla; 
2003-2004 yıllarında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerince Kamu 

İhale Yasası kapsamındaki doğrudan temin yöntemiyle yaptınlan 21.300 işten yalnızca 10 
adedini en uygun teklifi veren Ekrim Ltd. Şti. almış olup, toplam tutarı 
190.763.092.500 TL.dir. 

Emine ALlOĞLU'nun ortağı bulunduğu Ekrim İnşaat Güzel Sanatlar Pazarlama ve 
İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'nin, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı 
işyerlerince doğrudan temin suretiyle İstanbul Banliyö güzergahında gerçekleştirdiği 8 adet 
işin tutarı 167.763.092.500 TL. ve Ankara Banliyö güzergahında gerçekleştirdiği 2 adet 
işin tutarı da 23.000.000.000 TL. olup, iki banliyöde gerçekleştirilen 10 işin toplam harcama 
tutarı 190.763.092.500 TL.dir. 

Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Bakanlığınızca cevaplandırılan 6/1039 sayılı sözlü 
soru önergesine verilmiş olan cevapta ise; muhtemelen, yalnızca İstanbul Banliyösünde 
gerçekleştirilen işlerin tutarı olan 167.763.092.500 TL.nin baz alındığı, Ankara Banliyösünde 
gerçekleştirilen 23.000.000.000 TL.hk işlerin ise genel toplama katılmadığı bu kısmında 
katılması ile rakamın 190.763.092.500 TL olarak gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

Bu vesile ile, kamuoyuna yanıltıcı bilgi verilmediği, sorularınıza çelişkili cevaplar 
verilmediği tarafımızdan değerlendirilmektedir. 

Ayrıca yanlış ve eksik bilgi verilmediği yukarıda açıklanmış olup, kamuoyunu yanıltıcı 
bir bilgi verilmemiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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İL- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev 
yapan koruculara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2716) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24.05.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev yapan korucularla ilgili olarak: 

1- Görev yaptıkları iller hangileridir? 
2- tiler itibariyle adetleri ne kadardır? 
3- Senelik olarak devlete maliyetleri ne kadardır? 
4- Korucu sisteminin özellikle bölgenin normalleşmesi ve demokratikleşmesi açısından 

kaldırılması düşünülmekte midir? 
5- Korucu sistemi kaldırıldığı takdirde bu sistemin finansmanı için kullanılan kaynakların 

yörenin ekonomik kalkınması için kullanılması mümkün olur mu? 

TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ V C ' Ö - b S -2^-7.^/2004 
KONU 7/2716 Esas Nolu 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

II Gl TBMM Başkanlığının 31.05 2004 tarihli ve KAN KAR.MD. A. 01 0.GNS.0.10 00 02-
5829-7/2716-5841-19598 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in "Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde görev 
yapan koruculara ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev yapan korucuların görev yaptıkları iller ve 
iller itibariyle adetlerini gösterir liste ekte sunulmuştur. 

Gönüllü köy koruculuğu gönüllülük esasına dayandığından, gönüllü köy korucularına herhangi 
bir ücret ödenmemekte ve özlük haklan bulunmamaktadır. Geçici köy korucularına Ocak 2004 tarihi 
itibariyle aylık ortalama 324.0OO.000-TL maaş ödenmekte olup, toplam sayıya göre Devlete yıllık 
maliyeti 227.1 21 .000.000.000-TL.dır. 

Terör ûrgutü ile yapılan mücadelede güvenlik güçleri tarafından örgüte büyük bir darbe 
vurulmasına rağmen, bölücü terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti için potansiyel tehlike olma 
özelliği devam ettiğinden, geçici köy koruculuğu sisteminin kaldırılması düşünülmemektedir. Geçici 
koy korucularının çalışma yaşı, süreleri ile ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmek amacıyla 
Bakanlığım tarafından hazırlanan "Köy Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Ek 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı Taslağı" ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir AKSU^ 
Bakan 
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NİSAN 2004 TARİH İTİBAIÜ İLE GKICLARIN İLLERE GÖRE 

MEVCUT DURUM ÇİZELGESİ 

Sıra No j 

1 

2 I 

3 

4 . I 

1 5 i 
1 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

1 12 
13 

1 I4 

1 15 
16 

17 

18 

1i9 
j 20 

1 21 

I 22 
TOPLAM 

İLİ 1 

DİYARBAKIR 

ŞIRNAK 

BATMAN 

BİNGÖL 

BİTLİS 

MARDİN 

MUŞ 

SUR 

VAN 

HAKKARİ 

TUNCELİ 

ADIYAMAN 

AĞRI 

ARDAHAN 

ELAZIĞ 

GAZİANTEP 

| İĞDIR 
1 

| KAHRAMANMARAŞ 

|KARS 

1 KİLİS 

| MALATYA 

1 ŞANLIURFA 

j 22 İL 

GKK MEVCUDU 1 

5.257 

6.875 1 

2.930 

2.532 

3.782 

3.332 j 

1.881 | 

••'" 4.714 | 

7.395 | 

7.654 ! 

376 i 

1.502 

1.867 J 
i 95 ! 
i | 

2.111 
I | 559 1 

370 i 
1 ı 
! 2-254 . i 
| 570 
1 

! 34 
1 
1 1.372 
j 

949 

| 58.416 
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12.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, 19 Mayıs törenlerinde imam-hatipli bir öğren
cinin konuşma yapmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/2719) 

20.05.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mevlüt COŞKUNER, 
İsparta Milletvekili \\ 

-—WMİh 

SORULAR: 

Bilindiği üzere, 19 Mayıs 2004 tarihindeki "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı törenlerinde; Gençliğin Atatürk'e Cevabı, imam Hatip Lisesi öğrencisi 
tarafından okunmuştur. Basından aldığımız bilgiler ışığında (Milliyet, 20.05.2004) 
size sorulan sorular üzerine, şahsınızdan "Fantezi aramayın. Teknik Komite seçimi 
yapmış. Bu öğrencinin okuyacağını ben de sizinle birlikte öğrendim." Şeklinde yanıt 
alınmıştır. 

Bu konuyla bağlantılı olarak; 

1. Teknik Komite Milli Eğitim Bakanlığının kurduğu bir teknik komite 
midir? Adı geçen komite kimlerden oluşmaktadır? Bu Komite hangi 
kriterlere göre öğrenciler arasında seçim yapmıştır? 

2. Bu komitenin çatışmalarından yada seçimlerinden Milli Eğitim 
Bakanlığına bilgi verilmemekte midir? 

3. İmam Hatip Lisesi öğrencisinin konuşma yapacağından bilginiz olsa 
idi, bu öğrencinin "Gençliğin Atatürk'e Cevabı"nı okumasını 
engelleyecek miydiniz? 

4. YÖK yasa tasarısının konuşulduğu şu günlerde, Basında çalışan 
arkadaşlarımıza "Fantezi aramayın" cümlesiyle açıklamaya 
başlamayı amacını aşmış bir cümle olarak görüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/-2.7«^.O Z ^ / ^ / 2 0 0 4 
KONU: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 31.05.2004 tarihli ve A.O 1.O.GNS.0.10.00.02-5829 sayılı 
yazısı. 

İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt COŞKUNER'in, "19 Mayıs törenlerinde imam 
hatipli bir öğrencinin konuşma yapmasına ilişkin" 7/2719 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3-4. Ankara Valiliğince yaptırılan inceleme sonucu; 
a) Ankara'daki Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Teknik Komitesi'nin, 

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'a dayanılarak hazırlanan, 
01.10.1981 tarihli ve 17475 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, "Ulusal ve Resmî 
Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği'nin 18'inci maddesine dayanılarak hazırlanan 
ve 06.11.1995 tarihli ve 2442 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi'nde yayınlanan 
Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi hükümlerine göre Valilik 
oluru ile kurulduğu, 

b) Anılan Yönerge gereği, söz konusu komitelerin "en az üç bayan, üç erkek Beden 
Eğitimi, üç Resim, bir Müzik ve bir Edebiyat öğretmeninden" oluşturulduğu, 

c) İlgili mevzuatta öğrencilerin seçimi ile ilgili kriter olmamakla birlikte öğrenci 
seçiminde objektifliğin sağlanması amacıyla, îl'deki yetkililerce; 

* Genel görünüm ve kendine duyduğu güvenin değerlendirilmesi : 20 puan, 
* Diksiyon, ses tonu : 30 puan, 
* Vurgu, tonlama : 30 puan, 
* Metnin özelliğine uygun seslendirilmesi ve konuya hakimiyet : 20 puan 
olarak belirlendiği, 
d) Valiliğin 16.04.2004 tarihli ve 1410 sayılı yazısına istinaden, Atatürk'ü Anma ve 

Gençlik ve Spor Bayramı töreninde; Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini, Gençliğin Ata'ya Cevabı 
ile şiir okuyacak, konuşma ve törenin sunuculuğunu yapacak öğrencilerin ilçelerde seçilip 
kaymakamlıklarca ti 'e bildirildiği ve bu öğrenciler arasından, ti'deki Teknik Komite 
tarafından, yukarıda belirtilen kriterlere göre puanlandırılarak söz konusu öğrencilerin 
seçilmiş olduğu 

anlaşılmıştır. 
İlgili mevzuatı gereği, Ankara'daki törenlerde, Bakanlığımız Okuliçi Beden Eğitimi 

Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı temsilcileri Kutlama Komitesinde görev almaktadır. 
Ayrıca, il millî eğitim müdürlükleri, ilçe millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan 

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama raporlarını tek bir formata işleyerek en geç 
Haziran ayı sonuna kadar anılan Daire Başkanlığına göndermektedirler. 

Diğer taraftan, bütün okullarımız yürürlükteki yasa>ra uygun olarak kurulan ve 
faaliyet gösteren okullar olup bunlar ve öğrencileri konu^jında ayrımcı bir yaklaşım 
sergilenmesinin yasalara saygı ile bağdaşmadığı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

foç. Dr. Hflseyin<ÇELİK-
Millî Eğitim Bakanı ^ 
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13.- iğdir Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan fosil kalın
tılarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/2738) 

TÜRKIYU BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarınla. 

c ^ 
Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 

DYP İğdır Milletvekili 

Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel Teknik Kurul Üyesi Dr.Eşref ATABEY 
ile MTA Müze Müdürlüğünden Paleontolog Dr.Gerçek SARAÇ'ın araştırmaları 
sonucunda . Çamlıdere Barajı civarında Türkiye'de şimdiye kadar bilinmeyen 
zengin, fosilleşmiş, silisleşmiş 23-15 milyon yıl öncesine dayanan bir ormanın 
fosil kalıntılarsnın var olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Bu çerçevede 

1 - Adıgeçcn bölgede jeolojik özellikler ve güzellikler taşıyan silisleşmiş 
orman florası örneklerinin bol miktarda bulunduğu konusunda 
taraf!niza bir bilgi ulaşmış mıdır? 

2- Dünyada çok ender rastlanan ve halen A.B.D'de açık hava müzesi 
olarak ziyarete açılmış bulunan silisleşmiş orman fosillerinin bir 
benzerini Ülkemize kazandırmak adına Bakanlığınızca bu güne kadar 
herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmış ise, hangi sonuçlara 
ulaşılmıştır? 

3- Bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmamış ise, bunun nedeni Çevre 
Bakanlığı ile 'Orman Bakanlığının birleşmesiyle görev alanınızın 
genişlemiş olması mıdır? Bu durum, bu tür çalışmalara zaman 
ayırmanıza engel midir? 
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T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- S U ^ - ' Z T * 3 7 "2-5/0(5/2004 

KONU : Sayın Dursun AKDEM İR'in 
Yazılı Soru önergesi 

T&RKÎYE BtfYÖK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Daires i B a ş k a n l ı ğ ı ) 

İLGİ : TBMM'nin 04/06/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5856 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan İğdır Milletvekili sayın Prof. Dr. Dursun AKDEMİR'in 

"Çamlıdere Barajı civarında bulunan fosil kalıntılarına ilişkin" 7/ 2738 esas sayılı yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilisjkts gönderilmektedir. 

Arz ederim. / ırf/f 

«man PEPE 
Bakan 

İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. DURSUN AKDEMİR'İN 
ÇAMLIDERE BARAJI CİVARINDA BULUNAN FOSİL KALINTILARINA 

İLİŞKİN" 7/2738 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Fosil ormanı olarak tespit ettiğimiz bölme tarım arazisi olarak kullanılan yer 
olup, ormanla bir ilgisi bulunmamaktadır. Yüzeysel kalıntıların bulunduğu yer Çamlıdere 
İlçesi Yahşihan Köyünün 2 Km. kuzeydoğusunda yer almaktadır. 

2- Silisleşmiş orman fosillerinin bulunduğu sahada daha geniş çaplı bir 
incelemenin yapılabilmesi için fosilleri bulan uzmanların da katılacağı bir komisyonun 
kurulması Bakanlığımızca uygun görülerek, söz konusu saha 2004 yılı arazi etüd-
envanter programına alınmıştır. 

3- Korunan alan statülerinin belirlenmesi ve ilanı, 2873 Sayılı Milli Parklar 
Kanunu çerçevesinde arazi ve büro çalışmalarının yapılarak ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşlerini de kapsayan bir süreç sonucunda yapılabilmektedir. 
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14.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'm, Kırklareli civarındaki Longoz ormanlarının korun
masına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/2740) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda gerekçesini belirttiğim konu ile ilgili sorumun Çevre ve Orman Bakanı Sayın 
Osman Pepe tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. /~N 

Saygılarımla. 25.05.2004 , - ^-RasiriLÇÂKIR 
Edime Milletvekili 

Kırklareli ili Demirköy ilçesinde İSKİ tarafından İstanbul içme suyunu temin amacıyla 
Demirköy barajının inşaatının yeniden başladığım basın ve yerel tespitlerimizle izliyoruz. 
Baraj ,baraj yapımında kullanılacak taş ocağı ve su yollan yapımı halinde bölgenin ve 
dünyanın en önemli saydığı Longoz ormanlarının yok edildiğini hayret ve üzüntüyle 
izliyoruz. 

Longoz ormanlarının önemini belirten bir sürü araştırma ve bilimsel rapor olmasına 
rağmen Edirne Kültür ve tabiat varlıkları Koruma Kurulunun 15 nisan 2004 tarih 7964 sayılı 
kararıyla taş ocağının açılmasına izin verilmiştir. 

Soru 1: Çevre ve Orman bakam olarak bu gelişmelerden bilginiz var mıdır? Konuyla ilgili 
hangi önlemleri almayı düşünüyorsunuz? 
Soru 2: Korunması amacıyla dünya bankasınm destek verdiği Longoz ormanlarım milli park 
ilan etmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- & <^V _£ ^ 1 % 2$\tâ/2004 

KONU :Sayın Rasim ÇAKIR'ın 
Yazılı Soru önergesi 

TÖRKİYB BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Daires i Başkan l ığ ı ) 

İLGİ : TBMM'nin 04/06/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5856 sayılı yazısı. 
ilgi yazı ekinde alınan Edirne Milletvekili sayın Rasim ÇAKIR'ın "Kırklareli 

civanndaki Longoz ormanlarının korunmasına ilişkin" 7/ 2740 esas sayılı yazılı soru 
önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN RASİM ÇAKIR'IN "KIRKLARELİ CİVARINDAKİ 
LONGOZ ORMANLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN" 7/2740 ESAS SAYILI YAZILI 

SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Önergede belirtilen Longoz Ormanları Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, İğneada 
Beldesi civarında kalan su basar(longoz) ormanlarının bulunduğu yerdir. Bu havza 
içinde Saka Gölü, Mert Gölü ve Erikli Gölü Longozu olmak üzere toplam üç adet longoz 
bulunmaktadır. 

Bu longozlardan Saka Gölü Longozunu oluşturan ana derelerden biri olan 
Bulanıkdere üzerindeki İSKİ tarafından Demirköy Barajı kurulması amacıyla yapılan 
başvuru ve söz konusu baraj yapımında kullanılmak üzere İSKİ'nin yapmış olduğu 
taşocağı izin talebi Bakanlığımızca kabul edilmemiştir. 

2- Söz konusu Longoz Ormanlan 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu çerçevesinde 
tabiatı koruma alanı olarak ayrılmış yerlerdendir. Ayrıca, Bakanlığımız 
koordinatörlüğünde yürütülen GEF-II Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi 
Projesi kapsamında yönetilen alanlardandır. 

Longoz Ormanlarını etkileyebilecek herhangi bir faaliyetin gerçekleştirilebilmesi 
için Bakanlığımız olumlu görüşünün alınması zorunluluğu bulunmaktadır. 

ıan PEPE 
Bakan 
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75.- Antalya Milletvekili Osman OZCAN'ın, Irak'taki Türkmenlere ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2742) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K IVÖLUET M E C L İ S İ BAŞ1CANLIĞUNA 

Aşağıdaki sorularımın Dış iş ler i Bakanı Sayın Abdullah G Ü L tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 25 .05 ,2004 

O s m a n ÖZCAN. / 
A n t a l y a Mi l le tveki l i 

İşgal yönetimi tarafından Irak'taki TOrkler dikkate alınmamakta v e devamlı olarak 
baskı altında tutulmaktadır. Durum gittikçede Türkmen'ler aleyhine işlemektedir. 

-Irak'ta Türkmenlere gönderi len kitap, dergi, gazetelere hemen el konulduğunu v e 
baskı altında tutulduklarını bil iyor musunuz? 

- A B D ' n i n güdümündeki yönetimin Türk Temsilci lerine nefes aldırmadıklarını, 3 ,5 
mi lyon Türk'ün sindirilmiş o lduğu görülüyorken, Türkiye-Dışişleri olarak hangi 
uygulamalarda bulundunuz? 

-Çevresinde 3 0 0 bin Türk'ün yaşadığı TELAFER kalesinin ışıklandınlmaması A B D 
i le temasa geçerek duruma el konulmaması . Türklüğünü kaybetmemiş bir toplumu 
görmemezl ikten ge lmek değil midir? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü 

n<x^ ? 8 Ha/an 2004 
Sayı : OAGY-II—^^--^ 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04.06.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD. 5856 sayılı yazılan. 

Antalya Milletvekili Sayın Osman Özcan ' ın tarafıma yöneltmiş olduğu sorunun 
yanıtı ekte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

J\ 
A b ö t . : ı i K j ı O Ö L 

Dıç; «nı ve 
Baçbak,';-ı Yardımcısı 
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7/2742 

Soru: İşgal yönetimi tarafından Iraktaki Türkler dikkate alınmamakta ve 
devamlı olarak baskı altında tutulmaktadır. Durum gittikçe de Türkmenler 
aleyhine işlemektedir. 

Irak'ta Türkmenlere gönderilen kitap, dergi, gazetelere hemen el konulduğunu 
ve baskı altında tutulduklarını biliyor musunuz? 

ABD'nin güdümündeki yönetimin Türk temsilcilerine nefes aldırmadıklarını, 3.5 
milyon Türk'ün sindirilmiş olduğu görülüyorken, Türkiye Dışişleri olarak hangi 
uygulamalarda bulundunuz? 

Çevresinde 300 bin Türk'ün yaşadığı Telafer kalesinin ışıklandınlmaması ABD 
ile temasa geçerek duruma el konulmaması, Türklüğünü kaybetmemiş bir 
toplumu görmemezlikten gelmek değil midir? 

Yanıt: Soydaşlarımız Irak Türkmenleri'nîn durumu Türkiye'yi tabiatıyla çok 
yakından ilgilendirmektedir. Yeniden vücut bulacak Irak'ın siyasi, idari ve 
sosyal yapılanmalarında Türkmenlerin hak ve hukuklarının korunmasının 
sağlanması önem taşımaktadır. Dolayısıyla, komşumuz Irak'taki gelişmeleri ve 
bunların Türkmenler üzerindeki etkilerini yakından izlemekte, olası olumsuz 
gelişmelerin önünü almak amacıyla ilgili tüm taraflara gerekli uyarılarda 
bulunmaktayız. Ayrıca, Irak'ın bugünkü malum koşullarında Türkmenlerin 
gündelik hayatta yaşadıkları sıkıntıların aşılmasını sağlayacak yardım ve destek 
çalışmalarımız da sürmektedir. 

Diğer taraftan, Irak'ın içinden geçtiği dönüşüm sürecinde, Irak halkının üçüncü 
büyük asli unsurunu oluşturan Türkmenlerin, Irak genelindeki 
görünürlüklerinin artırılması, Irak'ın müstakbel siyasi yapılarında etkili ve 
nüfuslarıyla orantılı düzeyde temsil edilebilmeleri, Irak'ın ekonomik, sosyal ve 
kültürel yaşamında aktif rol üstlenebilmeleri yönündeki çabaları tarafımızdan 
güçlü şekilde desteklenmeye devam edilmektedir. 

Bu bağlamda, Irak Türkmenleri'ni temsil eden kuruluşlarla yakın temas içinde 
bulunulmaktadır. Bu temaslar gerek Irak'ta, gerek yapılan ziyaretler vesilesiyle 
Türkiye'de üst düzeyde sürdürülmektedir. 
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16.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Salihli Organize Sanayi Bölgesi için gereken 
ödeneğe ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/2744) 

TÜRK.İ YK BÜYIJK MİLLET MECLtSt B A Ş K A N L I Ğ I N A . 

Aşağ ıdak i so ru la r ımın L>evlet Bakanı Sayın Doç.Dr.Abdtl l lat i f ŞENER. 
tarafından yay-.ıl, otarak cevap land ı r ı lmas ın ı arz ederim. 

/ 
Nuri Ç İ L t N O t R ' 
Manisa Mil letveki l i 

Mani sa fü Salihli ilçesi Organize Sanayi B ö l g e s i 2 0 0 4 yı l ı bitirme 
programına a lmmı^tsr 

B u n a göre , 

2 0 0 4 yılı r>iurm<; programına alınan Salihli Organize Sanayi B ö l g e s i için 
gerekli olan i "trilyon Liralık Ek ödeneği ne zaman tahsis e tmeyi 
d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? f-k ö d e n e ğ i n tahsis i i le i lgil i olarak Bakanl ığ ınızca n e g ibi 
çalışmalar yapı İntaktadır'. ' 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.001/01-6©o'0 2-5/oC/2004 
KONU : 7/2744-5921 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :04.06.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5856 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Sayın Nuri ÇİLİNGİR tarafından tevcih edilen 7/2744-5921/19783 
esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan soruya verilen cevap aşağıdaki gibidir. 

2004 yılı yatırım programında bu yıl itibariyle tamamlanması planlanan Manisa Salihli 
Organize Sanayi Bölgesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığına iletilmiş herhangi bir ek ödenek talebi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatlf ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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17.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, balıkçılarımızın sorunlarına ve bazı balık tür
lerinin tükenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün 
cevabı (7/2776) 

rORKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

^ İ L 3 ^ ^ 
Atillâ BAŞOĞLTJ 

Adana Milletvekili 

Trol, algarna gırgır gibi balık neslini yok edecek avlanma yöntemleri 
ülkemizde, halen kontrol altına alınamamışken, balıkçılarımız balık varlığında 
görülmekte olan azalmanın sorumluluğunu denizlerimizdeki yunuslara 
bağlam işi ardır. İlgili kuruluşlarınıza yunusların vurulması, yok edilmesi 
hususundu talepler gelmiş midir, bir hazırlığınız var mıdır? 
Bahkçılarımi/n kıyı balıkçılığından kurtaracak tedbirler düşünmekte misiniz? 
Uzun vadeli ucu/ krediler, ucuz mazot gibi teşviklerde bulunmayı düşünüyor 
muşunu/? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

28 HAZİRAN 2004 

SAYI : KDD.S.Ö.101/3 ° S " ^ 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 17.06.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-364-9/2873 sayılı yazısı ile alınan, 09.06.2004 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2776-5959/19850 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen, Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'na ait 7/2776 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GU( 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Atilla BAŞOĞLU 
ADANA Milletvekili 

Önerge No : 7/2776 

SORU 1) Trol, algarna, gırgır gibi balık neslini yok edecek avlanma yöntemleri 
ülkemizde halen kontrol altına alınamamışken, balıkçılarımız balık varlığında 
görülmekte olan azalmanın sorumluluğunu denizlerimizdeki yunuslara 
bağlamışlardır. İlgili kuruluşlarınıza yunusların vurulması, yok edilmesi hususunda 
talepler gelmiş midir, bir hazırlığınız var mıdır? 

CEVAP 1) Yunusların avcılığına izin verilmesi konusunda zaman zaman 
Bakanlığımıza talepler gelmektedir. Ancak bu tip taleplere, 

• Yunusların ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla koruma altına 
alındığı, 

• Yunusların su ürünleri avcılığını düzenleyen sirkülerin; avlanması tamamen 
yasak olan cinsler başlıklı 6'ncı maddesi içinde yer alması nedeniyle 
avcılığının yasak olduğu, 

• c)Bakanlığımızın Yunusların avcılığına izin verilmesi gibi bir çalışması veya 
düşüncesi bulunmadığı bilgisi verilmektedir. 

SORU 2) Balıkçılarımızı kıyı balıkçılığından kurtaracak tedbirler düşünmekte 
misiniz? Uzun vadeli ucuz krediler, ucuz mazot gibi teşviklerde bulunmayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2) Balıkçılık faaliyetleri, avda geçen süre ve seyir süresine bağlı olarak kıyı 
balıkçılığı ve kıyı ötesi balıkçılık şeklinde iki farklı balıkçılık etkinliği altında 
toplanmaktadır. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de balıkçılık filosunun sayıca en büyük kısmını 
kıyı balıkçılığı yapan tekneler oluşturmaktadır. Kıyı balıkçılığı, avcılığa konu alandaki 
stokların değerlendirilmesini mümkün kılan bir avcılık etkinliğidir. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de, avlanabilir stok büyüklüğüne ulaşıldığı genel 
kabul görmektedir. Bu nedenle avcılık yolu ile elde edilen miktarın artmasına değil, 
avcılığın sürdürülebilirliğine yönelik politikalar uygulanmaktadır. Bu politikalar 
doğrultusunda, balıkçılarımıza üretimin artırılması kapsamında değil, avcılık 
maliyetlerinin azaltılması yönünde destek yapılmaktadır. Bu amaçla 16.07.2003 tarih 
ve 25170 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kararname ve buna ilişkin Karar 
uyarınca balıkçı gemilerine 1 Ocak 2004 tarihinden bu yana özel tüketim vergisi 
tutarı sıfıra indirilmiş akaryakıt verilmektedir. Bu uygulama ile akaryakıt fiyatlarında 
%50'yi aşan bir indirim söz konusu olmaktadır. 
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18.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki harita ve 
kadastro mühendislerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/2789) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Çevre ve Orman Bakanı, Sayın Osman PEPE tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Erdal KARADEMİR 
İzmir Milletvekili 

Doğal niteliği gereği korunması ve çoğaltılması konusundaki duyarlılığa karşın, orman Örtüsü, sürekli 
olarak yok edilmektedir. Bunun pek çok nedeni vardır. En önemli nedenler arasında; 

1. 3116 sayılı yasa uyarınca 01.06.1937 tarihinde başlayarak on yılda bitirilmesi öngörülen, 
ancak 66 yılda (1937-2003) %80.5'i tamamlanan ve bunun da, yalnızca 1/4'fl tapu kütüğüne 
tescil edilebilen orman kadastrosunun mevcut durumu, 

2. Orman dışına çıkarma konusunun Anayasa ile düzenlenmesi (Madde: 169/4), 
3. Orman tanımlarında sıkça yapılan değişikliklerin, kesinleşen orman sınırlarında da 

değişiklikleri gerektirmesi sayılabilir. 

Orman kadastro çalışmalarının bir bölümü, hukuken geçerli olmakla beraber (3402 sayılı Kadastro 
Yasası, Madde: 22/son), " . . . kadastro tekniğine ve yürürlükteki yönetmelik ve standartlara 
uygun olarak yapılması..." Öngörüleri yaşama geçirilemediğinden, teknik yetersizlikler yüzünden 
tapu kütüğüne tescil edilememektedir. Yıllardır bu işlemlere uygulama kabiliyeti de 
kazandınlamaması, orman tahribini artıran etkenler arasında sayılmıştır. Dolayısıyla, 
sınırlandırılmakla beraber tapu kütüğüne tescil edilemeyen ormanların, Anayasa'nın 169. 
maddesindeki koruyucu kuralların dışında kaldıkları söylenebilir. 

Sürdürülebilir ormancılık açısından, orman alanlarının nicelik ve niteliğini olumsuz etkileyecek 
etkenlerin yok edilmesi ve orman alanlarının azalmasına yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. Bunun için alınması gereken ilk önlem, orman sınırlarının, yaşamasını sağlayacak 
teknik güvenlikte belirlenmesi ve ormanların tapu kütüğüne tescil edilmesidir. Bu nedenle, orman 
kadastrosu, ormansızlaşmayı yok edecek en önemli faaliyetler arasında sayılmakta ve kadastro 
işlerinin tamamlanmaması, ormancılık sektörünün temel sorunları arasında kabul edilmektedir. 

Kadastro tekniğine uygun yürütülmeyen sınırlandırma çalışmalarına, 6831 sayılı Orman Yasası'nm 
10. maddesinin son fıkrasında, 05.11.2003 tarih ve 4999 sayılı yasa ile yapılan bir değişiklikle son 
verilmiştir. 18.11.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu değişiklikte, 
"...kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritaların yapılmasında ölçme, hesap, tersimat ve 
aplikasyon işlerinde yetki ve sorumluluk harita ve kadastro mühendislerine aittir.^Kadastro 
teknik standartlarına uygun olarak üretilen bu haritalar, harita ve kadastro mühendisinin 
kontrolünden sonra komisyon başkanınca tasdik olunur..." denilmektedir. Böylece, orman 
kadastrosunun tapu kütüğüne tesciline engel gösterilen teknik yetersizliklerin önlenmesi 
hedeflenmiştir. 

Orman kadastrosunda, kadastro teknik standartlarına uygun olmadıkları için tapuda tescil edilemeyen 
sınırlandırma faaliyetlerinin nasıl, ne zaman, hangi kaynaklarla, ne kadar ekiple tescil kabiliyeti 
kazandırılacağına ilişkin teknik, akçalı, yönetsel ve hukuksal düzenlemelerin ivedilikle 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda yetki, orman kadastro komisyonlarına verilmiştir. 

Harita ve kadastro mühendislerinin temsil edilmediği, orman mühendislerinin de azınlıkta oldukları bu 
komisyonlar, belirtilen faaliyetleri yapabilecekler midir? Kaldı ki, Orman Yasası'nda yapılan son 
değişikliklerle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita Özel Sektör olanaklarının devreye 
sokulmasından söz edilmediği gibi, Orman Genel Müdürlüğü içinde harita mühendislik hizmetlerinin 
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yürütüleceği birimler ve çalışma koşulları da oluşturulmamıştır. Var olan koşullarda başarıya ulaşma 
olasılığı zayıftır. 

Gerçekte, ormanların "tespiti" ve "arazide sınırlarının belirlenmesi (tahdit)" işinin orman 
mühendisleri tarafından; "arazide belirlenen orman sınırlarının ölçülmesi", "hesap", "tersimat" 
ve "aplikasyon" işlerinin ise harita ve kadastro mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir. 
Siyasi otoritenin ve yasa koyucunun, belirtilen doğrultuda, harita ve kadastro mühendisleri ve orman 
mühendislerinin birlikte çalışmalarını sağlayacak komisyon oluşumunu ve çalışma biçimlerini yeniden 
düzenlemesi zorunludur. 

Bu bağlamda; 

1. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde kaç tane Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) 
mühendisi vardır? Alınması düşünülmekte midir? Ve kaç adet Harita ve Kadastro 
mühendisine ihtiyaç vardır? 

2. 6831 sayılı Orman Yasasında 4999 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler sonrasında, Orman 
Genel Müdürlüğünde bir Harita Dairesi Başkanlığı veya Harita Şube Müdürlüğü kurulması 
planlanmakta mıdır? Orman Genel Müdürlüğünde elektronik takeometre ve fotogrametrik 
kıymetlendirme aleti kaç tanedir? Mevcut arazi ölçme aletleri, 4999 sayılı yasa ile öngörülen 
haritaların yapımına ve orman sınırlarının arazide tespitine ilişkin çalışmalar için yeterli 
midir? 

3. Türkiye'deki orman Kadastro Komisyonlarının illere göre dağılımı ve sayısı kaçtır? Bu 
komisyonlar emrinde kaç harita mühendisi çalışmaktadır? 

4. Orman Genel Müdürlüğündeki mevcut Harita mühendisleri ile orman kadastrosu haritalarının 
kaç yılda bitirilmesi ve güncelleştirilmesi planlanmaktadır? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- &*-{ \ / l "\ 1 I ^ l06l 2004 

KONU : Sayın Erdal KARADEMİR'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MİLLET MECLISÎ BAŞKAHLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : TBMM'nin 09/06/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5993 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR'in "Orman Genel 
Müdürlüğü bünyesindeki orman kadastro komisyonları ile harita ve kadastro 
mühendislerine ilişkin" 7/2789 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca 
incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ERDAL KARADEMİR'İN "ORMAN GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI İLE HARİTA 
VE KADASTRO MÜHENDİSLERİNE İLİŞKİN" 7/2789 ESAS SAYILI YAZILI SORU 

ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Orman Genel Müdürlüğünde 10 adedi geçici işçi statüsünde 20 adedi ise Devlet 
memuru olmak üzere toplam 30 adet harita mühendisi bulunmaktadır. 2004 yılı itibari ile 
Maliye Bakanlığından ilk defa Devlet memurluğuna alınması gereken mühendisler için 
talepte bulunulmuş ancak, 40 adet yeni eleman alınması yönünde görüş gelmiştir. 
Verilen bu görüş kapsamında ancak açık bulunan orman işletme şefliklerine atama 
düşünülmektedir Ormanlarımızın tescile esas kadastrosunun yapılabilmesi ve diğer 
teknik çalışmaların yapılabilmesi açısından önümüzdeki yıllarda bir miktar daha harita 
mühendisinin Orman Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilmesi düşünülmektedir. 

2- Orman Genel Müdürlüğümüzde orman kadastro faaliyetleri ana hizmet 
birimlerinden "Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı" bünyesinde faaliyet gösteren 
"Kadastro Şube Müdürlüğünce" yürütülmektedir. Hizmetlerin kapsamlı ve önemli 
olmasından ötürü orman kadastro çalışmalarının müstakil bir daire başkanlığı altında 
yürütülmesi çalışmalan yapılmış ancak, yeni birimlerin kurulmaması yönünde alınan 
Başbakanlık prensipleri ve emirleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilememiştir. Söz 
konusu Genel Müdürlüğümüzde 49 adet elektronik takeometre, 17 adet GPS ile 3 adet 
fotogrametrik iş istasyonu mevcuttur. Mevcut cihazlar orman kadastro çalışmaları için 
yeterli değildir. 

3- Orman Kadastro Komisyonlarının illere göre dağılımı ekli cetvelde belirtilmiş olup; 
2004 yılında 150 adet orman kadastro komisyonunun faal hale getirilebilmesi yönündeki 
çalışmalarımız devam etmektedir. Şu an fiili olarak faaliyette olan komisyon sayısı 
142'dir. Yukarıda belirtilen harita mühendislerinden 25 adedi fiilen arazide komisyonlarla 
birlikte görev yapmaktadır. 

4- Orman Kadastrosunda yapılması gereken iki temel uygulama mevcuttur. 
Bunlardan birincisi tescile esas orman kadastrosunun yapılması, ikincisi ise daha önce 
yapılmış ve kesinleşmiş çalışmaların tescile esas hale getirilmesidir. Bakanlığımızca 
daha önce yapılan çalışmaların tescile esas hale getirilmesi işi aynı zamanda 2/B madde 
alanları için de önem arz etmektedir. 2004 yılı itibari ile orman kadastrosu yapılmamış 
alanların kadastrosunun iki yılda bitirilmesi amacıyla kapsamlı bir proje başlatılmıştır. Bu 
çalışmayı müteakiben daha önce yapılmış ancak, tescili gerçekleşmeyen orman 
kadastro dosyalarının tescile esas hale getirilmesi yönünde ayrıca bir proje çalışması 
daha başlatılacaktır. Bu çalışma sırasında orman mühendisliği ve harita mühendisliği 
disiplinlerinin müştereken bir arada çalışmaları gerekmektedir. 
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KOMİSYON VE HARİTA MÜHENDİSLERİ DAĞILIMI 

SIRA 

1 
2 
3 

i 4 

5 ' 
6 I 
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 
33 
34 
35 
36 
37 

İLLER 

MERKEZ I 
ADANA 
ADAPAZARI 
AFYON 
AMASYA 
ANKARA 
ANTAKYA 
ANTALYA 
AYDIN 
BALIKESİR 
BOLU 
BURSA 
ÇANAKKALE 
DENİZLİ 
DÜZCE 
ELAZIĞ 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GİRESUN 
İSPARTA 
İSTANBUL 
İZMİR 
İZMİT 
K.MARAŞ 
KASTAMONU 
KONYA 
[KÜTAHYA 
ıMANISA 
| MERSİN 
MUĞLA 
ORDU 
SAMSUN 

| TOKAT 
TRABZON 
UŞAK 
YALOVA 

I ZONGULDAK 
TOPLAM 

KOMİSYON SAYISI 

— 
7 ' 
4 
1 
1 
5 
1 

14 
3 
4 
2 
9 
3 
7 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
5 

[ 7 
4 
5 

, 2 

I 3 

1 
6 
9 
5 
2 
6 
1 

10 
1 
1 
2 

| 142 

HARİTA MÜHENDİSLERİ 
SAYISI I 

3 
2 

1 
3 j 

2 

1 
1 
1 

1 

2 
1 
1 

1 
1 

I 2 

i 1 

I 2 

I 1 

3 

I 30 
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19.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz
lara ve İstanbul Deprem Master Planına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/2797) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulantüm, {çeleri Bakan? Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz 
ederini. 

rdal KARADEMIR 
İzmir Milletvekili 

Türkiye'yi Dogu-Btiı yönünde kuşatan yaklaşık 1500 km uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fayının, 
İstanbul 'un güneyinde, Marmara Denizi içindeki 200 km lik kısmının harekete geçmesi ile oluşacak 
depremin büyüklüğünün M-7.'' ve S0 yıl içinde gerçekleşme olasılığının %<55 olacağı tahmin 
edilmektedir. J 999 yılından başlayarak son beş yıldır, bu fayın kırılmasıyla oluşacak farklı deprem 
senaryoları tartışıîmaktada' 

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA)'ya göre, senaryo depremin gerçekleşmesi halinde, 
İstanbul'da 22.1 000 kısmın ölü, kayıp veya yaralanmış olacağı, 3.7 milyon kişiyi barındıran binalarda 
yeşilli derecelerde hasar me>dana geleceği belirtilmektedir. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Ona .Poğ» Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nce hazırlanan istanbul 
Deprem Master Planı titaobu! Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve ardından 18 Ağustos 2003 günü 
kamuoyuna açıklanmış :ıulunnıak tadır. 

istanbul Deprem Mask; Planı'na göre, deprem zararlarının azaltılması için yürütülecek faaliyetlerin 
finansman yollarından biri. belediye ve hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi şeklinde 
planlanmaktadır. Iiunu ı için. belediye parsellen dahil kamu taşınmazlarının mcnkulleştirilmesine 
yönelik. ''Gayrimenkul yatırım Oıtaklığı" kurulması yanı sıra, bu alanların bulundukları yerlerde 
korunamayan binalar ve\H parsellerin "imar hakkı aktarımı", "mülkiyet takası" gibi yöntemlerle, bir 
fırsat alanı olarak kullanılmalar; öngörülmektedir. 

üysa, büyük in uvprcmırı eşıgiııde olan İstanbul'da, Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ örneğinde 
olduğu gibi, beled.ye parsellenin rant amaçlı pazarlamakta ve kat karşılığı olarak baza kişilere sözde 
bir gelir kaynağı olarak, gerçekte sıvası amaçlarla peşkeş çekmektedir. Bu uygulama, İstanbul Deprem 
Master l'lanını» (nivat;; «ıccininıes' ve olası deprem riski ve tehlikesinin azaltılması bakımlarından 
ilende giderilmesi olanak*!.- *ı kine «dara ve zararlara yol açacaktır. 

liıı bağ'lamda; 

!. Halen, İsiatmu: -.iüyükşchiı Belediyesine ait kaç adet taşınmaz vardır. Bu taşınmazların, ilçelere 
göre dağılım; ılc b-ş-a w parse! .olarak .sayıları kaç. tır? 

2. İstanbul Büyükleri: tfeiedi>e:-.; 1994 yılından başlayarak son 10 yıl içinde kaç adet taşınmaz 
.salmıştır. Bu Uışınırazunr,, bir,..' ve va m2 olarak sayılan ile elde edilen gelir ne kadar TL'dir? 

.v İstanbul Büyük:ciı\f lk-led!>c>ı ne ait parsellerin ve muhtemel hazineden devri talep edilen 
parsellerin İManbu! Dvıvenj MJ-IOI Planında öngörülen amaçlar doğrultusunda kullanılmalan için 
yüriilülen l'aaliyerle- m. ferdi, ve hu fâaliyetlerin ne zaman bitirilmesi öngörülmektedir? 
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T.C. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ "roOfrtfr 2-&/.(>./2004 

KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLINA 
İLGİ : TBMM Başkanlığının 09.06.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.05993-

7/2797-6004/19973 sayılı yazısı. 

izmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR'in "İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 
taşınmazlara ve istanbul Deprem Master Planına ilişkin" yazılı soru önergesi ile İlgili olarak 
İstanbul Valiliği aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan 16.06.2004 
tarih ve 3675 sayılı yazıda; 

- Büyükşehir Belediyesinin gerek JICA ile birlikte tamamlamış olduğu "Mikro 
Bölgeleme Dahil Afet Önleme Azaltma Temel Planı" kısaca Deprem Risk Analizi çalışması 
ve gerekse dört üniversiteye Büyükşehir Belediyesince hazırlatılan "Deprem Master Planı" 
kapsamı ve doğrultusunda İstanbul'un bütününde mer'i mevzuat çerçevesinde kentsel 
dönüşüm (depreme yönelik) çalışmaları yürüttüğü, ayrıca, "Deprem Master Planı"nın 
öngördüğü biçimde Zeytinbumu İlçesi pilot bölge seçilerek çalışmaların başlatılmış 
bulunduğu, ilgili ilçede yapılan bu çalışmaların yasal mevzuat ve teknik imkanlar 
çerçevesinde istanbul'un geneline yayılmasının hedeflendiği, bu nedenle çalışmaların parsel 
ölçeğinde olmadığı, 

belirtilmektedir. 

Ayrıca; 

- Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki bina ve arsaların ilçe bazında dökümünü 

gösterir grafik ve, 

- Büyükşehir Belediyesince yapılan satışların yıllara göre dağılımını gösterir tablo, 

ekte sunulmuştur: y^ 

Bilgilerinize arz ederim. s~S 

Atfdülkadir AKSU 
, / Bakan 
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Büyükşehir Belediyesince yapılan satışların yıllar göre dağılımını gösterir tablo 

YILI 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

TOPLAM ALANI 
(M2) 

1.000 

16.111 

42.341 

55.000 

92.151 

100.818 

58.413 

146.773 

73.793 

15.226 

CİNSİ 

ARSA 
(Adet) 

17 

68 

157 

266 

266 

198 

91 

162 

120 

93 

BİNA 
(Adet) 

6 Bağ.BI. 

1610 dük. 1Bğ.BI. 

8 Bağ.BI. 

255 dük. 6 Bğ.BI. 

1 daire 

1 daire 

ELDE EDİLEN GELİR 
(TL.) 

89.130.000.000 

2.819.784.000.000 

1.144.471.518.000 

10.861.459.500.000. 

5.961.536.847.000 

7.072.862.000.000 

, . 5.626.147.750.000 

12.713.960.000.000 

4788.051.000.000 

3.082.145.000.000 
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İLCE BİNA ADETLERİ 

ADALAR 
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BCVKOZ 
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EVOP"* 
FAT*T] 
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20.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Adana Fen Lisesinin personel ve ekbina ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/2811) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Yurdumuzun gerek nüfus gerekse ekonomi rakamlarıyla en önde gelen illerinde 
birisi olan Adanamızda kurulmuş olan Adana Fen Lisesinin gerek öğrencilerine 
vermekte olduklan araştırmacı ruhtan, gerekse ulusal sınavlardaki basanlarından, 
onlan bizden daha iyi bildiğiniz ve takdir ettiğiniz varsayımından yola çıkarak 
Bakanımıza bildirmekten edep ederim. Ancak yörenin en parlak çocuklarını bünyesine 
alarak yetiştirdiğimiz bu bilim ve irfan yuvasının durumundan ve gidişatından 
haberdar olmayabilirsiniz. 

Okulun personeli tayin, emeklilik dolayısıyla azalmış ancak yerlerine yeni 
atamalar ne yazık ki yapılmamıştır. Okul demeği maaş veremeyecek duruma düştüğü 
için çalıştırmakta olduğu 6 personelin işlerine yakında son verecektir. Okul kız ve 
erkek öğrencilerinin yatılı olmalan memur, hizmetli, gece bekçisi, mutfak personeli 
gibi bayan ve erkek en az 15 personele acilen ihtiyaç vardır. Okul yatakhaneleri, tarihi 
binalarda olduğundan koğuş sistemiyle kalınmakta, kapılar doğrudan içeri açılmakta, 
böylelikle çağdaş bir kullanıma uygun görülmemektedir ve ek bir binaya ivedilikle 
ihtiyaç görülmektedir. 

Bu seçkin öğrencilerimizin memlekete en yüksek faydayı sağlayabilmelerini 
mümkün kılacak şartlarda yetiştirilmeleri amacıyla sorunlarını çözecek, yukarıda işaret 
edilen şartlarda düzeltme sağlayacak ve asırlarca sınanarak günümüze ulaşan "marifet 
iltifata tâbidir" sözünün gereğini yapacak mısınız, yoksa yavrulanmıza; 

"Sağlığında pek çok ehl-i hünerin, bir tutam tuzu yok katmak için aşına 
Öldürürler önce onu açlıktan, türbe dikerler sonra başına" 

dörtlüğünün anlamını bu genç yaşlannda mı tecrübe ettirerek hayata bu şekilde 
hazırlamayı mı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.OO-03/ Z 3 Q ~L ZU (D/2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 09.06.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5993 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun, "Adana Fen Lisesinin personel ve ek 
bina ihtiyacına ilişkin" 7/2811 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Adana Valiliğince yaptırılan inceleme sonucu; 
a) Adana Fen Lisesinin, biri 1909 yılında, ikisi de 1930 yılında yapılan üç ana binada 

eğitim ve öğretimini sürdürdüğü, binaların sürekli tadilât gördüğü, okuldaki yatakhanenin, 
yemekhanenin, spor salonu ve lâboratuvarlann mevcut öğrenci sayısına göre yeterli olduğu, 

b) Ancak okul binasının eski olması nedeniyle, Bakanlığımızca başlatılan Eğitime %100 
Destek Kampanyası kapsamında, hayırsever Teknotes Şirketi sahibi Sayın Oral BAYTOK 
tarafından; okul binası, spor salonu, konferans salonu, yemekhane, lâboratuvariar ile kız ve erkek 
öğrenci yatakhanelerinden oluşan projenin en kısa zamanda temelinin atılacağı ve Okulun yeni 
binaya kavuşacağı, 

c) Okulda; görev yapan 3 hizmetlinin emekliye ayrıldığı, emekliye ayrılan personel 
dışında 9 yardımcı personel, 2 memur ve 1 hemşirenin görev yapmakta olduğu, 140'ı yatılı olmak 
üzere toplam 289 öğrencinin bulunduğu, yardımcı personel ve memur sayısının yeterli olduğu, 

anlaşılmıştır. 
Diğer taraftan, Bakanlığımızca, söz konusu Fen Lisesinin pansiyon bütçesine sözleşmeli 

personel çalıştırmak üzere 13.575.000.000 TL ödenek konulmuştur. 
Ayrıca, Bakanlığımızla Maliye Bakanlığı arasında 15.03.2004 tarihinde Kantin, Açık 

Alan ve Salonların Millî Eğitim Bakanlığının Gözetim ve Denetiminde Okul Aile Birliklerince 
İşletilmesine Dair Protokol imzalanmıştır. Bu Protokole ilişkin olarak; Maliye Bakanlığınca 
16.03.2004 tarihinde Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 277) ve Bakanlığımızca da 06.04.2004 
tarihli ve 1110 sayılı ve (2004/30) numaralı Genelge yayınlanmıştır. 

Anılan Protokol ile oluşturulan bu kaynak, okullarımız için; ders araç-gereci 
sağlanmasında, lâboratuvar açılmasında, kitaplık kurulmasında, acil küçük onanmlann 
yapılmasında ve personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet satın alınmasında 
harcanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. — " • ' v ^ / V 

C^JBUçTDr. Hüseyin ffibİK - ^ 
MÜ1Î Eğitim Bakam ^ 
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21.-Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, atama nakil yönetmeliğinde yapılan değişikliğe 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/2812) 

28.S.20O4 

TÜRKİYH BÜ YOK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların. Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdag tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını ar* ederini 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Sağlık Liukij,)ltgrnnı "Atama ve Nakil Yönctmeiiği"nde 08/05/20O4 tarihinde yapılan 
değişiklik ik eşi SSK ve Huy-Kur çalışanı olan sağlık personelinin artık eş durumu tayini 
yaptıraroa) acagj ve aynca eğitim gerekçesiyle de tayin yapılamayacağı anlayışı oluşmuştur. 
Personelin yönetmelikle ilgili bu yorumu doğru ise bu durumda olanların aile bütünlügünGn 
korunması konusundaki anayasal haklan nasıl sağlanacaktır? Neden böyle bir değişikliğe 
gereksinim (iuyu)n*u;jtm ' 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B100PER0100025 
Konu: Yazrh Soru önergesi 1 0 1 5 5 3 28.06.04 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 09.06.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2812/5993 sayılı yazınız. 
Adana Milletvekili Sayın Prof.Dr.N.Gaye ERBATUR tarafından, tarafıma 

yöneltilen "Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin" 7/2812 esas 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof .Dr. RecepTtKDAG 
Bakan 
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Adana Milletvekili Sayın Prof.Dr.N.Gaye ERBATUR tarafından verilen, Atama ve Nakil 
yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Sağlık Bakanlığı'nın "Atama ve Nakil YönetmeliğTnde 08.05.2004 tarihinde yapılan değişiklik 
ile eşi SSK ve Bağ-Kur çalışanı olan sağlık personelinin artık eş durumu tayini yaptıramayacağı ve 
ayrıca eğitim gerekçesiyle de tayin yapılamayacağı anlayışı oluşmuştur. Personelin yönetmelikle ilgili 
bu yorumu doğru ise bu durumda olanların aile bütünlüğünün korunması konusundaki anayasal haklan 
nasıl sağlanacaktır? Neden böyle bir değişikliğe gereksinim duyulmuştur? 

CEVAPLAR: 

16.11.1996 tarihli ve 22819 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve 
Nakil Yönetmeliği'nin eş durumu ve öğrenim durumuna istinaden yapılacak atamaları düzenleyen 13 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (C ) bendi ile 15 ve 16 ncı maddeleri, 08.05.2004 tarih ve 25456 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Bilindiği üzere, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesinde özür grubu olarak sadece sağlık durumu ve eş durumu belirtilmiş 
olup, öğrenim durumu özür grubu olarak sayılmamıştır. Diğer taraftan aynı Yönetmeliğin 14 üncü 
maddesinde eş durumuna istinaden yapılacak atamalara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, burada 
eşleri SSK'lı ve Bağ-Kur'lu olanların eş durumundan yararlanmalarına ilişkin bir hüküm 
bulunmamaktadır. Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin öğrenim ve eş durumunu 
düzenleyen 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C ) bendi ile 15 ve 16 ncı maddeleri yukarıda 
belirtilen Yönetmelik hükümlerine uymadığından, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının da 
görüşleri doğrultusunda, Bakanlığımızca sözkonusu Yönetmelik hükümlerine aykırı olan bu durumun 
ortadan kaldırılması amacıyla, evvela yürürlükten kaldırılan Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde 
değişiklik yapılmış; daha sonra yeniden düzenlenerek 08.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık 
Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde de öğrenim ve eş durumuna istinaden yapılacak 
atamalarda, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde işlem yapılacak şekilde düzenleme yoluna gidilmiştir. 

Ayrıca, 657 sayılı Kanun'un 72 nci maddesinin son paragrafında; "..Memurların 
atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine 
atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili 
atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar 
atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının 
görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar." hükmü çerçevesinde, bu konuda 
gerekli düzenleme yetkisi Devlet Personel Başkanlığına verildiğinden, aile bütünlüğünün korunması 
hususunda mevzuat değişikliğine gitmek bu kurumun insiyatifinde bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde yeniden düzenlenen Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği 
08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 16.11.1996 
tarihli ve 22819 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği ile 
ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bakanlığımızca yürürlükten kaldırılan gerek eski Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde, gerekse 
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 
yeniden düzenlenerek 08.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde eş 
durumu nedeniyle yapılacak atamalara ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiş ise de, Bakanlığımız 
dışında Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı gibi diğer birçok Bakanlığın 
Atama ve Nakil Yönetmeliğinde de eş durumuna bağlı atamalara ilişkin uygulamalar aynı usul ve 
esaslara göre yapılmaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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22.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/2822) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda gerekçesini belirttiğim konu ile ilgili sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın 
Ali COŞKUN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. . ( 

Saygılarımla, 
Rasim£AKJR 
üdirne Milletvekili 

25.02.2004 tarihinde yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yer alan Sınırlı 
Sorumlu Uzunköprü Motorlu Vasıtalar Yedek Parçalar Akaryakıt Temin Tevzi ve Nakliye 
Kooperatifi gibi kooperatiflerin Kİ ve Ll belgelerini almaları zorunlu hale gelmiştir. 

Her ne kadar Ll belgesinin içeriğinin, lojistik hizmeti vermesi dolayısı ile söz konusu 
kooperatiflerin yaptığı işe uygun olmadığı görülse de Kİ belgesinin içeriğindeki çelişki 
yönetmeliğin uygulanabilirliğini imkansız hale getirmiştir. Şöyle ki; 16'ncı maddenin ( B) 
fıkrasının içeriğiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Kooperatif kuruluşunda verdiği tip ana 
sözleşmesinin 10'ncu maddesi açık bir şekilde birbirine aykırıdır. 

16'ncı maddenin (B) fıkrasında Kİ belgesi sahiplerinin ancak kendi adlarına kayıtlı 
özmal ticari taşıtlarını taşımacılıkta kullanabilecekleri belirtilmektedir. Dolayısıyla söz 
konusu kooperatiflerin taşımacılık faaliyetlerine devam edebilmesi için kooperatif ortaklarının 
kendi üzerilerinde olan özel kişiliğe ait hususi araçlarını kooperatif tüzel kişiliğine devretme 
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.Ancak söz konusu ortaklar kooperatife araçlarını 
devrettiklerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nm kooperatif kuruluşunda ön şart olarak öne 
sürdüğü "kooperatifin amacına uygun araçları" kalmayacağı için ilgili 10'ncu madde gereği 
kooperatif ortaklığından çıkarılması ve böylelikle ortağı kalmayan kooperatiflerin feshi söz 
konusu olmaktadır.tlgili kooperatiflerin yönetmeliğe uyma zorunlulukları olduğundan 
yönetmelik yürürlüğe giriş tarihi itibariyle ne şekilde hareket edeceklerini ve varlıklarını nasıl 
sürdüreceklerini yönetmelik içindeki bu birbiriyle çelişen düzenlemelerden dolayı 
bilememektedirler. Bu durumda 1163 sayılı kanunla ayn bir tüzel kişilik kazandırılmış olan 
kamyoncular kooperatiflerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla bir an önce gerekli 
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

1) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin bu hali Kamyoncular Kooperatiflerinin kapatılmasına 
sebep olacağından bu çelişkiyi gerekli düzenlemeleri yaparak gidermeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B 1 4 0 H K M 0 0 0 0 0 0 1 / £ > & - U l 
KONU: Edirne Milletvekili Rasim Çakır* in 2 'i C6. Ü 4 r 0 0 1 i> C 

yazılı soru önergesi Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 09.08.2004 gün A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2822-5978/ 19923 sayılı yazınız. 

Edime Milletvekili Rasim Çakır1 in; 25.022004 günlü Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile motorlu taşıyıcılar 
kooperatifi ortaklarının şehirlerarası yük ve yolcu taşıma işlerinin güçleştirdiğine 
ilişkin, 7/2822 esas sayılı yazılı soru önergesi ilgi yazınız ekinde alınarak 
incelenmiştir. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 1 inci maddesinde Kooperatif; Tüzel 
kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belidi ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek 
ve geçimlerine art ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, 
dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp koruma c amacıyla gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından kurulan değişir ortaklı ve sermayeli ortaklık..." olarak tanımlanmıştır. 

Ayrıca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Anafcözleşmesinin 6 inci maddesinde; 
Kooperatifin amacının, ortaklarının taşıma hizmetlerini pazarlamak ve bu hizmetlerle 
ilgili ihtiyaçlarını karşılamak olduğu belirtilmiş ve kooperatifin bu amaçla; 

1. Ortaklarının meslekleri ile ilgili her türlü araç, gereç ve malzemelerini imal 
ve tedarik edeceği, 

2. Konusu ile ilgili işletmeler kuracağı, bu konuda kurulmuş teşebbüslere 
katılacağı, 

3. Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgili finansman 
kuruluşlarına başvuruda bulunacağı, 

4. Borçlanacağı kredinin, zamanında ve amacına uygun kullanılmasını 
sağlayıcı tedbirleri alacağı, 

hükme bağlanmıştır. 

Anasözleşmenin 10 uncu maddesinde; kooperatife ortak olabilecek kişilerde; 
taşıyıcılığı bilfiil meslek edinmiş şoför esnafı olma, kooperatifin amacına uygun 
motorlu aracının olma, şartlarının aranmakta olduğu, anılan kooperatife ortak 
olacakların araçlarını kooperatife devretmeleri konusunda ise Anasözleşmede 
herhangi bir hüküm yer almamaktadır. 
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Dolayısıyla Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri, genel olarak tüzel kişiliklerine ait 
araçlara sahip olmayıp, kooperatif ortakları gerçek kişilere ait araçlarla hizmet 
üretiminde bulunmaktadır. Taahhütlerini ortaklarının elinde bulundurduğu bu imkanı 
kullanarak yerine getirmekte, bu suretle ortaklarının karşılıklı dayanışma ve 
yardımlaşması esasına bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler. 

Öte yandan, değişir ortaklı ve değişir sermayeli bir ortaklık yapısına sahip olan 
motorlu taşıyıcılar kooperatiflerinin, bu esnek yapıları yanında, az önce ifade edildiği 
gibi sermaye yapılarının da güçlü olmaması, bunların kendi tüzel kişiliklerine ait araç 
sahibi olmalarını esasen güçleştirmektedir. 

Bütün bu nedenlerle Bakanlığımız, motorlu taşıyıcılar kooperatiflerinin nitelik 
ve imkanları dikkate alınarak; Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13. maddesinin 
yeniden değerlendirilmesinin, bu sırada motorlu taşıyıcılar kooperatifi ortaklarının, 
araçlarını kooperatiflerine devretmeden ancak kooperatif ortağı sıfatıyla ve tüzel 
kişilik şemsiyesi altında kendi araçları ile şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı 
yapmalarına ikan verilmesinin uygun olacağı görüşündedir. 

Bu nedenle, Ulaştırma Bakanlığına gönderilen ve konuya ilişkin ayrıntılı 
açıklamalar içeren 28.04.2004 gün 4600 sayılı yazımızda; Karayolu Taşıma 
Yönetmeliğinde motorlu taşıyıcılar kooperatiflerinin ve ortaklarının mağduriyetini 
giderecek şekilde değişiklik yapılması istenmiştir. 

Ayrıca, ülke genelinde faaliyette bulunan Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatiflerinden Bakanlığımıza intikal eden bu konudaki talep ve yakınmalar 
uygun şekilde Ulaştırma Bakanlığına iletilerek, başvuruda bulunan kooperatiflere 
gerekli bilgiler verilmektedir. \ \ 

Bilgi edinilmesini arz ederim. vt \ 

AMCOŞMÖN ' 
Sanayi ve Ticarereakanı 
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23.- Van Milletvekili Maliki Ejder ARVAS'in, hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelere, 
-Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, buğday üretimindeki kalite sınıflandırmasına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/2837, 2838) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Tarım ve Köy işleri 
Bakanı'na yöneltilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 28.05.2004 

Saygılarımla 

Maliki Ejder ARVAS 
Van Milletvekili 

SORULAR 

1-Ülkemizde hayvan sayısındaki azalmamn önüne geçilebilmesi ve kayıt dışı kaçak et 
kesiminin engellenmesi amacıyla ne gibi önlemler alınmaktadır ? 

2-En düşük yatırımla en yüksek katma değeri yaratan ve en düşük maliyetle istihdam imkanı 
sağlayan hayvancılık sektörüne yönelik bölgesel kalkınma projeleri hakkında bizi 
bilgilendirirmisiniz? 

3- 2010 yılında 80 milyona dayanacak nüfusumuzun hayvansal protein yönünden dengeli 
beslenmesini temin edebilmemiz için yaklaşık 
16,790,000 ton/yıl süt 
2,920,000 ton/yıl et 

21 milyar yumurta üretimine ihtiyaç vardır. Bu durumda üretimimizin süt'te %50, et 
üretiminde %300, yumurta'da ise %100 arttırılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.Gelecek için 
bu ihtiyaçlar doğrultusunda ne gibi plan ve programlar yapılmaktadır? 

4- Et ve Balık Kurumlarının Özelleştirilme Öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında üretimin 
ciddi bir şekilde gerilediği görülmektedir. Bu konu ile ilgili ne gibi müdahaleler yapılmakta 
ve nasıl önlemler alınmaktadır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOGİİu 
Adana Milletvekili 

Çiftçilerimizin yıllardan beridir süregelen pahalı girdiler ve ucuz çıktılar 
sarmalındaki döngüsü tarafınızca zaten malumdur. Eskiden ağa görülen Adanalıların 
günümüzde Anadolu'nun her tarafındaki çiftçiler gibi çökmenin eşiğine gelmiş olduğu 
çoğu zaman gözden kaçmaktadır. 

"Anadolu Sert Buğday"ı tüm Dünya'da 1. sınıf buğday kabul edilmekte olduğu, 
Adana bölgesinde yaygın olarak ekimi yapılmakta olan ve kırmızı seri buğdaylar 
sınıfında değerlendirilen "Segitario" ve "Adana99" tip buğdayların ise son 3 yıldır 
yapılmakta olan analizlerde aynı hususiyetlere sahip olduğu her defasında tescil 
edilmektedir. 

Bu sınıflandırmalar arasındaki ücretlendirme farkı malumlarınız olduğuna göre, 
bir çiftçi evladı ve ziraat konusunda uzman bir bilim adamı olarak Adana bölgesi 
buğdaylarının, tüm hususiyetlerini taşıdığı 1. sınıf buğday statüsüne yükseltmeyi ve 
aynı vasıflarda üretimlerde bulunanlar çiftçilerimiz arasında adalet sağlamayı 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
TARİM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

S A Y I : K D D . s ö . i - 0 2 / a o S ^ S ~ 28 HAZİRAN 2004 
KONU.Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 11.06.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6014 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen, Van Milletvekili Maliki Ejder ARVAS'a ait 
7/2837_esas nolu ve Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'na ait 7/2838 esas nolu yazılı 
soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Maliki Ejder ARVAS 
Van Milletvekili 

Esas No :7/2837 

SORU 1) Ülkemizde hayvan sayısındaki azalmanın önüne geçilebilmesi ve kayıt dışı 
kaçak et kesiminin engellenmesi amacıyla ne gibi önlemler alınmaktadır? 
SORU 2) En düşük yatırımla en yüksek katma değeri yaratan ve en düşük maliyetle 
istihdam imkanı sağlayan hayvancılık sektörüne yönelik bölgesel kalkınma projeleri 
hakkında bizi bilgilendirir misiniz? 
SORU 3) 2010 yılında 80 milyona dayanacak nüfusumuzun hayvansal protein 
yönünden dengeli beslenmesini temin edebilmemiz için yaklaşık 
16,790,000 ton/yıl süt 
2,920,000 ton/yıl et 

21 milyar yumurta üretimine ihtiyaç vardır. Bu durumda üretimimizin süt'te %50, et 
üretiminde %300, yumurta'da ise %100 arttırılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 
Gelecek için bu ihtiyaçlar doğrultusunda ne gibi plan ve programlar yapılmaktadır? 
SORU 4) Et ve Balık Kurumlarının özelleştirilme öncesi ve sonrası 
karşılaştırıldığında üretimin ciddi bir şekilde gerilediği görülmektedir. Bu konu ile ilgili 
ne gibi müdahaleler yapılmakta ve nasıl önlemler alınmaktadır? 

CEVAP 1-2-3-4) Hayvancılık, insanlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesi, gıda 
sanayiinin gelişmesi, kırsal kesime istihdam sağlanması, aile ekonomisinin 
desteklenmesi ve ihracatın geliştirilmesi için hayati öneme sahiptir. 

Sığır populasyonundaki genetik iyileşme ve besleme tekniklerindeki değişim 
doğal olarak et ve süt verimlerinde artış sağlamıştır. Ancak, sektörde yaşanan bazı 
sorunlar (işletmelerin küçük olması, örgütlenme yetersizliği, fiyat istikrarsızlığı vb.) 
uzun yıllardır bir türlü çözüme kavuşturulamamıştır. 

Mevcut sorunların çözümü ve ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla 
Bakanlığımızca hayvancılık sektöründe bir çok alanda geliştirme ve destekleme 
faaliyetleri yürütülmektedir. Bu bağlamda, 

• Yem bitkileri üretiminin teşvik edilmesi, 
• Suni tohumlamanın yaygınlaştırılması ve soy kütüğü kayıtlarının tutulması, 
• Suni tohumlamadan doğan buzağıların desteklenmesi, 
• Belgeli damızlık kullanımının teşvik edilmesi, 
• Süt teşviği, 
• Hastalıktan ari işletme teşviği, 
• Arıcılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin teşvik edilmesine yönelik destekleme 

tedbirleri uygulanmaktadır. 
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Hayvancılık destekleri çerçevesinde, 2003 yılında çiftçilerimize verilen toplam 
destek miktarı 130 trilyon TL.'ye ulaşmıştır. 2004 yılı içerisinde uygulanacak olan bu 
desteklemeler için 200 Trilyon TL kaynak ayrılmıştır. 

Diğer taraftan, bu politikalara ilave olarak, ileriye dönük yeni projeler 
konusunda yoğun bir çalışma başlatılmıştır. Bu projelerin öncelikli olanlarından biri; 
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonundan desteklenmesi esasına dayalı "Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesidir". 
2004 yılında söz konusu proje ile hayvancılık sektörüne 200 Trilyon TL lik ek bir 
destek sağlanacaktır. Ayrıca, Damızlık süt sığın yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize 
25.02.2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında düşük faizle kredi 
kullandırılmaktadır. 

Diğer yandan, 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. 

Meraların geliştirilmesi çalışmaları çerçevesinde Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu Bölgesine 2004 yılında 6.5 trilyon TL ödenek ayrılmıştır. 
Bu destekler yanında Bakanlığımızca 2004 yılında; 

• Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait bazı işletmeler ile 
Bakanlığımıza bağlı üretme istasyonlarına ait taşınmazların özel sektöre 
kiralanması ile damızlık alanında özel sektörce yatırım yapılması, 

• Ülkemizin iç kesimterinde Anadolu Esmeri ve ağırlıklı olarak sahil 
kesimlerinde Anadolu Alacası adı altında başlatılan sığır ıslah projelerinin 
2004 yılı içerisinde başlatılması, ayrıca, Güneydoğu Anadolu Bölgemize 
adapte olmuş Ivesi koyun ırkını ıslah etmeyi amaçlayan Ivesi Projemizin de 
2004 yılı içerisinde başlatılması, 

• Organize Hayvancılık Bölgelerinin kurulması hayvancılığın geliştirilmesi için 
Bakanlığımızca yapılacak diğer çalışmalar arasındadır. 

Kaçak hayvan girişinin önlenmesi için yapılan çalışmalar; 

Çeşitli kurum ve kuruluşlar ve bölge insanları ile yapılan ortak çalışmalar 
sonucunda 2003 yılında bölgede kaçak hayvan girişi ile ilgili vakalar tespit edilmiştir. 
Ancak alınan tedbirlerle bugün itibariyle bölgede bu konuda ( Son 6 aydır) herhangi 
bir sorun yaşanmamaktadır. 

Bu konudaki çalışmaları denetlemek üzere Bakanlığımızca Nisan ayında 
bölgeye 5 kişilik bir ekip gönderilmiştir. Arkadaşlarımız bölgedeki vatandaşlarla ve 
mahalli idarecilerle görüşmüş, hayvan pazarlarını denetlemişlerdir. Bu konu ile ilgili 
çalışmalar hassasiyetle devam edecektir. 

Et ve Balık Kurumu arzın fazla olduğu dönemlerde besiciyi rahatlatmak 
amacıyla yüksek oranda alım gerçekleştirmekte, normal dönemlerde ise 
pazarlayabildiği ölçüde alım yapmaktadır. 

Bakanlığımızın tarım ürünleri piyasasındaki genel politikası; fiyatların devlet 
müdahalesi olmadan serbest piyasa koşullarında oluşması, ancak fiyatların aşırı 
dalgalanma gösterdiği zamanlarda bu tür kurumların piyasaları regüle eden 
görevlerini yerine getirmesidir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi: Atilla BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Esas No .7/2838 
SORU: Çiftçilerimizin yıllardan beridir süregelen pahalı girdiler ve ucuz çıktılar 
sarmalındaki döngüsü tarafınızca zaten malumdur. Eskiden ağa görülen Adanalıların 
günümüzde Anadolu'nun her tarafındaki çiftçiler gibi çökmenin eşiğine gelmiş olduğu 
çoğu zaman gözden kaçmaktadır. 

"Anadolu Sert Buğday"ı tüm Dünya'da 1. sınıf buğday kabul edilmekte olduğu, Adana 
bölgesinde yaygın olarak ekimi yapılmakta olan ve kırmızı seri buğdaylar sınıfında 
değerlendirilen "Segitario" ve "Adana 99" tip buğdayların ise son 3 yıldır yapılmakta 
olan analizlerde aynı hususiyetlere sahip olduğu her defasında tescil edilmektedir. 

Bu sınıflandırmalar arasındaki ücretlendirme farkı malumlarınız olduğuna göre, bir 
çiftçi evladı ve ziraat konusunda uzman bir bilim adamı olarak Adana bölgesi 
buğdaylarının, tüm hususiyetlerini taşıdığı 1. sınıf buğday statüsüne yükselmeyi ve 
aynı vasıflarda üretimlerde bulunanlar çiftçilerimiz arasında adalet sağlamayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAP: Bakanlığımızın ilgili kuruluşu ofan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) iştigal 
konularının temelini teşkil eden buğdayların sınıflandırılmasında, Dünyaca kabul 
edilen genel kalite kriterlerinin yanında, ülkemizin üretim şartlan, buğdaylarımızın 
bölgelerimize göre verim durumları da dikkate alınmaktadır. Bilindiği gibi ülkemizde 
üretilen ekmeklik buğdaylar, ekmeklik kalitesi açısından çok çeşitlilik arz etmektedir. 
Kalite yönünden belli bir standardizasyona gidilmesi için buğdaylar renk, sertlik ve en 
önemlisi de ekmeklik kaliteleri olmak üzere temel değerlendirme kriterlerine göre 
aşağıda belirtilen 6 sınıfa ayrılmıştır. 

1- (1210) Anadolu Beyaz Sert Buğ. (Köse, Zerun, Kıraç-66 v.b..) 
2- (1220) Anadolu Kırmızı Sert Buğ. (Bezostaja, Gün-91 v b..) 
3- (1230) Kırmızı Yarı Sert Buğ. (Bolal, Sagittario, Pandas, Golia v.b..) 
4- (1310) Beyaz Yarı Sert Buğ.(Gerek-79, Adana-99, Ceyhan-99 v.b..) 
5- (1410) Diğer Beyaz Buğ. (Ata, Dariel, Ziyabey v.b..) 
6- (1420) Diğer Kırmızı Buğ. (Atilla, Orso.Gemini v.b...) 

Böylece renk, sertlik ve ekmeklik kalitelerine göre artı sınıfa ayrılan buğdayların 
fiyatları ise; 1, ve 2.sırada yer alan Anadolu Beyaz Sert Buğdaylar ile Anadolu 
Kırmızı Sert buğdayları aynı, 3. ve 4. sırada yer alan Kırmızı Yarı Sert Buğdaylar ile 
Beyaz Yan Sert Buğdayları aynı, 5. ve 6. sırada yer alan Diğer Beyaz ve Diğer 
Kırmızı Buğdayların fiyatları aynı tutularak, fiyat açısından üç ana sınıf 
oluşturulmuştur. Sagittario ve Adana-99 buğday çeşitleri de fiyat açısından ikinci 
grupta yer almaktadır. 

Uzun yıllardır TMO tarafından üreticiden satın alman buğday çeşitlerinin, gerek 
kuruluşun Şube Müdürlüklerinde bulunan laboratuarlarda fiziksel, kimyasal analizleri, 
gerek Merkez laboratuarında fiziksel, kimyasal ve ekmeklik kalitesini belirleyen 
teknolojik analizleri yapılmaktadır. Böylece her yıl ekmeklik buğday çeşitlerinin, 
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ekmeklik kalite performansları karşılaştırılarak kalite yönüyle hangi sınıfta yer alacağı 
belirlenmektedir. 

Tasaco Tarım San. Tic. Ltd. Şti adına tescil edilmiş olan Sagittario buğdayı, ekmeklik 
kalitesi bakımından Kırmızı Yarı Sert Buğdaylar sınıfında yer almaktadır. Sagittario 
tam anlamıyla sert tane yapısında bir buğday çeşidi olmayıp, tane sertliği olarak 
Kırmızı Yarı Sert sınıf içinde kalmaktadır. Tane özelliğinin yarı sert olması, buğdayın 
protein miktarının ve kalitesinin ekmekçilik için orta düzeyde olduğunun göstergesidir. 
Bir buğdayın ekmeklik kalitesi denildiğinde, o buğday unundan ideal ekmek 
yapılabilme özelliği anlaşılmaktadır ve ideal ekmeklik özelliği, buğdayın tane 
sertliğinin tam sert olması ile bağlantılıdır. Buğday alım dönemleri sonrasında, 
ekmeklik buğdayların ekmek yapımına uygunluk kalitesini belirleyen ve uzun yıllardır 
uygulanan analizleri sonucuna göre Sagittario buğdayının Kırmızı Sert grupta 
değerlendirilmesi uygun olmamaktadır. 

Adana-99 buğday çeşidi ise Bakanlığımıza bağlı Çukurova Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü adına tescil edilmiş olup, çiftçilerimiz tarafından son 4-5 yıldır 
üretmektedir. Söz konusu çeşidin kalite kriterlerine göre ekmeklik kalite verileri iyi 
olmakla bittikte üretim tarihi olarak çok yeni bir çeşittir. Dolayısıyla, Adana-99 buğday 
çeşidinin kalite yönünden stabilite kazanması gerekmekte olup halen Beyaz Yarı Sert 
Buğday sınıfında bulunmaktadır. 
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24.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN'ın, THY'nin fiyat tarifesine ve 2003 yılı kâr-zarar 
durumuna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/2840) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını delâletlerinize arz ederim. . 

BAYKAN 
Trabzon Milletvekili 

Yurt içi yolcu taşınmacılığmın önemli bir miktarı hava yolu ile 
gerçekleşmekte olup, Türk Hava Yollan'nın yanı sıra bazı özel hava yolu 
şirketleri de bu sektörde yer almaktadır. Özel hava yolu şirketleri tarafından İç 
hatlarda yolcu bilet fiyatlarının Türk Hava Yollan'nın fiyatlan altında 
belirlenmiş olması ve bu fiyatlarla yolcu taşınması ile ilgili olarak, 

SORULAR: 

1- Eğer Özel hava yolu şirketleri tarafından uygulanan fiyatlar ile yolcu 
taşınması mümkün ve kârlı ise, niçin Türk Hava Yollan daha pahalı yolcu 
taşımaktadır? 

2- Türk Hava Yollan'nın uygulanmakta olan fiyat tarifesi ile verimli 
çalışması ve kâr etmesi mümkün müdür? 

3- Türk Hava Yollan'nın 2003 yılı kâr-zarar durumu nasıldır? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/. * ^ 3 ^^(JL ^ " ^ » » 
KONU :Trabzon Milletvekili 

Sayın Asım AYKAN'm 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 11.06.2004 tarih ve A.Û 1.0.GNS.0.10.00.02-7/2840-6017/19991 
sayılı yazısı. 

Trabzon Milletvekili Sayın Asım AYKAN'm 7/2840-6017 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ SAYIN ASIM AYKAN'IN 7/2840-6017 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Yurt içi yolcu taşınmacılığının önemli bir miktarı hava yolu ile gerçekleşmekte 
olup, Türk Hava Yollan'nm yanı sıra bazı özel hava yolu şirketleri de bu sektörde yer 
almaktadır. Özel hava yolu şirketleri tarafından İç hatlarda yolcu bilet fiyatlarının 
Türk Hava Yollan 'nın fîyatlan altında belirlenmiş olması ve bu fiyatlarla yolcu 
taşınması ile ilgili olarak, 

SORU 1- Eğer Özel Hava yolu şirketleri tarafından uygulanan fiyatlar ile yolcu 
taşınması mümkün ve kârlı ise, niçin Türk Hava Yollan daha pahalı yolcu 
taşımaktadır? 

CEVAP 1- Bilindiği üzere, THY A.O. Genel Müdürlüğü Ulaştırma 
Bakanlığının ilgili kuruluşu iken, özelleştirilmek üzere 22.08.1990 tarih ve 90/822 
sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlanmış 
bulunmaktadır. 

THY A.O.'nın milli havayolu olması vasfi ile yüklendiği misyon gereği; yurt 
içi ve yurt dışında geniş bir uçuş ağına sahip olması ve Avrupa'nın büyük havayollan 
ile rekabet edecek seviyede hizmet kalitesini oluşturan altyapıya yatınm yapması 
sebebiyle operasyon maliyeti, iç hat uçuşlannda özel hava yollanna göre daha yüksek 
olmaktadır. 

Buna rağmen, son yıllarda bütün dünyada havayolu işletmelerinin uçuş 
emniyetinden taviz vermeden düşük ücretlerle yolcu taşımacılığı yapmalannm 
yaygınlaşmasına paralel olarak ülkemizde de özel havayolu taşıyıcıları tarafından iç 
hatlarda düşük ücretlerle yolcu taşımacılığı başlatılmış olup, bu doğrultuda THY 
A.O.da ücretlerini düşürmüştür. 

SORU 2-Türk Hava Yollan'nm uygulanmakta olan fiyat tarifesi ile verimli 
çalışması ve kâr etmesi mümkün müdür? 

CEVAP 2-Havacılık Sektöründeki gelişmeler karşısında, THY A.O. da maliyet 
düşürücü tedbirler alarak ve kaynaklarını daha verimli kullanarak belli ölçülerde fiyat 
indirimi politikalan uygulamaktadır. Bununla birlikte fiyat indiriminin doluluk 
oranlannı artına yöndeki etkisi, fiyat indirimi sebebiyle oluşan gelir kaybını ancak 
karşılayabilmektedir. 

SORU 3-Türk Hava Yollan'nın 2003 yılı kâr-zarar durumu nasıldır? 

CEVAP 3-Türk Hava Yollan A.O; Uluslararası Finansal Roparlama 
Standarttan (UFRS) esasına göre 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle vergi öncesi 287,2 
Trilyon Tj^veıgi sonrası net kâr miktan ise 213,8 Tfityon TL.'ye ulaşmış 
bulunmadadır^ 
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25.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünün idarî 
ve teknik personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı 
(7/2892) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasmı saygılarımla arz 
ederim.03.06.2004 

En^arÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

İlimiz Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü kurulduğu 1992 yılından beri üstlendiği 
hizmetlere cevap veremeyecek kadar yetersiz idari ve teknik kadroyla hizmet vermeye 
çalışmaktadır. Bu vahim durum, gerek Ardahan Valiliğince, gerekse Teftiş Kurulu raporları 
ile defalarca Bakanlığınıza iletilmesine rağmen idari ve teknik personel yetersizliği 
giderilememiştir. İlimizde yapımı sürdürülen irili ufaklı yatırımların denetim, kontrollük ve 
keşif hizmetlerinin yürütülmesinde büyük sıkıntılar yaşanmakta, zaman zaman telafisi 
mtimkün olmayan hata ve aksamalar meydana gelmektedir. 

Yukarıda açıklanan gerekçelerden dolayı, acilen 3 adet İnşaat Mühendisi, 2 adet 
Elektrik Mühendisi, 1 adet Makine Mühendisi, 1 adet Harita ve Kadastro Mühendisi, 
1 adet Şoför, 1 adet Teknik Ressam, 2 adet Hizmetlinin atanması gerekmektedir. Bu 
personelin biran önce ilimizde görevlendirilmesi için herhangi bir çalışmanız var mı? 

- 5 1 1 -



T.B.M.M. B : 107 29 . 6 . 2004 O : 5 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.17/ <O^L 
KONU : Ardahan Milletvekili 3 Q J-|AZ;^V 

EnsarOĞÜrün 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 17.06.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6060/20110 sayılı yazısı. 

îlgi yazınız ekinde alınan; Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan Bayındırlık 
ve İskan Müdürlüğünün idari ve teknik personel ihtiyacı hakkında, Bakanhğıma yöneltmiş 
olduğu T.B.M.M. 7/2892 Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ENSAR ÖĞÜTÜN 

T.B.M.M. 7/2892 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

İlimiz Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü kurulduğu 1992 yılından beri üstlendiği 
hizmetlere cevap veremeyecek kadar yetersiz idari ve teknik kadroyla hizmet vermeye 
çalışmaktadır. Bu vahim durum, gerek Ardahan Valiliğince, gerekse Teftiş Kurulu raporları ile 
defalarca Bakanlığınıza iletilmesine rağmen idari ve teknik personel yetersizliği 
giderilememiştir. İlimizde yapımı sürdürülen irili ufaklı yatırımların denetim, kontrollük ve 
keşif hizmetlerinin yürütülmesinde büyük sıkıntılar yaşanmakta, zaman zaman telafisi mümkün 
olmayan hata ve aksamalar meydana gelmektedir. 

Yukarıda açıklanan gerekçelerden dolayı, acilen 3 adet İnşaat Mühendisi, 2 adet 
Elektrik Mühendisi, 1 adet Makine Mühendisi, 1 adet Harita ve Kadastro Mühendisi, 1 adet 
Şoför, 1 adet Teknik Ressam, 2 adet Hizmetlinin atanması gerekmektedir. Bu personelin biran 
önce ilimizde görevlendirilmesi için herhangi bir çalışmanız var mı? 

CEVAP: 

Ardahan İli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğümüzün teknik personel ihtiyacım 
karşılamak üzere: 

• 18.01.2004 tarih ve 3023 sayılı olur ile; 23.02.2004 tarihinden itibaren 2 ay süreyle 4 
adet Mühendis, 

• 08.04.2004 tarih ve 12781 sayılı olur ile; 21.06.2004 tarihinden itibaren 1 er adet 
İnşaat, Elektrik, Makine ve Harita Mühendisi olmak üzere 4 adet Mühendis 2 ay süreyle 
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğümüz emrinde görevlendirilmiştir. 

Aynca; özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardaki personelden naklen atama 
yapılması konusunda Devlet Personel Başkanlığından talepte bulunulmuştur. 
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Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısına verilen oyların sonucu : 

0 : 5 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

19.26 
617 
550 
249 

1 
0 
4 

254 
0 Kanunlaşmıştır. 

Ilı 
1 Adana 
| Adana 
I Adana 
Adana 
Adana 
Adana 

1 Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 

| Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 

| Adıyaman 
1 Adıyaman 
| Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 

1 Afyon 
| Afyon 
1 Afyon 
| Afyon 
1 Afyon 
| Afyon 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Aen 
Ağrı 
Amasya 

| Amasya 
1 Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Aksöz 
Başoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Erbatur 
Garip 
Kirişçi 
Küçükaydın 
Sağ 
Seyhan 
Tekin 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Özyol 
Unsal 
Açba 
Aşkar 
Aydoğan 
Bal andı 
Koca 
Koçak 
Ünlütepe 
Aslan 
Kaya 
Özmen 
Özvolcu 
Yıldız 
Albayrak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Bilsehan 
Çanakçı 
Çiçek 
Değerli 

Adı 
Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
Nevin Gaye 
Recep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyattin 
Mehmet Ziya 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
İbrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Cemal 
Mehmet Melik 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 
Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Ayşe Gülsün 
A. İsmet 
Cemil 
İsmail 

Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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ili | 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

i Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Avdın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 

1 Bitlis 
(Bitlis 

Soyadı 

Denemeç 
Erdem 
Gedikli 
İpek 
Kapusuz 
Karapınar 
Kepenek 
Koca 
Kurtulmuşoglu 
Meral 
Özcan 
Öztoprak 
Sanay 
Sav 
Tomanbay 
Topaloğlu 
Tuna 
Yarbay 
Yazıcıoğlu 
Akman 
Badazlı 
Baloğlu 
Baykal 
Çavuşoğlu 
Dülger 
Ekmekçioğlu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Özcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztaş 
Çerçıoğlu 
Ertürk 
Koç 
Oyuş 
Özakcan 
Semerci 
Aydınlıoğlu 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pekel 
Şali 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anik 
Berdibek 
Güler 
Aksoy 
Ergezen 

Adı 

Reha 
Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
Eyyüp 
Önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlüt 
Mehmet 
Hüseyin 
Atila 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
Özlem 
Ahmet 
Atilla 
Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 
İsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
A. Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahim 
Zeki 

Parti 1 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 1 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti I 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 1 
CHP ' 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

Oyu | 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı | 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı \ 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

AK Parti j Kabul 
CHP Kabul 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankın 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 

Soyadı 
Gaydalı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Güner 
Yılmaz 
Alp 
özçelik 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birinç 
Çelik 
Demirel 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapasaoglu 
Kızılcıktı 
Küçükaşık 
Orhan 
özyurt 
Pakyttrek 
Tutan 
Yalçınbayır 
D ani s 
Köşdere 
Küçük 
Özay 
Akbak 
Ericekli 
Özdemir 
Ayvazoğlu 
Kafkas 
Kavuştu 
Külcü 
Yıldırım 
Erdoğan 
Filiz 
Gazalcı 
Kandoğan 
Neşşar 
Oral 
Yüksektepe 
Akgül 
Arslan 
Aslan 
Değer 
Eker 
Koçyiğit 
Merdanoğlu 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
Ayağ 
Budak 
Çakır 
Gencan 

Adı 
Edip Safder 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Merin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 
Faruk 
Şerif 
Faruk 
Kemal 
Ali 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Altan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmet Emin 
Ertugrul 
Mehmet 
İbrahim 
Ahmet 
İsmail 
Tevfik 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet U. 
V. Haşim 
Mehmet 
Aziz 
M. İhsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali İhsan 
Cavit 
Mehmet Fehmi 
İrfan Rıza 
Ali 
Necdet 
Rasim 
Nejat 

Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Elazığ 
Elazığ 
Ela;:ığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 

| Eskişehir 
Eskişehir 
Esk şehir 

| Esk şehir 
l cSKtşenır 
Esk şehir 

1 Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 

1 Gaziantep 
1 Gaziantep 
1 Gaziantep 
1 Giresun 
| Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 

1 İsparta 
1 İsparta 
İsparta 
İsparta 

| İsparta 
1 Mersin 

Soyadı 
Ağar 
Çetinkaya 
Demirbağ 1 
Murat 
Türkoğlu 1 
Kaban 1 
Karakaya 
Tınastepe 
Akbulut 
Akdağ 
Daloğlu 
Gülyurt 
Ilıcalı 
Özdoğan 
Özyılmaz 
Ankan 
Keskin 
Mercan 
Selvi 
Tozçöken 
Yücesan 
Abuşoğlu 
Aktaş 
Ateş 
Durdu 
Sarı 
Şahin 
Tüzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Canikli 
Işık 
Tatlı 
Temür 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
öztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 
Çay 
Durgun 
Eraslan 
Ergin 
Geçen 
Soydan 
Soylu 
Yazar 
Armağan 
Bilgiç 
Coşkuner 
Mumcu 
Özel 
Benli 

Adı | 
Mehmet Kemal I 
M. Necati 
Zülfü 
Şemsettin 1 
Abdülbakı 
Talip 1 
Tevhid 
Erol 
Mustafa Nuri | 
Recep I 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
İbrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 
Mehmet 
Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Züheyir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 
Fuat 
Mehmet 
İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Recep 
Saffet 

Parti 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu | 

Katılmadı 
Kabul 1 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 1 
Kabul I 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul [ 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 1 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

1 Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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ili 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

' İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
Bulut 
Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
inan 
Oksal 
Özcan 
Özyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak ' 
Altıkulaç 
Arı oğlu 
Atalay 
Ataş 
Ateş 
Aydın 
Sanbekir 
Ayva 
Bağış 
Baş 
Baş 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Büyükkaya 
Coşkun 
Çubukçu 
Denizolgun 
Derviş 
Ekren 
Elekdağ 
Erdem 
Erol 
Gülçiçek 
Gündüz 
Güneş 
Gürel 
Hacaloğlu 
Hacıoğlu 
ibiş 
İncekara 
Kaçır 
Kansu 

(İstanbul | Kaptanoğlu 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Karslı 
Keleş 
Ketenci 
Kılıçdaroğlu 
Koral 
Kumkumoğlu 

Adı 
Ersoy 
Vahit 
Ali 
Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 
ilhan 
Tayyar 
Ersin 
ismet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Kemal 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zevnep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Bireen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 

Kuzu Burhan 

Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

Oyu 1 
Katılmadı 1 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı j 
Katılmadı 1 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 1 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 
Küçükali 
Livaneli 
Okuducu 
Öymen 
Özal 
Özbek 
Özdemir 
Özpolat 
Öztürk 
Sekmen 
Sevigen 
Şahin 
Şahin 
Şimşek 
Şirin 
Tamaylıgil 
Tanla 
Topuz 
Topuz 
Unakıtan 
Uslu 
Yalçıntaş 
Yazıcı 
Yıldırım 
Akalın 
Akçam 
Akdemir 
Anadol 
Arıtman 
Aydın 
Baratalı 
Bodur 
Ensari 
Ersin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademir 
Karaman 
Katmerci 
Kaya 
Miçooğulları 
Oyan 
Öktem 
Tekelioğlu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabayır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 

Adı 
Göksal 
Ömer Zülfü 
Güldal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sırrı 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
İdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent Hasan 
Ali 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binali 
Hakkı 
Zekeriya 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfık 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkan 
Oğuz 
Enver 
Mehmet S. 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Selahattin 
Zeki 
Selami 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 

Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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İli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malarya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 
Elitaş 
Eskiyapan 
Gül 
Özcan 
Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kesimoğlu 
Sarıçam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baştopçu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
Simi en 
Angı 
Büvükakkaşiar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Ûzkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Aksoy 
Cantimur 
Güven 
Kınay 
Ordu 
Yılmaz 
Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
ölmeztoprak 
Sanbaş 
Annç 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
ören 
Özkan 
Tanrı verdi 

Adı 
Mustafa 
Muharrem 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S. 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
İzzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Halil İbrahim 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 

Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 

Oyu 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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Manisa 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

Soyadı 

Taşçı 
Turgut 
Yetenç 
Ankan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
En 
Hamidi 
Arslan 
Ergin 
Özyer 
Terzibaşıoğlu 
Üstün 
Yaka 
Ertuğrul 
Karavağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Elkatmış 
Köybaşı 
Seyfi 
Çetin 
Eraslan 
Özegen 
Fatsa 
Güler 
Tandoğdu 
Taşçı 
Türkmen 
Uysal 
Yılmaz 
Çakır 
Kart 
Sütlüoğlu 
Cebeci 
Çelik 
Dişli 
Gündüz 
Üstün 
Yıldırım 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Kurt 
Önder 
Uzunkaya 

Adı 

Hakan 
Süleyman 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Besir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfi 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
İdris Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
İlyas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
İlyas Sezai 
Musa 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
Bağımsız 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

Oyu 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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Samsun 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
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Soyadı 
Yeni 
Altay 
Can 
Oztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Ay al an 
Çakmak 
Dağcıoğlu 
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Şahin 
Tosun 
Arz 
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Göktaş 
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Akman 
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Cahit 
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Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
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Yahya 
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Sabahattin 
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Zonguldak 
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Aksaray 
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Bayburt 
Bayburt 
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Karaman 
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Batman 
Batman 
Batman 
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Sımak 
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Bartın 
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Ardahan 
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İğdır 
İğdır 
Yalova 
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Osmaniye 
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Soyadı 

Koç 
Öztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yaşar 
Battal 
Güney 
Akgün 
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Ünlü 
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Harun 
Fazlı 
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Koksal 
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Ramazan 
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Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
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Murat 
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M. Nezir 
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Muharrem 
Şükrü 
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Necati 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 
• • 

GÜNDEMİ 
107 NCİ BİRLEŞİM 

29 HAZİRAN 2004 SALI 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

4 

5 

6 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 

8 
SOZLU SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



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

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

* Adalet Komisyonu 
- 28.6.2004 Pazartesi - Saat: 14.00 
- 30.6.2004 Çarşamba - Saat: 10.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
28.6.2004 Pazartesi - Saat: 14.00 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu 
29.6.2004 Sah - Saat: 14.00 

* İçişleri Komisyonu 
30.6.2004 Çarşamba - Saat: 13.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
107 NCİ BİRLEŞİM 29 HAZİRAN 2004 SALI Saat : 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

* 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

* 

3 - SEÇİM 

sCtte 
5q? 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

=q£ 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

5l±le 



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 araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

2. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

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 araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca 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 iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

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 uyarınca 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 uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

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

11. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 28 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

12. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
13. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 

sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

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 araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
36. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 

Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

37. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 

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 uyarınca 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 uyarınca 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 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

44. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

46. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

47. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesaplan 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

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) 
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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 
uyarınca 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

52. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

53. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

54. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

55. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

57. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

58. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

60. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

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) 
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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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

63. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

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 uyarınca 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 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
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 uyarınca 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 tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

69. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

70. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

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 ve 105 inci maddeleri uyarınca 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) 

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 Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 
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76. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 Milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

77. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

78. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

79. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

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 uyarınca 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 uyarınca 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 uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

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

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 uyarınca 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

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 uyarınca 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 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

88. - Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 Milletvekilinin, geleneksel Türk el 
sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 
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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 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/130) 

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 uyarınca 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (1.0/133). 

94. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

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 uyarınca 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 sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

98. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, futboldaki şike, Futbol Federasyonu 
ve Merkez Hakem Komitesi ile ilgili iddiaların ve maçlardaki şiddet olaylarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

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 sonuçları 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) 
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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 uyarınca 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 uyarınca 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) 

112. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

113. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, patates yetiştiriciliğinin ve 
patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

114. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/153) 
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115. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 

sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

116. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

117. - Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının ekonomik, 
sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca 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 uyarınca 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 uyarınca 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 araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

121. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının 
bazı görüş ve uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca 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 iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

124. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

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 uyarınca 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 uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 
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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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/166) 

129. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

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 
uyarınca 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

133. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

134. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 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 uyarınca 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 uyarınca 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 
uyarınca 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 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

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 uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (40/175) 

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) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORUŞMELER 
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 uyarınca 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 araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 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 uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

146. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 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 uyarınca 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 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

149. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

150. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca 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 Lojmanlarında Mustafa 
Güngör'ün öldürülmesinin aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/185) 

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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 

153.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 Milletvekilinin töre cinayetlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

154.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
155.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 24 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 

neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

156. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 
bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

157.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/191) 

158. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

159. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 
yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

160. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün 
boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

161. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile 
uğraşan küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

162. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

163. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

164.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 29 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/198) 

165. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, yabancıların Türkiye'de mülk 
edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

166. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme 
politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

167. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin 
sebeplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 
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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 sorumluları 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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7 - SÖZLÜ SORULAR 

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'ın, 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 Arıtman'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 fiyatlandırmasının 
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 çalışanlarının 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 çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

64. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin yeniden 
yapılandırılması çalışmalarına 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 Tarım 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 Bakanından 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'ın, 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 payları 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 ağaçlandırılmasına 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 okulların elektrik borçlarına 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 standartlarını 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 kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 

119. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki 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 Doları 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'ın, 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 som önergesi (6/766) 

- 2 4 - 107 NCİ BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 
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'in, 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'in, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

182. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, 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'ın, 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 

kurullarının çalışmalarına 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 iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

202. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların 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 depolarına 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'nın, 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'nın, 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) 
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232. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'li depremzede temsilcilerinin 

gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 
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 Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

239. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, 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'in 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) 
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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) 

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 yayına 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) 
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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) 
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'ın, 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 hazırlıkların 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) 
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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) 
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-Şabanozu karayolundaki çalışmalara 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 
315. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, haklarında 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) 
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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) 
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'ın, 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) 
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355. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/990) 
356. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/991) 
357. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 
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 zararlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) 
366. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri 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) 
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381.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 
382. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'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 borçlarına 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) 
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 yayınlanabilmesine 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 Tarım 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. - Malarya 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 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
399. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, seçim harcamalarında 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 soru önergesi (6/1044) 
406. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketici kuruluşlarına yapılması gereken 

ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 
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407. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) 
408. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
409. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
410. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 
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'in, Edirne İlindeki tarihî eserlerin bakım ve 

onarımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 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'in, 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 sözlü soru önergesi (6/1071) 

432. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 
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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, Nevşehir Havalimanının 

kullanılmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 
436. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 

sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 
437. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 

alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 
438. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, YE-PA'dan işten çıkarılan işçilere 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 
439. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla 

çıkarılan kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 
440. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'm, yerel yönetimlere kaynak aktarımında gözetilen 

kriterlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 
441. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilme 

gerekçesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 
442. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1086) 

443. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen adaylarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

444. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

445. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için belirlenen tütün kotasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1092) 

446. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da üniversite kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

447. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

448. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

449. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

450. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalılık yasasının uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

451.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

452. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

453. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 
kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

454. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 

455. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

456. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, 2004 KPSS kitapçığında Almanca ve 
Fransızca bölümü mezunlarına yer verilmemesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/1105) 

457. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 
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458. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, sosyal güvenlik kuruluşlarına ve iç 

borçlanmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1107) 
459. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinin trafo 

sorununa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) 
460. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 
461.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik-Bozüyük'teki öğrenci yurdu inşaatına 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1112) 
462. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 
463. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 
464. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 
465. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1117) 
466. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 

güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 
467. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 

doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 
468. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 
469. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, kaymakam atamalarına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 
470. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, basında yer alan bir habere ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 
471.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 

yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 
472. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 

emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 
473. - 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) 

474. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, SSK hastalarının özel hastanelerden yararlanma 
projesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

475. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, sağlığa zararlı ürünlerin Türkiye'ye girişini 
engelleyici mevzuata ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

476. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Ziraat Bankasının kullandırdığı tarımsal kredinin faiz 
oranına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

477. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1130) 

478. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) 

479. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

480. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) 

481. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) 

482. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) 

483. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 
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484. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 
485. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 
486. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 
487. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 
488. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 
489. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) 
490. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1143) 
491. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 
492. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 
493. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Denizli'ye gelen turistlere ve turizmin 

geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1146) 
494. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, ülkemizin ve Denizli'nin orman miktarına ve 

erozyona karşı alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1147) 

495. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un, Türkiye Barolar Birliğinin gazetelere verdiği 
bir ilana ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) 

496. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 

497. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 
korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 

498. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

499. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Arkeoloji Müzesinin Truva 
bölümüne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) 

500. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, müzelere ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153) 

501. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 

502. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te gerçekleştirilen bir projeye ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

503. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

504. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak 
iller kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1157) 

505. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

506. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

507. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

508. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Türk Telekom A.Ş.'nin özelleştirilmesinin 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1161) 
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509. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı ilçelerdeki Adalet Teşkilâtının 

kaldırılması çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) 
510. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, SSK emeklilerinin mağduriyetine ilişkin Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1163) 
511. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların 

sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 
512. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 
513. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, Tekirdağ-Silivri sahilinde yer alan fabrikaların 

çevreye verdiği zararlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) 
514.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Manisa-Turgutlu İlçesindeki tuğla kiremit 

fabrikalarının toz kömürü ihtiyaçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1167) 

515. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman isminin THY uçaklarından birine 
verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) 

516. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

517. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 
arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 

518.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'm, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan 
tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

519.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar 
yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 

520. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 
primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 

521. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki hazineye ait 
bir arazinin kiraya verilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) 

522. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 
yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 

523. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 

524. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, tarımsal desteğin artırılması için yapılacak 
çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 

525. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Adliye Sarayı inşaatına ve Karşıyaka 
Adliye binasının taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 

526. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, lokantacıların gıda ürünlerinin alımı ve satımında 
karşılaştıkları farklı KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

527. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te üniversite kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) 

- 3 9 - 107 NCİ BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
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. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve 
Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

6. - 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) 

7. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

8. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

9. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı 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) (*) 

10. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in Her Yıl 
"Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma 
tarihi: 20.5.2003) (*) 

11. - 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) (*) 

12. - 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) 

13. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

14. - 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) 

15. - 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) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
16. - 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) 

17. - 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) 

18. - 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) 

19. - 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) 

20. - 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma tarihi: 31.5.2004) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı: 460) (Dağıtma tarihi: 31.5.2004) 

26. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi 
Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/561) 
(S. Sayısı: 458) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/804) 
(S. Sayısı: 462) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

28. - Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/562) (S. Sayısı: 464) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

29. - Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sayısı: 579) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
30. - Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin; Siyasi Partiler Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/112) (S. Sayısı: 580) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

31. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

32. X - Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin Karadeniz'de Biyolojik 
Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/750) (S. Sayısı: 608) (Dağıtma 
tarihi: 16.6.2004) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, 
Eğitim, Bilim, Basm-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/791) (S. Sayısı: 609) (Dağıtma tarihi: 16.6.2004) 

34. - Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları 
(1/801) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 18.6.2004) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre 
Merkezi Yönetim Kurulu Arasında Türkiye'de Bölgesel Çevre Merkezinin Kurulması ve 
Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/792) (S. Sayısı: 612) (Dağıtma tarihi: 23.6.2004) 

36. - Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/817) 
(S. Sayısı: 614) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

37. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

38. X - Belediyeler Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayısı: 616) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

(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: 618) 

Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/827) 

T.C. 
Başbakanlık 8.6.2004 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-889/2691 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 17.5.2004 

tarihinde kararlaştırılan "Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile 
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Devlet bütçesinin temel ilkelerinden birisi birlik ilkesidir. Bu ilkeye göre, Devlete ait tüm gelir 
ve giderlerin tek bir bütçede yer alması esastır. Böylelikle, Devlet kaynaklarının tek elde toplanarak 
harcamalarda saydamlık sağlanması amaçlanmakta, bütçe disiplininden kaçışlar ve harcamalarda 
keyfiyetin önlenilmesine çalışılmaktadır. Bunun istisnasını oluşturan unsurlardan en önemlileri fon 
ve özel gelir-özel ödenek uygulamalarıdır. 

Genel Devlet tanımı içerisine giren genel ve katma bütçeli kuruluşlar yanında, özellikle 1980'li 
yıllardan itibaren sayılan hızla artan ve belirli sosyal ve ekonomik gayeler için özel kaynaklardan 
elde edilerek bir hesapta toplanarak harcanan paralar olarak tanımlanan fon uygulaması, kamu mali 
yönetiminin yeniden yapılandınlması sürecine dahil edilerek bu süreç içerisinde tasfiye aşamasına 
geçilmiştir. Bu amaçla sırasıyla 23.5.2000 tarihli ve 4568 sayılı Bazı Fonlann Tasfiyesine İlişkin 
Kanun, 21.2.2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun ile 20.6.2001 
tarihli ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun yürürlüğe konularak fonlar tasfiye edilmiştir. 

Bugün gelinen noktada beşi bütçe dışı biri bütçe içi olmak üzere 6 fon dışında kalan fonlar tas
fiye edilerek tasfiye edilen bu fonlardan hizmetine devamı zaruri bulunanlara ilişkin esas ve usul
ler düzenlenmiş ve bugüne kadar fonda birikip bütçeden bağımsız olarak harcanan paralar için bir 
nevi kontrol getirilerek kurum bütçelerine özel ödenek kaydı yapılması uygulamasına geçilmiştir. 

Fonlann tasfiyesi sonrasında başlayan özel gelir-özel ödenek uygulamalan ile diğer mevzuat 
gereğince devam eden özel gelir-özel ödenek uygulamalan sonrasında bütçelerde başlangıç ödenek
leri ile yıl sonu harcamalan arasında önemli farklar doğmaktadır. 

Bu çerçevede Tasan ile, yürütülmekte olan ekonomik program gereğince özel gelir-özel 
ödenek uygulamalannın yeniden gözden geçirilmesi, devamında fayda görülenlerin haricindeki uy-
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gulamalann kaldırılarak yerine söz konusu özel gelirlerin bütçe geliri olarak kaydedilmesi ve har
camalarının ilgili kurum bütçelerine öngörülecek ödeneklerle yapılması imkanını sağlayacak 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, böylece bütçe uygulamalarının daha saydam ve açık olması 
amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Maddede, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa dayanılarak kurulan ve ülkemiz

de bir dış ticaret politikası aracı olarak kullanılan serbest bölgelerden elde edilen gelirlere ilişkin 
düzenleme yer almıştır. Fonların tasfiye sürecine paralel olarak Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştir
me Fonu tasfiye edilmiş ve fon gelirleri ile ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesine özel 
ödenek kaydı yapılması uygulamasına geçilmiştir. Madde ile, bu özel gelir-özel ödenek uy
gulamasına son verilerek, serbest bölgelere ilişkin giderlerin bu amaçla Dış Ticaret Müsteşarlığına 
konulacak ödenekler ile yürütülmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 2.- Madde ile; 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun 
gereğince tedavüle çıkarılacak madeni paraların değerlerinin bütçeye gelir kaydedilmesi, tedavül
den geri çekilecek paraların itibari değerleri ile bu Kanun gereğince çıkarılacak paraların basılması 
için yapılacak harcamaların Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanması 
amaçlanmaktadır. 

Madde 3.- Madde ile; 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hak
kında Kanunun 14 üncü maddesi gereğince tahsil edilen gelirlerin bütçeye gelir kaydedilmesine iliş
kin düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 4.- Madde ile; 3480 sayılı Malûller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürün
lerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak ödemelerin T.C. 
Emekli Sandığı tarafından yapıldığı dikkate alınarak 3480 sayılı Kanundaki ilgili maddeler 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa taşınmaktadır. Böylece özel gelir-özel 
ödenek uygulaması kaldırılarak gerekli olan ödeneklerin bütçede öngörülmesi planlanmaktadır. 

Madde 5.- Madde ile; yükseköğretim kurumlarına ilişkin olarak 5029 sayılı 2004 Mali Yılı 
Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununun 8 inci maddesinin (h) fıkrasında yer alan özel gelir-özel 
ödenek hükmü bu Kanuna taşınmaktadır. 

Madde 6.- Madde ile; Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlan
dırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar üzerin
den tarifelere göre alınacak ruhsatlandırma bedellerinin bütçeye gelir kaydedilmesi hususu düzen
lenmekte ve özel ödenek uygulaması kaldırılmaktadır. 

Madde 7.- Madde ile; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 23, 28 ve 29 un
cu maddelerine ilişkin düzenleme yapılmakta ve anılan madde metinlerinde geçen özel gelir, özel 
ödenek ibareleri bütçe geliri ve ödeneği olarak değiştirilmektedir. Ayrıca, 29 uncu madde yeniden 
değerlendirilerek özel gelir kaydedilen gelirlerden bir kısmının yeniden düzenlenmesi ve bu madde 
kapsamında yapılacak ödemelerin bütçede öngörülen ödeneklerden yapılması amaçlanmaktadır. 

Madde 8.- Madde ile; Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yıllık bütçesinden harcanmayan 
miktarların, yıl sonunda Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılarak büt
çeye gelir kaydedilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 9.- Madde ile; 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununun 10 uncu mad
desi gereğince tahsil edilen gelirlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydını ön
gören uygulamaya son verilerek elde edilecek gelirlerin bütçeye gelir kaydı amaçlanmaktadır. 
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Madde 10.- Madde ile; 4342 sayılı Mera Kanununun 30 uncu maddesinde değişiklik yapılarak 
bütçeye özel gelir ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydı uygulamasına son 
verilmekte, alınması öngörülen gelirlerin bütçe geliri olarak kaydedilmesi ve yapılacak harcamalar 
için Bakanlık bütçesine ödenek konulmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 11.- Madde ile; mülga Elektrik Enerjisi Fonu gelirlerinin özel gelir - özel ödenek kay
dını düzenleyen 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi değiş
tirilerek, bu gelirlerin bütçe geliri sayılması, mülga Elektrik Enerjisi Fonunun bu fıkrada belirtilen 
yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinde gerek
li ödeneğin öngörülmesi hususu düzenlenmektedir. 

Madde 12.- Madde ile; 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak 
Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi 
değiştirilerek, yiyecek bedellerinden toplanan paraların bütçeye gelir kaydedilmesine ilişkin düzen
leme yapılmaktadır. Ayrıca 2548 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre tahsil edilen ve işyurtlan 
Kurumunun gelirleri arasında sayılan harçların bütçeye gelir kaydedilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 13.- Madde ile; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91 inci maddesinde değişik
lik yapılmakta ve sigorta prim tutarı üzerinden alınan % 5 oranındaki paylardan sağlanan gelirlerin 
bütçeye gelir kaydedilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 14.- Madde ile; 1111 sayılı Askerlik Kanununun yurt dışındaki vatandaşlarımızın 
dövizle askerliğini düzenleyen ek 2 nci maddesi değiştirilerek, döviz cinsinden elde edilen bu gelir
lerin bütçe geliri olarak kaydedilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 15.- Madde ile; 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtlan Kurumunun 
Kuruluş ve İdaresine ilişkin Kanunun 7 nci maddesi gereğince işyurtlarına yargı ve noter harçların
dan pay verilmesi ile Adalet Bakanlığı bütçesine özel gelir-özel ödenek kaydedilmesi uygulamaları 
kaldırılmaktadır. 

Madde 16.- Madde ile; 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Mal
zemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve işlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunun 4 üncü 
maddesi çerçevesinde satılan taşıtlar ile makine, teçhizat, silah ve hizmetten elde edilen gelirlerin 
bütçeye özel gelir-özel ödenek kaydedilmesi uygulamasının kaldırılması amaçlanmaktadır. 

Madde 17.- Madde ile; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanunun ek 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralan ile ek 10 uncu maddesi kapsamındaki satış
lardan elde edilen gelirlerin bütçeye gelir kaydedilmesi hususu düzenlenmektedir. 

Madde 18.- Madde ile; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesinde yer 
alan özel hesapta toplanan tutarların dörtte birinin bütçeye gelir kaydedilmesi hususunda düzenleme 
yapılmakta ve ek 7 nci maddesi çerçevesinde tahsil edilen kayıt ve tescil ücretleri, uzlaştırma 
komisyonu başvuru ücretleri ve bandrol ücretlerinin bütçeye gelir kaydedilmesi ve özel gelir-özel 
ödenek uygulamasının kaldırılması öngörülmektedir. 

Madde 19.- Madde ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun kurum ve kuruluşlara pay 
verilmesine ilişkin 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile (3) numaralı 
fıkrası yürürlükten kaldırılmakta ve buna paralel olarak (4) numaralı fıkrası değiştirilmektedir. 

Madde 20.- Madde ile; 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 36 ncı maddesi özel ödenek uy
gulaması kaldınlacak şekilde değiştirilmekte ve buna paralel olarak 38 inci maddede düzenlemeler 
yapılmaktadır. 

Madde 21.- Madde ile; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Ted-
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birlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 33 üncü maddesi, özel gelir-özel ödenek uygulaması 
kaldırılacak şekilde değiştirilmektedir. Ayrıca bu madde kapsamında özel gelir olarak alınmakta olan 
iktisadi devlet teşekkülleri ile en az sermayesinin yandan fazlası Devlete ait bulunan banka ve mües
seselerin yıl sonu bilanço kârlarının yüzde 3'ü nispetinde ödeyecekleri hisseler kaldırılmaktadır. 

Madde 22.- Madde ile; 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesi çerçevesinde kılavuzluk ve römorkörcülük hiz
meti vermekte olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların, elde ettikleri aylık gayrisafi 
hasılattan alınan payların yansının bütçeye gelir kaydedilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 23.- Madde ile; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 222 nci maddesinde yer alan hesabın 
tasfiyesi ve 221 inci maddesi çerçevesinde mesai dışındaki çalışmalar karşılığı ilgililerden alınan 
ücretin yansının bütçeye gelir kaydedilmesi, diğer yansının ise fazla çalışmalannın karşılığı olarak 
belirlenecek usul ve esaslar dahilinde bu şekilde çalışanlara ödenmesi hususlan düzenlenmektedir. 

Madde 24.- Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğünün kuruluş kanunlan gereği genel ve katma bütçeli kurum dışındaki kurum
lar ile gerçek ve tüzel kişilere bedeli karşılığı sunacaklan hizmetlerin karşılığında aldıkları gelirlerin 
özel gelir ve anılan kurum bütçelerine özel ödenek kaydı öngörülmektedir. Bu hizmetlerin önceden 
planlanabilmesi mümkün olmayıp, protokollü işler kapsamında olduğundan elde edilecek gelirlerin 
özel ödenek kaydı uygulamasının devamı gerekmektedir. Söz konusu madde Bütçe Kanununda ay
nen yer almakta olup, Bütçe Kanun metninden çıkartılarak bu Kanuna taşınmaktadır. 

Madde 25.- Madde ile; konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün ol
mayan ve bir önceki yıl sonu itibanyla kullanılmayan miktarların özel gelir ve Dışişleri Bakanlığı 
bütçesine özel ödenek kaydedilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Söz konusu madde, Bütçe 
Kanununda aynen yer almakta olup, Bütçe Kanun metninden çıkartılarak bu Kanuna taşınmaktadır. 

Madde 26.- Madde ile; irtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nispi kira bedellerinin büt
çenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmesi ve Ulaştırma Bakanlığı Demiryollan, Limanlar ve 
Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından, genel ve katma bütçeli kuruluşlar hariç diğer 
kamu kurum ve kuruluşlan ile gerçek ve tüzel kişiler adına yapılacak deniz dibi taramaları ile hid
rolik merkezde yapılan hidrolik ve bilgisayar modelleri ve Araştırma Dairesince yapılacak her tür
lü deney, araştırma, proje ve şartname onaylaması için alınacak bedellerin bütçenin (B) işaretli cet
veline gelir kaydedilmesi hususlan düzenlenmektedir. 

Madde 27.- Madde ile; Kanunun 24 ve 25 inci maddeleri ile 9/1/1961 tarihli ve 203 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine dayanılarak kaydedilecek protokollü işler ve konvertibl ol
mayan konsolosluk gelirlerine ilişkin özel gelir ve özel ödenek uygulamalarının aynen devam et
mesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı Cetvelde sayılan genel 
bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait diğer özel gelir ve özel ödenek uygulamalarından devam 
edeceklerin ise aynı Kanunun 39 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde yürütülmesi hüküm altına 
alınmaktadır. 

Madde 28.- Madde ile; uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların çözülebilmesi ve hizmetin 
aksamasına sebebiyet vermemek için genel bir düzenleme yapılarak, Kanun gereğince bütçeye gelir 
kaydedilecek tutarların tahsiline ilişkin usul ve esaslarla, ilgili kurum bütçelerine konulacak 
ödeneklerin kullanımı ve muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esaslan gerektiğinde ilgili bakan
larla birlikte belirlemeye ve diğer her türlü işlemi yapma hususunda Maliye Bakanına yetki veril-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 618) 



— 5 — 

mektedir. 
Madde 29.- Madde ile; yılı bütçe kanunları ile diğer kanun hükümleri uyarınca özel gelir veya 

devren özel gelir kaydedilen miktarları gerektiğinde iptal etmeye ve bütçe geliri olarak kaydetmeye, 
özel ödenek veya devren özel ödenek olarak bütçede yer alan ve kaydedilen miktarları gerektiğin
de iptal etmeye ve buna ilişkin her türlü işlemleri yapmaya dair Maliye Bakanına yetki veren 
hüküm, Bütçe Kanun metninden çıkartılarak Kanun kapsamında düzenlenmektedir. 

Madde 30.- 1) 7397 sayılı Sigorta Murakebe Kanununun 30 uncu maddesine göre tahsil edilen 
sigorta denetleme aidatının alınmasından vazgeçilmekte ve buna paralel olarak özel gelir-özel 
ödenek uygulaması kaldırılmaktadır. 

2) 3480 sayılı Malûller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedel
lerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak ödemelerin T.C. Emekli Sandığı 
tarafından yapıldığı dikkate alınarak 3480 sayılı Kanundaki ilgili maddeler Tasarının 4 üncü mad
desi ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa taşınmaktadır. Buna paralel olarak özel 
gelir-özel ödenek uygulamasının kaldınlması için 3480 sayılı Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri 
yürürlükten kaldırılmaktadır. 

3) 181 sayılı Sağhk Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin geçici 9 uncu maddesi, Tasarının 6 ncı maddesi ile ek madde olarak yeniden düzenlen
diğinden yürürlükten kaldırılmaktadır. 

4) 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Karar
namenin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal
dırılarak alınan ücretler ile özel gelir-özel ödenek uygulamalarına son verilmektedir. 

5) 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 un
cu maddesine göre elde edilen yol ve köprü geçiş ücretleri gelirlerinin özel ödenek kaydedilmesi 
uygulamasının kaldınlması için anılan Kanunun 20 nci maddesi yürürlükten kaldınlmaktadır. 

6) Tasarının 12 nci maddesinde yapılan düzenleme gereği, 2548 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 
yürürlükten kaldınlmaktadır. 

7) 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereği, Hazinece 
adalet hizmetleri ile ceza infaz kurumlan ve tutukevleri için tahsis edilen bina ve arsalann kullamm-
lanndan vazgeçilerek satılması halinde bu satıştan elde edilecek gelirlerin özel ödenek kaydına im
kan veren ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldınlmaktadır. 

8) 5003 sayılı Karayollan Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uy
gulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanunun 7 nci maddesi gereğince Karayollan Genel Müdür
lüğünün mülkiyetinde bulunan her türlü taşınmaz mallar ile iletim ve iletişim alt yapısının kendi 
kullanımı dışında kalan kısmının kira ve kullanım bedellerinden elde edilecek gelirler ile geçici 
2 nci maddesi kapsamındaki gelirlerin özel gelir-özel ödenek kaydedilmesi uygulaması 1/1/2006 
tarihi itibanyla yürürlükten kaldınlmaktadır. 

Geçici Madde 1.- Madde ile; 4629 sayılı Bazı Fonlann Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 
1 inci maddesine dayanılarak ilgili kurum bütçelerine özel ödenek kaydedilen gelirlerin bütçe geliri 
kaydedilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. 

Geçici Madde 2.- Madde ile; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) 
sayılı Cetvelde sayılan özel bütçe kapsamındaki idarelerin ilgili mevzuatlannda gerekli düzen
lemeler yapılıncaya kadar, devam eden özel gelir ve özel ödenek uygulamalarının 2005 yılında 2004 
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yılında olduğu gibi uygulanmaya devam edilmesi hususu düzenlenmektedir. 
Geçici Madde 3.- Madde ile; 5029 sayılı 2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe 

Kanununun 6 ncı maddesinde yer alan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ilişkin özel gelir ve 
özel ödenek hükümleri Bütçe Kanun metninden çıkarılarak bu Kanun kapsamında düzenlenmek
tedir. 

Geçici Madde 4.- Madde ile; katma bütçeli bir kurum olan ve kendi gelirleri bulunan Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün (B) işaretli gelir cetvelinde oluşabilecek gelir fazlalarının özel 
gelir ve ödenek kaydını öngören madde hükmü Bütçe Kanun metninden çıkartılarak bu Kanun kap
samında düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 5.- Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelir fazlalarının özel gelir, ödenek kaydını 
öngören maddedir. Söz konusu madde hükmü Bütçe Kanun metninden çıkartılarak bu Kanun kap
samında düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 6.- Madde ile; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan 
taşınmazlardan ihtiyaç fazlası olanlann satışı veya kiralanmasından elde edilen gelirlerin Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmesine ilişkin hüküm Bütçe 
Kanun metninden çıkartılarak bu Kanun kapsamında düzenlenmektedir. 

Madde 31.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 32.- Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 28.6.2004 
Esas No. : 1/827 
Karar No. : 90 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 8.6.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 
Başkanlıkça 16.6.2004 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin 
Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 25.6.2004 tarihinde yaptığı 60 inci birleşiminde Hükümeti 
temsilen Maliye Bakam Kemal UNAKITAN ile Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Ulaş-
tırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, 
Gümrük Müsteşarlığı, TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı temsil
cilerinin katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Devlet bütçesinin temel ilkelerinden birisi olan birlik ilkesiyle Devlete ait tüm gelir ve gider 
tahminlerinin tek bir bütçede yer alması sağlanmaktadır. Devlet kaynaklarının tek elde toplanmasıy
la kamu harcamalannda saydamlık ve bütçe disiplini sağlanmakta, kamu harcamalarında keyfiliğin 
önlenilmesine çalışılmaktadır. 

Ülkemizde, birlik ilkesinin istisnasını oluşturan unsurlardan en önemlileri, özellikle, 1980'li 
yıllardan itibaren sayıları hızla artan fon ve özel gelir-özel ödenek uygulamalarıdır. Özel kaynak
lardan elde edilen gelirlerin bir hesapta toplanarak belirli sosyal ve ekonomik gayeler için harcama 
yapılması olarak tanımlanan fon uygulamaları ile genel Devlet tanımı içerisine giren genel ve kat
ma bütçeli kuruluşlar yanında, bütçe dışında kamu kaynaklarının kullanıldığı bir sistem oluşmuştur. 
Mali disiplini bozan fon sisteminin tasfiyesi için 2000 yılından itibaren sırasıyla 4568, 4629 ve 
4684 sayılı kanunlar yürürlüğe konulmuştur. 

Bugün gelinen noktada beşi bütçe dışı, biri bütçe içi olmak üzere 6 fon dışında kalan fonlar tas
fiye edilmiştir. Tasfiye edilen bu fonlardan hizmetine devamı zaruri bulunanlara ilişkin esas ve usul
ler düzenlenmiş ve bugüne kadar fonda birikip bütçeden bağımsız olarak harcanan paralar için bir 
nevi kontrol getirilerek kurum bütçelerine özel ödenek kaydı yapılması uygulamasına geçilmiştir. 
Ancak, fonların tasfiyesi ile başlayan özel gelir-özel ödenek uygulamaları ile kamu kurumlarının 
diğer mevzuatı gereğince devam eden özel gelir-özel ödenek uygulamaları sonrasında, bütçelerde 
başlangıç ödenekleri ile yıl sonu harcamaları arasında önemli farklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu 
nedenle, fonların tasfiyesi sonrasında başlayan özel gelir - ödenek uygulamalarının, bütçe disip
lininin sağlanması amacıyla tümüyle yeniden değerlendirilmesi gereği hasıl olmuştur. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde, 
- Yürütülmekte olan ekonomik program gereğince özel gelir-özel ödenek uygulamalarının 

yeniden gözden geçirilmesi, 
- Devamında fayda görülen özel gelir-özel ödenek uygulamaları dışında kalanların kaldırıl

ması, 
- Kaldırılan özel gelirlerin bütçe geliri olarak kaydedilmesi ve harcamalarının ilgili kurum büt

çelerinde öngörülecek ödeneklerle yapılması imkanının sağlanması, 

Amacıyla düzenlemelerin yapıldığı anlaşılmaktadır. 
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Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Bütçenin birliği ilkesine aykırı olarak, özellikle 1980 yılından sonra sayılan artarak bütçe 
disiplini bozacak boyutlara ulaşan fon sisteminin tasfiyesinden sonra başlayan özel gelir özel 
ödenek uygulamalarını yeniden düzenleyen Tasarının olumlu karşılandığı, 

- 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çer
çevesinde hazırlanan Tasarının mali disiplinin sağlanmasına olumlu katkı sağlayacağı, 

- 5018 sayılı Kanun ile mali disiplinin sağlanmasına yönelik önemli düzenlemelerin yapıldığı, 
Komisyonumuzda kabul edilen kanun tasanlannda mali disiplini bozabilecek düzenlemelere yer 
verilmemesi ve bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesinde yarar görüldüğü, 

- 1980'li yıllardan sonra uygulaması yaygınlaşan fon sisteminin mali disiplinin sağlanmasını, 
bütçenin saydamlığını ve birliğini olumsuz yönde etkilediği, bu sistemin yerine ikame edilen özel 
gelir özel ödenek uygulamasında da sakıncalar ortaya çıktığı, 

- 5018 sayılı Kanun kapsamında özel gelir-özel ödenek uygulamalannın kaldırılmasına yönelik 
olarak hazırlanan söz konusu Tasarı ile mali disiplinin sağlanmasında önemli bir adım atıldığı, 

Şeklinde ifade edilen görüş ve değerlendirmeleri müteakip, Hükümet adına yapılan tamam
layıcı açıklamalarda ise; 

- Kamu mali yönetim sisteminde çok önemli düzenlemeler öngören Özel Gelir ve Özel 
Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ile bütçede saydamlık sağlanarak, mali disiplini bozan har
camaların önüne geçilerek makro ekonomik disiplinin sağlanmasının amaçlandığı, 

- Bütçenin birliği ilkesine aykırı olarak, özellikle 1980'li yıllardan itibaren sayıları hızla artan 
fon uygulamalarının, 2000'li yıllarda başlatılan Kamu Mali Yönetiminin yeniden yapılandırılması 
sürecinde tasfiye edildiği, bu fonlardan hizmetine devamında yararı olanlann gelirlerinin bütçeye 
özel gelir kaydedildiği, harcamalarının ise özel ödeneklerden yapılmasının öngörüldüğü, 

- Özel gelir-özel ödenek uygulamalarında zaman içinde bazı sorunlarla karşılaşıldığı, yıl için
de ilave ödenek kaydına imkan sağlayan bu uygulamalar sonucu, bütçelerin başlangıç ödenekleri 
ile yıl sonu harcamaları arasında önemli farklann ortaya çıktığı, 

- Özel gelir ve özel ödenek uygulamasından vaz geçilerek tüm gelirlerin bütçe içinde toplan
ması, giderlerinin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan bütçede yer alması hem 
mali disiplinin sağlanması, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkını tam olarak kul
lanması açısından önemli olduğu, 

- Söz konusu Tasarının Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak hazırlandığı, 

- 5018 sayılı Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde sayılan idarelerden özel gelir ve özel ödenek uy
gulaması olanların Tasarı kapsamında yeniden düzenlendiği, 

- 5018 sayılı Kanunun (II) sayılı cetvelinde sayılan özel bütçeli kuruluşlardan olan Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile 
üniversitelerin ve teknoloji enstitülerinin özel ödenek uygulamalarının 5018 sayılı Kanun gereği, 
belirtilen kurumların tüm gelirlerinin kendi özel bütçelerinde yer alarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisince onaylanacağından Tasan kapsamı dışında tutulduğu, 
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- Fonların gelirlerinin bütçe kapsamına alınmasının, bu fonlarca görülen kamu hizmetlerinin 
aksayacağı anlamına gelmediği, fonlarca yürütülen hizmetlerin ilgili kurumların bütçelerine 
konulacak ödeneklerle yürütüleceği, 

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda kamu mali disiplininin 
sağlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterildiği, bu Kanunun uygulanması konusunda or
taya çıkan bazı aksaklıkların da giderileceği, 

İfade edilmiştir. 

Tasannın geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuz
ca da benimsenerek maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. 

Tasannın; 

- Çerçeve 1 inci maddesi; madde çerçevesi kanunlann hazırlanmasında uygulanacak esas ve 
usuller doğrultusunda yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen, 

- Çerçeve 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddeleri; madde çerçevelerinde yer alan "madde" ibarelerin
den önce gelmek üzere "ek" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 7 nci maddesi; madde çerçevesinin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 23 ve 28 inci maddelerinde yapılan ibare değişikliklerinin yerinin tereddüde mahal bırak
mayacak şekilde yeniden ifade edilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 8 inci maddesi aynen, 

- Çerçeve 9 uncu maddesi ile yeniden düzenlenen 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eser
leri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelen paragrafta yer alan; 
"üzere ayrıca ödenek konulur" ifadesi, maksadı daha iyi ifade edebilmek amacıyla "üzere açılacak 
yeni bir tertibe ayrıca ödenek konulur." şeklinde yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 10 uncu maddesi; madde çerçevesinin kanunlann hazırlanmasında uygulanan esas 
ve usuller doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, 4342 sayılı Mera Kanununun 30 uncu maddesinin 
son fıkrasında geçen "tahsilatlara" ibaresinin, imla kurallanna uyum sağlanması amacıyla "tah
silata" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 11 inci, 12 nci, 13 üncü ve 14 üncü maddeleri aynen, 

- Çerçeve 15 inci maddesi; madde çerçevesi, kanunlann hazırlanmasında uygulanan esas ve 
usuller çerçevesinde 6.8.1997 tarihli ve 4301 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin yürürlükten kal
dırılan hükümlerinin, Tasannın yürürlükten kaldınlan hükümlerini düzenleyen 30 uncu maddesine 
8 inci bent olarak eklenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 16 ncı maddesi aynen, 

- Çerçeve 17 nci maddesi; madde çerçevesinde 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Kanunun ek 8 
inci maddesinin yürürlükten kaldınlan hükümlerini düzenleyen ifadenin, Tasannın yürürlükten kal
dınlan hükümleri kapsayan 30 uncu maddesine 9 uncu bent olarak eklenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 18 inci maddesi; 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle il
gili düzenlemeleri kapsayan (a) fıkrasının çerçevesinin; kanunlann hazırlanmasında uygulanan esas 
ve usuller doğrultusunda yeniden düzenlenmesi suretiyle, 
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- Çerçeve 19 uncu maddesi; 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılan hükümlerini düzenleyen ifadelerin, Tasarının yürürlükten kaldırılan hükümleri 
düzenleyen 30 uncu maddesine 10 uncu bent olarak eklenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 20 nci maddesi; 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde geçen 
ve sehven maddede hatalı olarak yer alan "ve/veya özel ödenek kaydedilen tutarlardan" ifadesinin, 
"ve/veya özel olarak kaydedilen tutarlardan" şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- Çerçeve 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri aynen, 
- Bütçe birliği ilkesi çerçevesinde özel hesapta toplanan ve buradan yapılan harcamaların büt

çe içine alınması amacıyla 9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin son fık
rasının ikinci cümlesinde yer alan "Bu hesaptan" ibaresinin, "Bütçeden" şeklinde değiştirilmesini 
düzenleyen hükmün yeni çerçeve 24 üncü madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- 22.1.2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İliş
kilerine Dair Kanun gereğince kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden dernek ve vakıflara 
ödenek veya yardım aktarma imkanı kalmadığından, halen Türkiye Büyük Millet Meclisi vakfınca 
saray, köşk ve kasırlarla ilgili olarak yürütülen hizmetlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığınca yürütülmesine imkan sağlamak amacıyla 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterliği Kanunun 13 üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgili düzenlemenin 25 inci madde 
olarak metne eklenmesi ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- 24 üncü, 25 inci ve 26 nci maddeleri 26 nci, 27 nci ve 28 inci maddeler olarak aynen, 
- 27 nci maddesi; madde metninde geçen "24 ve 25 inci maddeleri" ibaresinin, metne yeni mad

deler ilave edilmesinden dolayı "26 ve 27 nci maddeleri" olarak, "9.1.1961 tarihli ve 203 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi" ibaresinin, "22.4.1925 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi" 
olarak düzeltilmesi ve madde numarasının 29 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- 28 ve 29 uncu maddeleri, 30 ve 31 inci maddeler olarak aynen, 
- 30 uncu maddesi; 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci fık

rası ile 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının yürürlükten kaldırılmasını düzenleyen (4) numaralı 
fıkrasının, söz konusu 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27.5.2004 tarihli ve 5179 sayılı 
Kanunla değiştirilerek yasalaştırılmasından dolayı metinden çıkarılması, fıkra numaralarının buna 
göre teselsül ettirilmesi, metnin 15 inci, 17 nci ve 19 uncu maddeleri ile 3146 sayılı Kanunun 39 
uncu maddesinin yürürlükten kaldırılan hükümlerini düzenleyen ifadenin, sırasıyla 8, 9 ve 10 ve 11 
inci fıkralar olarak maddeye eklenmesi ve madde numarasının 32 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Geçici 1 inci maddesi aynen, 
- Geçici 2 nci maddesi; imla kurallarına uyum sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulması 

suretiyle, 
- Geçici 3 üncü maddesi; fıkra ve bentlerin daha açık görülebilmesini teminen metnin 

yazımının düzeltilmesi suretiyle, 
- Geçici 4, 5 ve 6 nci maddeleri aynen, 
- Yürürlüğe ilişkin 31 inci maddesi; metne yeni eklenen 24 üncü maddesinin yürürlük tarihi 

ile ilgili düzenlemenin (1) numaralı bent olarak maddeye eklenmesi ve madde numarasının 33 
olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 32 nci maddesi; 34 üncü madde olarak aynen, 
Kabul edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Sait Açba 

Afyon 

Kâtip 

Mehmet Sekmen 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Zekâi Özcan 

Ankara 
Üye 

Aziz Akgül 
Diyarbakır 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 

Başkanvekili 
M. Al tan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Mahmut Göksu 
Adıyaman 

Üye 
Mehmet Mesut Özakcan 

Aydın 
Üye 

M. Emin Murat Bilgiç 

İsparta 
Üye 

Y Selahattin Beyribey 
Kars 
Üye 

Kâzım Türkmen 
Ordu 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mehmet Akif Hamzaçebi 

Trabzon 

Sözcü 
Sabahattin Yıldız 

Muş 
Üye 

Mehmet Melik Özmen 
Ağrı 
Üye 

Ali Osman Şali 
Balıkesir 

Üye 

Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 
Üye 

Taner Yıldız 
Kayseri 

Üye 

Erol Aslan Cebeci 
Sakarya 

Üye 
Osman Coşkunoğlu 

Uşak 
(İmzada bulunamadı) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ÖZEL GELİR VE ÖZEL ÖDENEKLERİN 
DÜZENLENMESİ İLE BAZI KANUN VE 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 6.6.1985 tarihli ve 3218 

sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fık
rasının (d) bendinden sonra gelen paragrafı "il
gili idare tarafından sözleşmeler gereği tüzel 
kişilere yapılan gelir payı aktarmaları düşül
dükten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası nezdinde açılacak bir özel hesaba yatırılır. 
Bu hesapta toplanan tutarlardan ret ve iadeler 
düşüldükten sonra kalan tutar, Dış Ticaret Müs
teşarlığı merkez ödemelerini yapan merkez 
saymanlığı hesabına yatırılır. Merkez sayman
lık hesabına yatırılan meblağ bütçeye gelir kay
dedilir." olarak ve aynı maddenin son paragrafı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
nezdinde oluşturulan özel hesabın işleyişine 
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uy
gun görüşü üzerine Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Gelirlerin 
zamanında yatırılmaması halinde 6183 sayılı 
Amme Alacaklannm Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümleri uygulanır." 

MADDE 2. - 28.5.1970 tarihli ve 1264 
sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Madde 8. - Hazinece tedavüle çıkarılacak 
madenî paraların itibari değerleri tedavüle çık
tığı yılda bütçeye gelir kaydedilir. Tedavülden 
geri çekilecek paraların itibari değerleri ile bu 
Kanun gereğince çıkarılacak paraların basıl
ması için yapılacak harcamalar Hazine Müs
teşarlığı bütçesine konulacak ödenekten kar
şılanır." 

MADDE 3. - 28.3.2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin onbeşinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ÖZEL GELİR VE ÖZEL ÖDENEKLERİN 
DÜZENLENMESİ İLE BAZI KANUN VE 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 6.6.1985 tarihli ve 3218 

sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fık
rasının (d) bendinden sonra gelen paragrafı ile 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"ilgili idare tarafından sözleşmeler gereği 
tüzel kişilere yapılan gelir payı aktarmaları 
düşüldükten sonra Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası nezdinde açılacak bir özel hesaba 
yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarlardan ret ve 
iadeler düşüldükten sonra kalan tutar, Dış 
Ticaret Müsteşarlığı merkez ödemelerini yapan 
merkez saymanlığı hesabına yatırılır. Merkez 
saymanlık hesabına yatırılan meblağ bütçeye 
gelir kaydedilir." 

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
nezdinde oluşturulan özel hesabın işleyişine 
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uy
gun görüşü üzerine Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Gelirlerin 
zamanında yatırılmaması halinde 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümleri uygulanır." 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

"Müsteşarlıkça yabancı ülkelere, bu ül
kelerdeki kurum ve kuruluşlar ile uluslararası 
kuruluşlara sağlanan danışmanlık hizmetlerin
den elde edilecek gelirlerle, yasal haklan Müs
teşarlığa ait olup da yabancı ülkelere, bu ül
kelerdeki kurum ve kuruluşlarla uluslararası 
kuruluşlara ücreti karşılığında kullandırılan 
ve/veya satılan yazılım ve benzeri varlıklardan 
elde edilecek gelirler bütçeye gelir kaydedilir." 

MADDE 4. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 
sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 79. - Aşağıda belirtilen 
kişilere bu madde uyarınca ek ödeme yapılır. 

a) Harp malullerine, 
b) Şehit dul ve yetimlerine, 
c) Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin 

uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya 
manevra sırasında görevin veya çeşitli harp 
silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife 
malulü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri men
supları ile askeri harekatı gerektiren iç tedip 
hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlan
masında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı 
olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin 
çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malulü 
sayılan jandarma ve emniyet mensupları ile 
sivil görevlilere, 

d) (c) bendinde belirtilen görevlerin ifası 
sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve tesir
leriyle ölenlerin dul ve yetimlerine. 

Hak sahiplerine, yukarıda yazılı durumlar 
sebebiyle, sosyal güvenlik kurumlannca aylık 
bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak 
üzere müracaat tarihini izleyen yılın en geç ilk 
üç ayı içinde T.C. Emekli Sandığı tarafından ek 
ödeme yapılır. Ay farklan yıllık miktarın 
onikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Her yıl ödenecek miktar, malullük 
derecelerine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin 
ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemin
deki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak 
katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 
sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 79. - Aşağıda belirtilen 
kişilere bu madde uyannca ek ödeme yapılır : 

a) Harp malullerine, 
b) Şehit dul ve yetimlerine, 
c) Banşta, olağanüstü yönetim usullerinin 

uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya 
manevra sırasında görevin veya çeşitli harp 
silah ve vasıtalannın sebep ve tesiriyle vazife 
malulü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri men-
suplan ile askeri harekatı gerektiren iç tedip 
hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlan
masında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayn 
olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin 
çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malulü 
sayılan jandarma ve emniyet mensuplan ile 
sivil görevlilere, 

d) (c) bendinde belirtilen görevlerin ifası 
sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve tesir
leriyle ölenlerin dul ve yetimlerine. 

Hak sahiplerine, yukanda yazılı durumlar 
sebebiyle, sosyal güvenlik kurumlannca aylık 
bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak 
üzere müracaat tarihini izleyen yılın en geç ilk 
üç ay içinde T.C. Emekli Sandığı tarafından ek 
ödeme yapılır. Ay farkları yıllık miktarın 
onikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Her yıl ödenecek miktar, malullük 
derecelerine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin 
ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemin
deki Devlet memuru aylıklanna uygulanacak 
katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar
dır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 618) 
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Malullük Derecesi Göstergeler 
1 40 000 
2 36 000 
3 31 000 
4 28 000 
5 25 000 
6 22 000 

(b) ve (d) bentlerinde sayılan dul ve yetim
lere birinci derece malullere uygulanan göster
ge üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, birden 
fazla ise eşit olarak paylaştırılmak suretiyle ve 
sosyal güvenlik kanunlanna göre dul ve yetim 
aylığı aldıkları sürece ödeme yapılır. 

Harp veya vazife malulü olanlara hayatta 
bulundukları sürece ödeme yapılır. Ancak, ölen 
malulün son yıldaki pay tutarının beş katı, bir 
defaya mahsus olmak şartıyla kendisinden dul 
ve yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda 
paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir. 

Yukarıda sayılan şehit ve malullerin 
çocuklarına; ilköğretim öğrencileri için (1000), 
lise öğrencileri için (1500) ve yükseköğrenim 
öğrencileri için (2000) gösterge rakamlarının 
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutar kadar her ay eğitim ve öğretim 
yardımı yapılır. Bu yardımlar yılda bir kez ol
mak üzere Ekim ayında toptan ödenir. 

Bu maddeye göre yapılan ödemeler her 
türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

Yukarıda sayılanlar, 13.10.1988 tarihli ve 
3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırıl
mış olan sosyal tesislerden yaralandırılırlar. 

Bu madde hükümlerine göre yapılacak 
eğitim ve öğretim yardımı ile 13.10.1988 tarih
li ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yap
tırılmış olan sosyal tesislerin bakım onarım ve 
işletilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelik
le düzenlenir." 

MADDE 5. - 4.11.1981 tarihli ve 
2547 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 25. - Bu Kanunun 55 inci 
maddesine göre yükseköğretim kurumları 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Malullük Derecesi Göstergeler 
1 40 000 
2 36 000 
3 31 000 
4 28 000 
5 25 000 
6 22 000 
(b) ve (d) bentlerinde sayılan dul ve yetim

lere birinci derece malullere uygulanan göster
ge üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, birden 
fazla ise eşit olarak paylaştırılmak suretiyle ve 
sosyal güvenlik kanunlanna göre dul ve yetim 
aylığı aldıkları sürece ödeme yapılır. 

Harp veya vazife malulü olanlara hayatta 
bulundukları sürece ödeme yapılır. Ancak, ölen 
malulün son yıldaki pay tutannın beş katı, bir 
defaya mahsus olmak şartıyla kendisinden dul 
ve yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda 
paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir. 

Yukarıda sayılan şehit ve malullerin 
çocuklanna; ilköğretim öğrencileri için (1000), 
lise öğrencileri için (1500) ve yüksek öğrenim 
öğrencileri için (2000) gösterge rakamlannın 
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutar kadar her ay eğitim ve öğretim 
yardımı yapılır. Bu yardımlar yılda bir kez ol
mak üzere Ekim ayında toptan ödenir. 

Bu maddeye göre yapılan ödemeler her 
türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

Yukanda sayılanlar, 13.10.1988 tarihli ve 
3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptınl-
mış olan sosyal tesislerden yaralandınhrlar. 

Bu madde hükümlerine göre yapılacak 
eğitim ve öğretim yardımı ile 13.10.1988 tarih
li ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yap-
tınlmış olan sosyal tesislerin bakım, onarım ve 
işletilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelik
le düzenlenir." 

MADDE 5.-4.11.1981 tarihli ve 2547 
sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

" EK MADDE 25. - Bu Kanunun 55 inci 
maddesine göre yükseköğretim kurumları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 618) 



- 1 5 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, 
satılması ve işletilmesi suretiyle elde edilecek 
gelirler ile Hazine adına kayıtlı olup, yük
seköğretim kurumlarına tahsis edilmiş taşın
maz malların üzerinde herhangi bir inşaat 
yapılmamak ve irtifak hakkı tesisine konu edil
memek şartıyla eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı 
kiralanması ve işletilmesi suretiyle elde 
edilecek gelirlerin tamamını ilgili yükseköğ
retim kurumunun her çeşit mal ve hizmet alım
larında ve sermaye harcamalarında (yükseköğ
retim kurumlan adına tapuda kayıtlı taşınmaz
ların satılması suretiyle elde edilen gelirlerin 
tamamı sadece sermaye harcamalarında) kul
lanılmak üzere bir yandan özel gelir, diğer yan
dan mevcut veya yeni açılacak tertibe özel 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
Sermaye giderleri, yılı yatırım programı ile iliş-
kilendirilir. Bu ödeneklerin yılı içinde harcan
mayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

Hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim 
kurumlarına tahsis edilmiş taşınmaz mallar 
üzerinde ilgili yükseköğretim kurumlarının 
teklifi üzerine, öğrenci yurt binası ve müş
temilatı yaptırılmak üzere mülkiyetin gayri ay
nî hak tesis edilebilir." 

MADDE 6. - 13.12.1983 tarihli ve 
181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 2. - Sağlık Bakanlığınca 
düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruh
satlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve 
mesul müdürlük belgesi ile permi ve ser
tifikalar üzerinden elli milyon liradan az, onbeş 
milyar liradan çok olmamak üzere Maliye 
Bakanlığının görüşü üzerine Sağlık Bakan
lığınca belirlenecek tarifelere göre ruhsatlan
dırma bedeli alınır. Bu tarifeler her yıl 213 
sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen 
yeniden değerleme oranında artmlır. Bakanlık 
Merkez Saymanlığınca tahsil edilen bu tutarlar 
bütçeye gelir kaydedilir." 

Türkiye Büyük Millet Me< 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, 
satılması ve işletilmesi suretiyle elde edilecek 
gelirler ile Hazine adına kayıtlı olup, yük
seköğretim kurumlarına tahsis edilmiş taşın
maz malların üzerinde herhangi bir inşaat 
yapılmamak ve irtifak hakkı tesisine konu edil
memek şartıyla eğitim, sağlık ve sosyal 
amaçlı kiralanması ve işletilmesi suretiyle 
elde edilecek gelirlerin tamamını ilgili yük
seköğretim kurumunun her çeşit mal ve hizmet 
alımlarında ve sermaye harcamalarında (yük
seköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı 
taşınmazların satılması suretiyle elde edilen 
gelirlerin tamamı sadece sermaye har
camalarında) kullanılmak üzere bir yandan özel 
gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak 
tertibe özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. Sermaye giderleri, yılı yatırım prog
ramı ile ilişkilendirilir. Bu ödeneklerin yılı için
de harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim 
kurumlarına tahsis edilmiş taşınmaz mallar 
üzerinde ilgili yükseköğretim kurumlarının 
teklifi üzerine, öğrenci yurt binası ve müş
temilatı yaptırılmak üzere mülkiyetin gayri ay
nî hak tesis edilebilir." 

MADDE 6. - 13.12.1983 tarihli ve 181 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye sağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 2. - Sağlık Bakanlığınca 
düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruh
satlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve 
mesul müdürlük belgesi ile permi ve ser
tifikalar üzerinden elli milyon liradan az, onbeş 
milyar liradan çok olmamak üzere Maliye 
Bakanlığının görüşü üzerine Sağlık Bakan
lığınca belirlenecek tarifelere göre ruhsatlan
dırma bedeli alınır. Bu tarifeler her yıl 213 
sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen 
yeniden değerleme oranında artırılır. Bakanlık 
Merkez Saymanlığınca tahsil edilen bu tutarlar 
bütçeye gelir kaydedilir." 

(S. Sayısı: 618) 
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MADDE 7. - 23.2.1995 tarihli ve 4077 
sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde yer alan 
"kaydedilen özel ödenekten" ibaresi "bütçede 
öngörülen ödenekten" olarak ve "bütçeye özel 
gelir" ibareleri "bütçeye gelir" olarak, 28 inci 
maddesinde yer alan "özel ödenekten" ibaresi 
"ödenekten" olarak ve "bütçeye özel gelir" 
ibaresi "bütçeye gelir" olarak, 29 uncu maddesi 
ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 29. - Reklam Kurulu, Tüketici 
Konseyi ve tüketici sorunları hakem heyetlerinin 
faaliyetlerine ilişkin masraflar, Bakanlığın 
tüketicinin korunması amacına yönelik masraf
lan ve sair harcamalar ile en yüksek Devlet 
memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'ünü 
geçmemek şartıyla usul ve esaslan Maliye 
Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca tespit edilecek miktarlarda 
personele yapılacak ek ödemeler Bakanlık büt
çesine konulacak ödenekten karşılanır. 

Personele (sözleşmeli personel dahil) 
yapılacak ek ödemelerde 657 sayılı Kanunun 
aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu 
ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir 
vergi ve kesinti yapılmaz." 

MADDE 8. - 13.4.1994 tarihli ve 3984 
sayılı Kanunun 12 nci maddesinin beşinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yıl
lık bütçesinden harcanmayan tutarlar yıl sonun
da Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık 
Müdürlüğü hesabına aktanlır ve bütçeye gelir 
kaydedilir. Yurt içinde kültür ve tabiat varlık-
lannın, yurt dışında Türk kültür varlıklannın 
korunması ve ihyası amacıyla her yıl Kültür ve 
Turizm Bakanlığı bütçesine bir önceki yıl büt
çeye gelir kaydedilen tutardan az olmamak 
üzere aynca ödenek konulur. Bu ödenek doğ

ulan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. - 23.2.1995 tarihli ve 4077 
sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fık
rasında yer alan "kaydedilen özel ödenekten" 
ibaresi "bütçede öngörülen ödenekten" olarak, 
ikinci ve beşinci fıkralannda yer alan "bütçeye 
özel gelir" ibareleri "bütçeye gelir" olarak, 28 
inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "özel 
ödenekten" ibaresi "ödenekten" olarak ve "büt
çeye özel gelir" ibaresi "bütçeye gelir" olarak 
ve 29 uncu maddesi ise aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Madde 29. - Reklam Kurulu, Tüketici 
Konseyi ve tüketici sorunlan hakem heyet
lerinin faaliyetlerine ilişkin masraflar, Bakan
lığın tüketicinin korunması amacına yönelik 
masraflan ve sair harcamalar ile en yüksek 
Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 
% 200'ünü geçmemek şartıyla usul ve esaslan 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilecek 
miktarlarda personele yapılacak ek ödemeler 
Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten kar
şılanır. 

Personele (sözleşmeli personel dahil) 
yapılacak ek ödemelerde 657 sayılı Kanunun 
aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu 
ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir 
vergi ve kesinti yapılmaz." 

MADDE 8. - Tasannın 8 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 618) 



- 1 7 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

rudan Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Ser
maye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına 
aktarılır." 

MADDE 9. - 23.1.1986 tarihli ve 3257 
sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fık
rasının (e) bendinden sonra gelen paragrafı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Say
manlık Müdürlüğü hesabına yatırılır. Yatırılan 
bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Sinema 
sanayi ve müzik sanatının gelişmesine katkıda 
bulunmak, sinema ve müzik sanatını destek
lemek, tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtıl
ması, fikri haklara tecavüzün önlenmesi ile 
denetleme kurulu ve alt komisyonlarda görev 
alanlara mevzuatı gereğince ödeme yapılması 
amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine 
bir önceki yıl bütçeye gelir kaydedilen tutardan 
az olmamak üzere ayrıca ödenek konulur." 

MADDE 10. - 25.2.1998 tarihli ve 4342 
sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fık
rasında yer alan "Bu Kanunla Bakanlığa 
verilen görevlerin gerçekleştirilmesi amacıyla 
personel giderleri hariç her türlü cari, yatırım 
ve transfer giderleri ile huzur haklarının öden
mesinde kullanılmak üzere;" ibaresi madde 
metninden çıkarılmış, aynı fıkranın son parag
rafı "Tanm ve Köyişleri Bakanlığı Merkez 
Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır. 
Yatırılan bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir." 
olarak, son fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bu madde uyarınca yapılacak tahsilatlara 
ilişkin usul ve esaslar ile ödenecek huzur hak
lan Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir." 

MADDE 11.-4.12.1984 tarihli ve 3096 
sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birin
ci fıkrasının son paragrafı "Enerji ve Tabiî 

MADDE 9. - 23.1.1986 tarihli ve 3257 
sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendinden sonra gelen paragrafı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Say
manlık Müdürlüğü hesabına yatırılır. Yatırılan 
bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Sinema 
sanayi ve müzik sanatının gelişmesine katkıda 
bulunmak, sinema ve müzik sanatını destek
lemek, tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtıl
ması, fikri haklara tecavüzün önlenmesi ile 
denetleme kurulu ve alt komisyonlarda görev 
alanlara mevzuatı gereğince ödeme yapılması 
amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine 
bir önceki yıl bütçeye gelir kaydedilen tutardan 
az olmamak üzere açılacak yeni bir tertibe ay
rıca ödenek konulur." 

MADDE 10. - 25.2.1998 tarihli ve 4342 
sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fık
rasında yer alan "Bu Kanunla Bakanlığa 
verilen görevlerin gerçekleştirilmesi amacıyla 
personel giderleri hariç her türlü cari, yatırım 
ve transfer giderleri ile huzur haklarının öden
mesinde kullanılmak üzere;" ibaresi madde 
metninden çıkarılmış ve aynı fıkranın son 
paragrafı ile son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez 
Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır. 
Yatırılan bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir." 

"Bu madde uyarınca yapılacak tahsilata 
ilişkin usul ve esaslar ile ödenecek huzur hak
ları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir." 

MADDE 11. - Tasarının 11 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 618) 



- 1 8 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlığı 
hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir." 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 12. - 30.6.1934 tarihli ve 
2548 sayılı Kanunun 1 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve 5 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu maddeye göre tahsil edilen harçlar 
bütçeye gelir kaydedilir." 

"Madde 5. - Bu Kanuna göre alınacak 
yiyecek bedellerinden toplanan paralar mahal
lindeki saymanlık hesabına yatırılır ve bütçeye 
gelir kaydedilir." 

MADDE 13. - 13.10.1983 tarihli ve 2918 
sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sigorta yaptıranların, sigorta şirketlerine 
ödeyecekleri sigorta priminin % 5'i oranındaki 
tutar, sigorta şirketi tarafından tahsil edildiği 
ayı takip eden ayın en geç 20'sine kadar İçişleri 
Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına 
yatırılır. Yatırılan bu tutarlar bütçeye gelir kay
dedilir." 

MADDE 14. - 21.6.1927 tarihli ve 1111 
sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 2. - Yurt dışında çalışan asker
lik yükümlülerinin yabancı ülke parası üzerin
den yaptıkları ödemeler, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasında Hazine adına açılacak özel 
döviz hesabına Euro olarak kaydedilir. Bu 
tutarlar transfer tarihindeki döviz alış kuru 
üzerinden Türk Lirasına çevrilerek Maliye 
Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına ak
tarılır ve bütçeye gelir kaydedilir." 

MADDE 15. - 6.8.1997 tarihli ve 4301 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fık
rasının (b) ve (c) bentleri ile dördüncü fıkrası 
yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü ve beşinci 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12. - Tasarının 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir 

MADDE 13. - Tasarının 13 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir 

MADDE 14. - Tasarının 14 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir 

MADDE 15. - 6.8.1997 tarihli ve 4301 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü ve 
beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

"(d) ve (e) bentlerine göre elde edilen 
gelirler İşyurtlan Kurumunun İşyurtları Yük-
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"(d) ve (e) bentlerine göre elde edilen 
gelirler İşyurtları Kurumunun İşyurtları Yük
sek Kurulunca belirlenecek bankalarda 
açılacak hesaplarına yatırılır." 

"İşyurtları Kurumu bütçesinden, İşyurtları 
Kurumu Yüksek Kurulunca belirlenen miktar 
ve esaslar dahilinde Bakanlık merkez ve taşra 
teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının bina alım, inşa, 
onarım, demirbaş, araç, gereç ve sair her türlü 
ihtiyaçlarına harcama yapılabilir." 

MADDE 16. - 12.4.2001 tarihli ve 4645 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Satılan taşıtlar ile makine, teçhizat, silah 
ve hizmetten elde edilen gelirler bütçeye gelir 
kaydedilir." 

MADDE 17. - 10.7.1953 tarihli ve 6136 
sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası 
ile ek 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanuna göre yapılan satışlardan elde 
edilen Türk Lirası ve döviz karşılığı tutarlar, 
bütçeye gelir kaydedilir." 

"Birinci ve ikinci fıkralara göre satışlardan 
elde edilen gelirler bütçeye gelir kaydedilir." 

MADDE 18. - 5.12.1951 tarihli ve 5846 
sayılı Kanunun; 

a) 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
sonuna "Özel hesapta toplanan bu tutarların 
dörtte biri Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez 
Saymanlığı hesabına aktarılır ve bütçeye gelir 
kaydedilir." cümlesi eklenmiş, üçüncü fıkrası 
ise "Bu hesapta kalan miktarlar fikri mülkiyet 
sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanat
sal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kul
lanılır. Bu hesapta kalan miktarın dağıtımı ve 
kullanımına ilişkin usul ve esaslar Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca çıkarılacak bir yönet
melikle belirlenir. Yurt içindeki ve yurt dışın
daki kültür mirasının korunmasına yönelik 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

sek Kurulunca belirlenecek bankalarda 
açılacak hesaplarına yatırılır." 

"İşyurtları Kurumu bütçesinden, İşyurtları 
Kurumu Yüksek Kurulunca belirlenen miktar 
ve esaslar dahilinde Bakanlık merkez ve taşra 
teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının bina alım, inşa, 
onarım, demirbaş, araç, gereç ve sair her türlü 
ihtiyaçlarına harcama yapılabilir." 

MADDE 16. - Tasarının 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir 

MADDE 17. - 10.7.1953 tarihli ve 6136 
sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin ikinci fık
rası ile ek 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanuna göre yapılan satışlardan elde 
edilen Türk Lirası ve döviz karşılığı tutarlar, 
bütçeye gelir kaydedilir." 

"Birinci ve ikinci fıkralara göre satışlardan 
elde edilen gelirler bütçeye gelir kaydedilir." 

MADDE 18.-5.12.1951 tarihli ve 5846 
sayılı Kanunun; 

a) 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
sonuna "Özel hesapta toplanan bu tutarların 
dörtte biri Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez 
Saymanlığı hesabına aktarılır ve bütçeye gelir 
kaydedilir." cümlesi eklenmiş, üçüncü fıkrası 
ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu hesapta kalan miktarlar fikri mülkiyet 
sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanat
sal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kul
lanılır. Bu hesapta kalan miktarın dağıtımı ve 
kullanımına ilişkin usul ve esaslar Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca çıkarılacak bir yönet
melikle belirlenir. Yurt içindeki ve yurt dışın-
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faaliyetler için Bakanlık bütçesine gerekli 
ödenek konulur." olarak değiştirilmiştir. 

b) Ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 7. - Bu Kanunun; 
a) 13 üncü maddesi uyarınca alınacak 

kayıt ve tescil ücretleri, 
b) 41 inci maddesi uyarınca alınacak uz

laştırma komisyonu başvuru ücretleri, 
c) 81 inci maddesi uyarınca tahsil edilecek 

bandrol ücretleri, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Say

manlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye 
gelir kaydedilir. Bandrol yaptırılması için 
gerekli ödenek Bakanlık bütçesine konulur. 

41 inci madde uyarınca kurulacak komis
yonlarda görev yapan komisyon üyelerine, yıl
da on toplantı gününden fazla olmamak üzere 
her toplantı günü için (2000) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı üc
reti Bakanlık bütçesinden ödenir." 

MADDE 19. - 6.6.2002 tarihli ve 4760 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (2) numaralı 
fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile (3) numaralı 
fıkrası yürürlükten kaldırılmış, (4) numaralı fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"4. - Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca 
özel tüketim vergisi hâsılatından verilecek pay
lara ilişkin oranları topluca veya ayrı ayrı sıfıra 
kadar indirmeye yetkilidir." 

MADDE 20. - 9.6.1958 tarihli ve 7126 
sayılı Kanunun 36 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve 38 inci maddesinde geçen 
"ve/veya özel ödenek kaydedilen tutarlardan" 
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

"Madde 36. - Bu Kanuna göre alınan bağış 
ve yardımlar İçişleri Bakanlığı Merkez Say
manlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye 
gelir kaydedilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

daki kültür mirasının korunmasına yönelik 
faaliyetler için Bakanlık bütçesine gerekli 
ödenek konulur." 

b) Ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 7. - Bu Kanunun; 
a) 13 üncü maddesi uyarınca alınacak 

kayıt ve tescil ücretleri, 
b) 41 inci maddesi uyarınca alınacak uz

laştırma komisyonu başvuru ücretleri, 
c) 81 inci maddesi uyarınca tahsil edilecek 

bandrol ücretleri, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Say

manlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye 
gelir kaydedilir. Bandrol yaptırılması için 
gerekli ödenek Bakanlık bütçesine konulur. 

41 inci madde uyarınca kurulacak komis
yonlarda görev yapan komisyon üyelerine, yıl
da on toplantı gününden fazla olmamak üzere 
her toplantı günü için (2000) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı üc
reti Bakanlık bütçesinden ödenir." 

MADDE 19. - 6.6.2002 tarihli ve 4760 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"4. - Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca 
özel tüketim vergisi hasılatından verilecek pay
lara ilişkin oranları topluca veya ayrı ayrı sıfıra 
kadar indirmeye yetkilidir." 

MADDE 20. - 9.6.1958 tarihli ve 7126 
sayılı Kanunun 36 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve 38 inci maddesinde geçen 
"ve/veya özel olarak kaydedilen tutarlardan" 
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

"Madde 36. - Bu Kanuna göre alınan 
bağış ve yardımlar İçişleri Bakanlığı Merkez 
Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve büt
çeye gelir kaydedilir. 
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Afet durumlarında, ilgili saymanlık hesap
larından acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla 
gerekli işlemler ve belgeler daha sonra tamam
lanmak ve mahsubu bütçede öngörülen 
ödenekten yapılmak üzere gerekli sayıda per
sonele ayrı ayrı avans verilebilir. 

Bütçeye gelir kaydedilen tutarların toplan
ması, bütçede bu amaçla yer alan ödeneklerin 
harcanması ve genel hükümlerin avans ve 
kredilerle ilgili sınırlamalarına bağlı kalınmak
sızın avans verilmesi ile mahsubuna ilişkin usul 
ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
üzerine İçişleri Bakanlığınca çıkanlacak bir 
yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 21. - 15.5.1959 tarihli ve 7269 
sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 33. - Aşağıda sayılan gelirler 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Merkez Say
manlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye 
gelir kaydedilir. 

a) Bu Kanun uyarınca borçlu bulunan hak 
sahiplerince yatırılacak taksit ve faiz 
ödemeleri, 

b) Bu Kanun uyarınca yaptırılan ve ihtiyaç 
fazlası olduğu anlaşılan konutların satışından 
elde edilecek gelirler, 

c) Bu Kanun uyarınca kamulaştırılan veya 
satın alman araziler üzerinde oluşturulan ve ih
tiyaç fazlası olduğu anlaşılan arsaların satışın
dan elde edilen gelirler, 

d) Nakdi yardım ve bağışlar. 
Bu Kanun gereğince yapılacak ödemeler 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinde yer 
alan afet tertiplerinden yapılır. 

Acil durumlarda il valilikleri adına 
açılacak acil afet hesaplarına, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı bütçesinin afet tertiplerinden 
ödeme yapılır. 

Bu hesaplardan yapılacak harcamaların 
belgeleri il özel idaresinde saklanır ve il özel 
idare bütçesi ile birlikte Sayıştayca denetlenir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Afet durumlarında, ilgili saymanlık hesap
larından acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla 
gerekli işlemler ve belgeler daha sonra tamam
lanmak ve mahsubu bütçede öngörülen 
ödenekten yapılmak üzere gerekli sayıda per
sonele ayrı ayrı avans verilebilir. 

Bütçeye gelir kaydedilen tutarların toplan
ması, bütçede bu amaçla yer alan ödeneklerin 
harcanması ve genel hükümlerin avans ve 
kredilerle ilgili sınırlamalarına bağlı kalınmak
sızın avans verilmesi ile mahsubuna ilişkin usul 
ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
üzerine İçişleri Bakanlığınca çıkanlacak bir 
yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 21. - Tasarının 21 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Yıl sonunda harcanmayan miktarlar ile faiz 
gelirleri birinci fıkrada belirtilen hesaba 
yatırılır. 

Afet tertipleri ve acil afet hesaplarından 
verilecek avanslar ile yapılacak yardım ve har
camaların usul ve esasları Maliye Bakanlığı ve 
Bayındırlık ve îskân Bakanlığınca müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Tabiî afet nedeniyle kamu kurum ve 
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
her ne ad altında olursa olsun toplanan nakdi 
bağış ve yardımlar, Maliye Bakanlığı Merkez 
Saymanlık Müdürlüğü adına açılacak özel 
hesaplarda toplanır ve nemalandınlır. Gerek
tiğinde döviz hesabı da açılabilir. Bu hesaplar
da toplanan tutarlar Maliye Bakanlığınca ih
tiyaca göre ilgili kurum bütçelerine özel gelir 
ve ödenek kaydedilmek suretiyle kullandırılır. 
Bu ödeneklerden yılı içerisinde kullanılmayan 
tutarlan, ertesi yıl bütçesine devren özel gelir 
ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Çeşitli kanunlarda Afetler Fonuna yapılan 
atıflar, afet tertiplerine veya acil afet hesap
larına yapılmış sayılır." 

MADDE 22. - 10.8.1993 tarihli ve 491 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 in
ci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklen
miştir. 

"Saymanlık hesabına yatırılan payın yarısı 
ise bütçeye gelir kaydedilir." 

MADDE 23. - 27.10.1999 tarihli ve 4458 
sayılı Kanunun 221 ve 222 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 221. - 1. Yolcuların ve taşıt araç
larının giriş ve çıkışlarına ait işlem dışında, 
yükleme ve boşaltma ile her türlü gümrük iş
lemlerinin normal çalışma saatleri içinde yapıl
ması gerekir. 

Ancak, bu saatler dışında veya tatil zaman
larında hizmet talebinde bulunulduğunda, yazılı 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 22. - Tasarının 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. - Tasarının 23 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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olarak yapılacak bu talep, işin yapılacağı güm
rük idarelerince yerinde görülürse, gerekli ön
lemler alınmak ve çalışacak personelin fazla 
çalışma ücreti ve varsa kanuni yollukları kar
şılığı tutarlar, talep sahipleri tarafından ilgili 
saymanlık hesabına yatırılmak koşuluyla kabul 
edilir. Memurlar (gümrüklerdeki sorumlu say
manlık ve TASİŞ personeli dahil) bu suretle 
kendilerine verilecek işleri yapmakla görev
lidirler. Başmüdür, müdür veya vekilleri normal 
çalışma saatleri dışında verilecek hizmetleri 
düzenler ve kontrol ederler. 

2. Normal çalışma saatleri içinde veya 
dışında olduğuna bakılmaksızın, çalışma üc
retinin yatırılması halinde, özel kurye 
taşımacılığı gümrük hizmeti ile özel yolcu ser
visi taleplerinin yetkili gümrük idarelerince 
karşılanması mümkündür. 

3. Bu şekilde tahsil edilen fazla çalışma 
ücretleri tutarının % 50'si ile varsa kanuni yol
luklarının tamamı hak sahibi personele ödenir. 
Fazla çalışma ücreti olarak yatırılan tutarların 
geriye kalan % 50'si ise bütçeye gelir kay
dedilir. Ayrıca, gümrük idaresinin ihtiyaçların
da kullanılmak üzere Kurum bütçesine gerekli 
ödenek konulur. 

4. İlgililerden tahsil edilecek çalışma üc
retlerinin miktarı, dağıtımı ve tahsiline ilişkin 
usul ve esaslar Müsteşarlığın bağlı olduğu 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Madde 222. - Gümrük Müsteşarlığı merkez 
ve taşra teşkilâtı kadrolarında fiilen çalışan 
memurlar ile sözleşmeli personele, en yüksek 
Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 
% 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılır. 
Ek ödemenin miktarı ile esas ve usulleri; görev 
yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güç
lüğü, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro un
vanı ve derecesi, atanma usulü ile personele ay
lık ve özlük hakları dışında ilgili mevzuatına 
göre yapılan diğer ilave ödemeler gibi kriterler 
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dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü üzerine Gümrük Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakan tarafından belirlenir. Bu ödemede 
657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri 
uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi 
hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 24. - Karayolları, Köy Hizmet
leri ve Devlet Su İşleri genel müdürlükleri; 
genel ve katma bütçeli kuruluşlar hariç diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel 
kişilerden gelen hizmet taleplerini kendi im
kânları nispetinde, yapılacak sözleşmeler çer
çevesinde ve bedeli mukabilinde yerine getir-

MADDE 24. - 9.1.1985 tarihli ve 3146 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin son fık
rasının ikinci cümlesindeki "Bu hesaptan" 
ibaresi "Bütçeden" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 25. - 13.10.1983 tarihli ve 2919 
sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı 
saray, köşk, kasır ve fabrikalardan sağlanan her 
türlü gelirler ile bunların bakım ve onanmı için 
yapılan şartlı bağışlar ve yardımlar Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına bir kamu bankasın
da açılacak hesaba yatırılır. Bu hesapta top
lanan tutarlar nemalandınlabilir. Hesapta top
lanan tutarlardan doğrudan hiçbir harcama 
yapılamaz. Sadece hesapta biriken tutarlardan 
gerekli görülen miktarlar Türkiye Büyük Millet 
Meclisi merkez ödemelerini yapan saymanlık 
hesabına aktarılır ve bütçeye Özel gelir kay
dedilir. Özel gelir kaydedilen bu tutarlar saray, 
köşk, kasır ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bağlı fabrikaların bakım, onarım, muhafaza ve 
işletilmesinde kullanılmak üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bütçesinin mevcut ya da 
yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kay
dedilir. Kaydedilen özel ödeneklerden kullanıl
mayan kısımları ertesi yıla devren gelir ve özel 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir." 

MADDE 26. - Tasarının 24 üncü maddesi, 
26 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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meye yetkilidirler. Bu amaçla yatırılacak 
paralar, bir yandan adı geçen kuruluş büt
çelerinin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yan
dan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca ödenek 
kaydolunur. Bu özel tertiplerdeki ödeneklerden 
önceki yılda harcanmayan kısımları carî yıl 
bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. İşin gerektirdiği hal
lerde ve yaptırılacak iş bedelinin saymanlık 
hesaplarına intikal etmesi halinde gelir ve 
ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) 
işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden 
gerekli harcama yapılabilir. Yapılan harcama 
tutarı kadar ödeneği, özel tertipten önceden 
harcama yapılan tertibe aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafın
dan 3.7.1968 tarihli ve 1053 sayılı Kanun 
gereğince yürütülen içme suyu tesisleri ile ilgili 
olarak kendi usullerine göre borçlandırılan 
bedeller, taksitlerinin ilgili belediyeler ile su ve 
kanalizasyon idarelerince süresinde öden
memesi halinde, ödenmeyen taksitler 2.2.1981 
tarihli ve 2380 sayılı Kanun, 27.6.1984 tarihli 
ve 3030 sayılı Kanun ve 20.11.1981 tarihli ve 
2560 sayılı Kanun uyarınca belediyeler ile su 
ve kanalizasyon idarelerine ayrılan paylardan 
kesilerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
ödenir. Genel Müdürlüğe ödenen bu bedeller 
aynı mahiyetteki içme suyu tesislerinin yapımı, 
bakım ve onarımı ile bunlarla ilgili ihtiyaç 
duyulan arazilerin elde edilmesinde kullanıl
mak üzere Maliye Bakanlığınca yılı içerisinde 
bir yandan Genel Müdürlüğün bütçesinin (B) 
işaretli cetvelinde açılacak tertibe özel gelir, 
diğer yandan (A) işaretli cetvelde açılacak ter
tibe özel ödenek kaydolunur. Bu ödeneklerden 
yılı içinde sarf edilmeyen kısmı ertesi yıl büt
çesinin ilgili tertiplerine devren gelir ve ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 618) 
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MADDE 25. - Konvertibl olmayan kon
solosluk gelirlerinden transferi mümkün ol
mayan ve bir önceki yıl sonu itibarıyla kullanıl
mayan miktarları, Dışişleri Bakanlığı bütçesin
de açılacak özel bir tertibe, bu Bakanlığın ih
tiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarında kul
lanılmak üzere, yılı bütçesine gelir ve ödenek 
kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan mik
tarı ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye, 
yapılacak harcamaların usul ve esaslarını Dışiş
leri Bakanı ile müştereken tespit etmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 26. - İrtifak hakkı verilen özel is
kelelerden alınan nispi kira bedelleri bütçeye 
gelir kaydedilir. 

Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Liman
lar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdür
lüğü tarafından, genel ve katma bütçeli 
kuruluşlar hariç diğer kamu kurum ve kuruluş
ları ile gerçek ve tüzel kişiler adına yapılacak 
deniz dibi taramaları, hidrolik merkezde 
yapılan hidrolik ve bilgisayar modelleri, Araş
tırma Dairesince yapılacak her türlü deney ve 
araştırma, proje ve şartname onaylanması için 
alınacak bedeller bütçeye gelir kaydedilir. 

MADDE 27. - Bu Kanunun 24 ve 25 inci 
maddeleri ile 9.1.1961 tarihli ve 203 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine 
dayanılarak kaydedilecek özel gelir ve özel 
ödenek uygulamaları hariç; 10.12.2003 tarihli 
ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelde 
sayılan genel bütçe kapsamındaki kamu 
idarelerine ait özel gelir ve özel ödenek uy
gulamaları aynı Kanunun 39 uncu maddesi 
hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

MADDE 28. - Bu Kanun gereğince büt
çeye gelir kaydedilecek tutarların tahsiline iliş
kin usul ve esaslarla, ilgili kurum bütçelerine 
konulacak ödeneklerin kullanımı ve 
muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esasları 
gerektiğinde ilgili bakanlarla birlikte belir-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 27. - Tasarının 25 inci maddesi, 
27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. - Tasarının 26 nci maddesi, 
28 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. - Bu Kanunun 26 ve 27 inci 
maddeleri ile 22.4.1925 tarihli ve 657 sayılı 
Kanunun ek 2 nci maddesi hükümlerine 
dayanılarak kaydedilecek özel gelir ve özel 
ödenek uygulamaları hariç; 10.12.2003 tarihli 
ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelde 
sayılan genel bütçe kapsamındaki kamu 
idarelerine ait özel gelir ve özel ödenek uy
gulamaları aynı Kanunun 39 uncu maddesi 
hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

MADDE 30. - Tasarının 28 inci maddesi, 
30 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 618) 
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lemeye ve diğer her türlü işlemi yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 29. - Yılı bütçe kanunları ile diğer 
kanun hükümleri uyarınca özel gelir veya dev
ren özel gelir kaydedilen miktarları gerektiğinde 
iptal etmeye ve bütçe geliri olarak kaydetmeye, 
özel ödenek veya devren özel ödenek olarak büt
çede yer alan ve kaydedilen miktarları gerek
tiğinde iptal etmeye ve buna ilişkin her türlü iş
lemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 30. - 1) 21.12.1959 tarihli ve 
7397 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dör
düncü ve beşinci fıkraları, 

2) 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı 
Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri, 

3) 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu mad
desi, 

4) 28.6.1995 tarihli ve 560 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası ile 5 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası, 

5) 11.2.1950 tarihli ve 5539 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesi, 

6) 30.6.1934 tarihli ve 2548 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi, 

7) 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı 
Kanunun ek 3 üncü maddesi, 

8) 19.11.2003 tarihli ve 5003 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi ile geçici 2 nci mad
desi, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 31 . - Tasarının 29 uncu maddesi, 
31 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. - 21.2.2002 tarihli ve 
4629 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin 

MADDE 32. - 1) 21.12.1959 tarihli ve 
7397 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dör
düncü ve beşinci fıkraları, 

2) 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı 
Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri, 

3) 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu mad
desi, 

4) 11.2.1950 tarihli ve 5539 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesi, 

5) 30.6.1934 tarihli ve 2548 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi, 

6) 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı 
Kanunun ek 3 üncü maddesi, 

7) 19.11.2003 tarihli ve 5003 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi ile geçici 2 nci mad
desi, 

8) 6.8.1997 tarihli ve 4301 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) 
bentleri ile dördüncü fıkrası, 

9) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı 
Kanunun ek 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 

10) 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesinin (2) numaralı fık
rasının (b), (c) ve (d) bentleri ile (3) numaralı 
fıkrası, 

11) 9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı 
Kanunun 39 uncu maddesinin altıncı fıkrası ile 
son fıkrasının birinci cümlesi, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1.- Tasarının geçici 

1 inci maddesi, aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 618) 
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(A) fıkrasının (c) bendi ile (C) fıkrasının (b), 
(c) ve (d) bentlerine dayanılarak kurum büt
çelerine özel ödenek kaydedilen gelirlerden; 

a) Mülga Yatırımları Teşvik Fonu gelirleri, 
b) Mülga Gelir İdaresini Geliştirme Fonu 

gelirleri, 
c) Mülga Organize Sanayi Bölgeleri ve 

Küçük Sanayi Siteleri Geliştirme ve Destek
leme Fonu gelirleri, 

d) Mülga Ölçü ve Ayar Hizmetleri Fonu 
gelirleri, 

e) Mülga Turizmi Teşvik Fonu gelirleri, 
f) Mülga Özel İskân Fonu gelirleri, 
g) Mülga Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım 

Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımları 
Fonu gelirleri, 

h) Mülga Madencilik Fonu gelirleri, 
ı) Mülga Ağaçlandırma Fonu gelirleri, 
i) Mülga Orman Köylülerini Kalkındırma 

Fonu gelirleri, 
j) Mülga Millî Parklar Fonu gelirleri, 
k) Mülga Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve 

Temizlenmesi Fonu gelirleri, 
1) Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme 

Fonu gelirleri, 
m) Mülga Federasyonlar Fonu gelirleri, 
n) Mülga Kooperatifleri Tanıtma ve 

Eğitim Fonu gelirleri, 
bütçe geliri olarak kaydedilir. 
GEÇİCİ MADDE 2. - 10.12.2003 tarihli 

ve 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Cetvelde 
sayılan özel bütçe kapsamındaki idarelerin il
gili mevzuatlarında gerekli düzenlemeler 
yapılıncaya kadar, devam eden özel gelir ve 
özel ödenek uygulamaları 2005 yılında 2004 
yılında olduğu gibi uygulanmaya devam 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. - 31.12.2005 tarihine 
kadar; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü büt
çesine ekli (B) işaretli cetvelin "Futbol 
Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından El
de Edilecek Gelir" koduna kayıtlı kaynaktan 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. - 10.12.2003 tarihli 
ve 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Cetvelde 
sayılan özel bütçe kapsamındaki idarelerin il
gili mevzuatında gerekli düzenlemeler yapılın
caya kadar, devam eden özel gelir ve özel 
ödenek uygulamaları 2005 yılında da 2004 
yılında olduğu gibi uygulanmaya devam 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. - 31.12.2005 tarihine 
kadar; 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü büt
çesine ekli (B) işaretli cetvelin "Futbol 
Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından El-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 618) 
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sağlanacak gelir fazlalarım, sportif hizmetler 
ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük 
onarımlarında kullanılmak üzere Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan 
özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe 
ödenek kaydetmeye, 

Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile şahıslar 
tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğüne bağlı spor federasyonları ile dairelere 
yapılan nakdî yardım ve bağışlarla kendi 
faaliyet ve hizmetlerinden sağladıkları gelirleri, 
Genel Müdürlük onayı ile federasyonların ve 
dairelerin gençlik ve sportif hizmetleri ile mal 
ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere Genel 
Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer 
yandan açılacak özel tertiplere ödenek kaydet
meye, 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
mülkiyetinde bulunan ve spor amacıyla ayrıl
mış taşınmaz malların; satışından, mülkiyetin 
gayri aynî hak tesisinden ve kiralanmasından 
elde edilen gelirlerini, sportif hizmetler ve spor 
tesislerinin yapım, bakım ve büyük onarım 
giderlerinde kullanılmak üzere Genel Müdür
lük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yan
dan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden 
yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl büt
çesinin ilgili tertiplerine devren gelir ve ödenek 
kaydolunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. - 31.12.2005 tarihine 
kadar; Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü bütçesine ekli (B) işaretli cetvelde yıl için
de meydana gelebilecek gelir fazlalarını bir 
yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya 
yeni açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu şekilde kaydedilen ödeneklerden; 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde 
fiilen çalışan tüm personele Sağlık Bakanının 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

de Edilecek Gelir" koduna kayıtlı kaynaktan 
sağlanacak gelir fazlalarını, sportif hizmetler 
ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük 
onarımlarında kullanılmak üzere Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan 
özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe 
ödenek kaydetmeye, 

Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile şahıslar 
tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğüne bağlı spor federasyonları ile dairelere 
yapılan nakdî yardım ve bağışlarla kendi 
faaliyet ve hizmetlerinden sağladıkları gelir
leri, Genel Müdürlük onayı ile federasyonların 
ve dairelerin gençlik ve sportif hizmetleri ile 
mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere 
Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel 
gelir, diğer yandan açılacak özel tertiplere 
ödenek kaydetmeye, 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
mülkiyetinde bulunan ve spor amacıyla ayrıl
mış taşınmaz malların; satışından, mülkiyetin 
gayri aynî hak tesisinden ve kiralanmasından 
elde edilen gelirlerini, sportif hizmetler ve spor 
tesislerinin yapım, bakım ve büyük onarım 
giderlerinde kullanılmak üzere Genel Müdür
lük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yan
dan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden 
yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl büt
çesinin ilgili tertiplerine devren gelir ve ödenek 
kaydolunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. - Tasarının geçici 
4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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onayı ile ek ödeme yapılabilir. Ek ödemenin 
oran, usul ve esasları Maliye Bakanlığının uy
gun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belir
lenir. Personele yapılacak ek ödemenin miktarı, 
en yüksek Devlet memuru aylığının (ek göster
ge dahil) % 200'ünü geçemez. Ek ödeme mik
tarı; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin 
önem ve güçlüğü, çalışma süresi, personelin 
sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi 
gibi kriterler ile personele aylık ve özlük hak
lan dışında ilgili mevzuatına göre yapılan diğer 
ilave ödemeler dikkate alınarak belirlenir. Bu 
ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir ver
gi ve kesintiye tâbi tutulmaz. Yatırım har
camaları yılı yatırım programı ile ilişkilen-
dirilir. Bu ödeneklerin yılı içinde sarf 
edilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili ter
tibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. - 31.12.2005 tarihine 
kadar; Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin 
(B) işaretli cetvelinde yıl içinde meydana 
gelebilecek gelir fazlalarım bir yandan özel 
gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak 
özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. Yatırım harcamaları, yılı yatırım 
programı ile ilişkilendirilir. Bu ödeneklerin yılı 
içinde harcanmayan kısmı ertesi yıl bütçesinin 
ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kay
dolunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. - 31.12.2005 tarihine 
kadar; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan ihtiyaç 
fazlası olanların satışı veya kiralanmasından el
de edilen gelirler Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetveline 
gelir kaydedilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 5.- Tasarının geçici 
5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Tasarının geçici 
6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 31. - Bu Kanunun; 
1) 30 uncu maddesinin (8) numaralı fıkrası 

1.1.2006 tarihinde, 
2) Diğer maddeleri 1.1.2005 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 

MADDE 32. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 

B. Atalay 
Devlet Bakanı 

G. Akşit 
Millî Savunma Bakanı V. 

O. Pepe 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 
Ulaştırma Bakanı 

B. Yıldırım 
Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 

E. Mumcu 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 33. - Bu Kanunun; 
1) 24 üncü maddesi 15.7.2004 tarihinde, 
2) 30 uncu maddesinin (8) numaralı fıkrası 

1.1.2006 tarihinde, 
3) Diğer maddeleri 1.1.2005 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
MADDE 34. - Tasarının 32 nci maddesi, 

34 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı V. 

Z Ergezen 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Z Ergezen 
Tanm ve Köyişleri Bakanı 

S. Güçlü 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

M. H. Güler 
Çevre ve Orman Bakanı 

O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı V. 
B. Atalay 

Adalet Bakanı V. 
M. Başesgioğlu 

Maliye Bakanı V. 
A. Şener 

Sağlık Bakanı V. 

H. Çelik 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Başesgioğlu 
Kültür ve Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 617) 

Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı ile Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/803) 

Not : Tasarı, Başkanlıkça Adalet, Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 3.5.2004 

Sayı : B. 02.0.KKG. 0.10/101-52/2064 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
1.3.2004 tarihinde kararlaştırılan "Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Vlll. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve yıllık programlarda "Kamudan bağımsız bir yapıda üreticilere 
üretimden pazarlamaya kadar olan safhalarda hizmet vermek üzere, kâr amacı gütmeyen organizas
yonlar oluşturmaya yönelik bir Üretici Birlikleri Kanunu çıkarılacaktır. Örgütlü çiftçi kesiminin des
teklenmesi ve bu yönde teşvik önlemlerinin uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Söz konusu örgüt
lerde denetimin özerkleştirilmesi yönünde düzenlemeler yapılacaktır." hükmü yer almaktadır. 

Ülkemizde tarımsal işletmelerin küçük ve dağınık olması, söz konusu işletmelerin girdi, 
finansman, teknoloji, bilgi ve pazarlara erişimlerinin yeterli olmaması, pazarlama kanallarında aracı 
kademelerin çok sayıda olması, üreticilerin iç ve dış piyasalara yönelik ürün taleplerini ve fiyatları 
yeterince takip edememeleri gibi nedenlerle, arzın bazı ürünlerde yüksek, bazı ürünlerde ise düşük 
seviyelerde gerçekleşmesi sonucunda arz ve talep dengesinin kurulamaması, fiyatlarda ve üretici 
gelirlerinde istikrarın sağlanamaması gibi olumsuz durumlarla karşılaşılmaktadır. 

Üreticilere kredi ve girdi temini ile muhtelif hizmetler götürmek ve üretilen ürünleri pazar-
layabilmek amacıyla tarım kredi kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, tarımsal 
amaçlı diğer kooperatifler, sulama birlikleri, hayvan yetiştirici birlikleri, makine kullanım birlikleri, 
zirai mücadele birlikleri, köye hizmet götürme birlikleri, süt birlikleri gibi değişik kanunlarla kurul
muş, değişik bakanlık ve kuruluşlar tarafından yönlendirilen örgütler hizmetlerin hedef kitleye 
ulaştırılmasında dağınıklığa, yetki karmaşasına ve kaynak israfına yol açmaktadır. Bunun yanında, 
var olan örgütlenme düzeyi istenen düzeyde gerçekleşmemiş olup, üretici örgütlenmesi üretimden 
pazarlamaya kadar her aşamada yetersiz kalmıştır. 

Gelişmiş ülke modellerinin birçoğunda olduğu gibi örgütlenmenin ziraat odaları, kooperatifler 
ve üretici birlikleri şeklinde teşekkül etmesi gerekmektedir. Bu üç örgütün birbirine alternatif veya 
rakip olarak değil, aksine birbirini tamamlayıcı nitelikte olması gerekmektedir. Üretici birliklerinin, 
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daha çok dernek statüsüne yakın bir yapı içerisinde ürün, ürün grubu ve konu bazında, kamudan 
bağımsız, üreticilerin kendi inisiyatifinde kurulan ve faaliyetlerini yürüten, bağımsız denetim 
kuruluşlarınca denetimleri yapılan, yönetimlerinde profesyonel kadrolar istihdam edebilen bir or
ganizasyon biçimi olarak ülke tarımı ve üreticiler için önemli işlevler üstleneceği beklenmektedir. 

Tasarı, ülkemizde küçük ölçekli ve aile işletmesi şeklinde "faaliyet gösteren üreticilerin daha 
büyük ölçeklerde faaliyetlerini yürütmesi; üretimden pazarlamaya kadar olan safhalarda verim, gelir 
ve maliyetler açısından avantajlı bir konuma getirilmesi ile Devletin üretici kitleye yönelik politika 
ve uygulamaları daha kolay ve etkin olarak yerine getirmesinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Maddenin birinci fıkrasında Kanunun amacı belirtilmiştir. 
Ülkemizdeki tarımsal ürün pazarlarındaki düzensizliklerden dolayı, üretici kendi ürününü 

pazara taşıyamamakta ve ürününü işleyiciye veya pazara götüren aracıya satmaktadır. Bunun 
sonucunda, fiyatlar arz ve talep dengesi yerine aracılar tarafından belirlenmektedir. Gelişmiş ül
kelerde de görüldüğü üzere, tarımsal ürün pazarları özel öneme sahiptir ve düzenlenmesinde 
üreticinin kendisi, ürün bazında örgütlenerek rol oynamıştır. Ülkemizdeki yasal düzenlemeler ise, 
ürün ve konu bazında örgütlenmede çeşitli sıkıntıları beraberinde getirmekte ve bu örgütlenmeler
den istenen verim alınamamaktadır. Üretim planlamasının da bugüne kadar yapılmadığı ülkemizde, 
arz-talep dengesi korunamamış ve bu da fiyat istikrarsızlığına neden olmuştur. Kanun ile öngörülen 
örgütlenme modeli ile tarımsal pazarlara düzen getirilerek, üreticilerin ekonomik haklan korunmuş 
olacaktır. Bunun sonucunda sosyal dayanışma bilinci gelişecek ve üretici, bu konuda en az aracılar 
ve işleyiciler kadar söz sahibi olabilecektir. Ancak bu şekilde, ülkemiz dünya standartlarında üretim 
yaparak, dünya pazarlarında rekabet edebilme şansı elde edilebilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrası ile Kanunun kapsamı belirtilmiştir. 
Madde 2. - Madde ile Kanunda geçen bazı ifadelerin tanımları yapılmıştır. 
Madde 3. - Mevzuatımızda bazı ürünler için tarım satış kooperatifleri ve birlikleri adı altında 

çeşitli örgütler mevcuttur. Buna rağmen pek çok üründe, ürün bazında örgütlenme yoktur. Konu 
bazında ise Türkiye Ziraat Odaları Birliği kurulmuştur. Ancak, ürün bazlı ıslah çalışmaları veya bir 
üreticilik koluna yönelik yayım faaliyetleri gibi konularda, hizmete yönelik bir örgütlenme bulun
mamaktadır. Günümüze kadar kurulmuş olan bazı ürün veya konu bazlı örgütlerin de kanuni 
dayanakları bulunmamakta veya yetersiz kalmakta, bu örgütler tabi oldukları kanunlarla, etkin 
çalışamamakta ve yararları sınırlı kalmaktadır. 

Madde ile, ülkemizdeki üreticilere daha etkin hizmet götürülebilmesi ve üretim bilincinin daha 
sağlam bilimsel temellere oturtulması amacıyla, tarımsal üreticilerin ürün, ürün grubu ve konu 
bazında örgütlenebilmesi öngörülmüştür. 

Madde 4. - Madde ile birliklerde asgari kurucu sayısı belirlenmemiş, kurucu sayısının, ürün, 
ürün grubu ve konu dikkate alınarak, üretim kapasitelerine göre Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik
le belirleneceği öngörülmüş, birliklerin kuruluş işlemlerine ilişkin prosedür düzenlenmiştir. 

Madde 5. - Madde ile tarımsal üretici birliklerinin görevleri düzenlenmiştir. 
Ayrıca, madde ile yönetim kurulunun yürütme ile ilgili yetkilerini profesyonel kadrolara dev-

redebilmesine olanak tanınmış, bununla birlikte, yönetim kurulunun sorumluluğunun ortadan kalk
mayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. - Madde ile; üreticilerin kendileri ile ilgili birliklere üyelikleri, yönetim kurullarının 
inisiyatifine bırakılmayarak gerekli şartları taşıyan her üreticinin üyeliğe müracaatı kolaylaştırılmış
tır. Mevcut örgütlenmelerden farklı olarak, her üye için aynı miktarda aidat belirlenmesi yerine, 
Bakanhğm çıkaracağı yönetmelik ile belirlenecek olan çeşitli kriterlere göre derecelendirilmiş aidat 
tarifesi öngörülmüştür. 
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Madde 7. - Madde ile üyelikten çıkmak isteyen üreticilerin en az bir yıl önceden yönetim kuruluna 
bilgi vermeleri zorunluluğu getirilmiştir. Böylece birliğin faaliyetlerinin aksamaması için üreticilerin 
üyelikleri sırasında taahhüt ettikleri yükümlülüklerini o yıl için yerine getirmeleri amaçlanmıştır. 

Üyelikten çıkma, çıkarılma ve üyeliğin düşmesi ile ilgili sürecin birlik tüzüğü ile belirleneceği 
öngörülmektedir. Ancak, birliğin amacına yönelik olarak üyelik şartlarını yitiren üreticilerin üyeliği, 
bir karara gerek kalmadan kendiliğinden düşecektir. Burada amaçlanan, birliğin karar alma organın
da yer alan ve üyelik şartlarını yitiren üyelerin karar alma sürecinde yer almamasını sağlamaktır. 
Bununla birlikte, aidat yükümlülüklerini yerine getirmeyen üreticilerin üyelikten çıkarılması söz 
konusu olmayıp, bunların üyeliğinin kendiliğinden düşmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 8. - Madde ile birliklerin organlarının genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulu 
olduğu öngörülmüştür. 

Madde 9. - Madde ile, birlik gelirleri ile ilgili kaynaklar geniş tutulmuştur. Birliklerin elde et
tikleri gelirlerin tamamını üyelerin lehine yapacağı faaliyetlerde kullanmaları, altyapılarını ve hiz
metlerini güçlendirmek için üyelerine gelirlerinden pay dağıtmamaları öngörülmüştür. Ayrıca mad
de ile birliklerin üst örgütlerine gelirlerinden ayıracakları paylarm birlik tüzüğü ile belirleneceği 
belirtilmiştir. 

Madde LÛ. - Madde ile birliklerin temel giderleri belirlenmiş ve birliklerin kurulma amaçları
na aykırı olmayacak ve üyelerinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde koruyacak biçimde gider 
yapabilmesine imkân tanınmıştır. 

Madde 11. - Madde ile birliklerin bölge ve merkez birlikleri olarak üst örgütler kurabileceği 
öngörülmüştür. 

Madde 12. - Madde ile Bakanlığın birliklere ilişkin görev ve yetkileri belirlenmiştir. 
Madde 13. - Madde ile, birlikler ve üst örgütlerinin paraları ile para hükmündeki evrak, senet 

ve sair malları aleyhine suç işleyen; bilanço, zabıtname, rapor ve diğer her çeşit kâğıt ve defterler 
üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok edenler ile birlik personeli hak
kında Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanacağı hükme bağlanarak, caydırıcılığın sağlan
ması öngörülmüştür. 

Madde 14. - Madde ile; gönüllülük esasına göre kurulan birliklerin iç denetimlerinin, kendi 
bünyeleri içinde genel kurullarınca oluşturulan denetleme kurulunca yapılacağı veya denetleme 
kurullarının talebi doğrultusunda bağımsız denetleme kuruluşlarına da yaptırılabileceği öngörül
müştür. Aynca birliklerin dış denetiminin valiliklerce gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 15. - Madde ile, Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2908 sayılı Dernekler Kanunu 
ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine başvurulacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 16. - Madde ile birliklerin ve üst örgütlerinin kuracakları iktisadi işletmeler dışında ge
lir ve kurumlar vergisinden muaf olacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 17. - Madde ile çıkarılması öngörülen yönetmeliklerle ilgili düzenleme yapılmıştır. 
Geçici Madde 1. - Ülkemizde çeşitli kanunlara atıf yapılarak, tam bir yasal dayanağa sahip ol

madan kurulan örgütler vardır. Söz konusu örgütlerin tâbi oldukları kanunlardan dolayı etkin 
çalışamamaları nedeniyle sıkıntıya düştükleri görülmektedir. Madde ile bu tip örgütlerin sadece 
yönetmelik ve tüzük değişiklikleriyle bu Kanuna tabi olarak, etkin bir şekilde hizmet edebilmelerine 
olanak sağlanmaktadır. 

Madde 18. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 19. - Yürütme maddesidir. 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 25.6.2004 

Esas No. : 1/803 
Karar No. : 22 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başbakanlık tarafından 3.5.2004 tarihinde Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 6.5.2004 tarihinde esas komisyon 
olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak da Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına havale 
edilen "Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı", Komisyonumuzun 3.6.2004 ve 24.6.2004 
tarihli toplantılarında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilâtı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve sivil toplum kuruluşlarının temsil
cilerinin de katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
- Ülkemizde tarımsal işletmelerin küçük ve dağımk olduğu, söz konusu işletmelerin girdi, 

finansman, teknoloji, bilgi ve pazarlara erişimlerinin yeterli olmadığı, pazarlama kanallarında aracı 
kademelerin çok sayıda olduğu, üreticilerin iç ve dış piyasalara yönelik ürün taleplerini ve fiyatları 
yeterince takip edememeleri gibi nedenlerle arzın bazı ürünlerde yüksek, bazı ürünlerde ise düşük 
seviyelerde gerçekleştiği, bunun sonucunda arz ve talep dengesinin kurulamadığı, fiyatlarda ve 
üretici gelirlerinde istikrarın sağlanamadığı ve bu nedenlerle olumsuz durumlarla karşılaşıldığı, 

- Üreticilere kredi ve girdi temini ile muhtelif hizmetler götürmek ve üretilen ürünleri pazar-
layabilmek amacıyla tarım kredi kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, tarımsal 
amaçlı diğer kooperatifler, sulama birlikleri, hayvan yetiştirici birlikleri, makine kullanım birlikleri, 
zirai mücadele birlikleri, köye hizmet götürme birlikleri, süt birlikleri gibi değişik kanunlarla kurul
muş, değişik bakanlık ve kuruluşlar tarafından yönlendirilen örgütlerin, hizmetlerin hedef kitleye 
ulaştırılmasında dağınıklığa, yetki karmaşasına ve kaynak israfına yol açmakta olduğu, 

- Gelişmiş ülke modellerinin birçoğunda olduğu gibi örgütlenmenin ziraat odaları, kooperatif
ler ve üretici birlikleri şeklinde teşekkül etmesi gerektiği, bu üç örgütün birbirine alternatif veya 
rakip olarak değil, aksine birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu, üretici birliklerinin daha çok der
nek statüsüne yakın bir yapı içerisinde ürün, ürün grubu ve konu bazında, kamudan bağımsız, 
üreticilerin kendi inisiyatifinde kurduğu bir organizasyon biçimi olarak ülke tarımı ve üreticiler için 
önemli işlevler üstleneceğinin beklendiği, 

- VIII inci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve yıllık programlarda da, kamudan bağımsız bir yapıda 
üreticilere, üretimden pazarlamaya kadar olan safhalarda hizmet vermek üzere, kâr amacı gütmeyen 
organizasyonlar oluşturmaya yönelik bir üretici birlikleri kanunu çıkarılacağı, örgütlü çiftçi 
kesiminin desteklenmesi ve bu yönde teşvik önlemlerinin uygulamaya geçirilmesinin sağlanacağı, 
söz konusu örgütlerde denetimin özerkleştirilmesi yönünde düzenlemeler yapılacağının yer aldığı, 

Görülmektedir. 
Komisyonumuzun 3.6.2004 tarihli toplantısında, Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü de verdiği tamamlayıcı bilgilerde; 
- Ülkemizde çiftçilerin kooperatif şeklinde teşkilâtlanmasını sağlayan hukuki alt yapının mev

cut olduğu, ancak, Avrupa Birliği ortak piyasa rejiminde görev alan örgütler modelinde üretici bir
liklerinin kurulabilmesi için yasal çerçevenin henüz oluşturulamadığını, 
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- Tasarı ile üretimden pazarlamaya kadar uzanan aşamalarda çiftçi kesiminin ürün, ürün grubu 
ve konu bazında bir araya gelerek, kooperatiflerden daha esnek bir yapıda, bağımsız ve demokratik 
kurumlarını oluşturmasının hedeflendiğini, 

- Üretici birliklerinin; çiftçilerin eğitilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapılması, ih
racata yönelik çeşitlerin geliştirilmesi, piyasa araştırmalarının yapılması ve promosyon gibi 
faaliyetlerde bulunan bağımsız üretici örgütleri olduğunu, 

- Diğer taraftan, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde, tarım konusunda yürürlüğe 
konulması öngörülen kanunların en önemlilerinden birinin de üretici birlikleri kanunu olduğunu, 

- Avrupa Birliği ülkelerinde, özellikle meyve ve sebze ile ilgili olarak kurulmuş bulunan üretici 
birliklerinin; üretim, hasat, depolama, paketleme ve ürünlerini pazarlama konularında birlikte 
hareket eden üreticilerin oluşturduğu, gönüllülük esasına dayalı olarak kurulmuş ve ilgili üye dev
let tarafından tanınmış olan tüzel kişiler olduğunu, 

- Bu birliklerin üretimin talebe göre ayarlanması ve planlanmasını sağlamak, üyeleri tarafından 
üretilen ürünlerin pazarda yer almasını gerçekleştirmek, üretim maliyetlerini azaltmak ve üretici 
fiyatlarında istikrarı sağlamak konularında verimli ve etkin rol üstlendiklerini; özellikle su, toprak 
ve peyzaj kalitesini koruyacak ve biyoçeşitliliği muhafaza edecek üretim uygulamaları, üretim tek
nikleri ile çevre dostu atık uygulamalarının yaygınlaştırılmasında yararlı çalışmalarda bulunduk
larını, 

- Amerika Birleşik Devletlerinde ise 1937 yılında yürürlüğe konulan pazarlama kanunu çer
çevesinde üreticilerin, pazara sunulan ürün kalitesini korumak, paket ve ambalajlardaki standartları 
belirlemek, ürünün pazara akışını regüle etmek, depolanabilen ürünlerde rezerv stoklar oluşturmak, 
üretim ve pazarlamayla ilgili araştırmaları yapmak ve ürün promosyonlarında bulunmak amacıyla 
üreticilerin birlikte hareket etmelerini sağlayacak yasal düzenlemenin yapılmış bulunduğunu, 

- Tasarının Türk tarımı için önemli bir adım olduğu, tarımın örgütlenme sorununun ihmal edil
mesi nedeniyle çiftçilerimizin teknolojik yenilikleri takip etmesi, ürün planlaması yapması ve 
piyasaya tüketicinin istediği norm ve kalitede ürün arz etmesinin yeterince sağlanamadığını, 

- Tarımdaki yapısal sorunun aşılmasında güçlü ve etkili üretici örgütlerine ihtiyaç olduğu ve 
Tasarının bu ihtiyacın karşılanmasında önemli katkılar sağlayacağını, 

İfade etmişlerdir. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeleri takiben Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benim

senerek, konunun daha ayrıntılı bir şekilde incelenerek değerlendirilmesi amacıyla bir alt komisyon 
kurulmasına karar verilmiştir. 

Komisyonumuzun 24.6.2004 tarihli toplantısında, Alt Komisyon tarafından hazırlanan metin 
esas alınmak suretiyle maddeler üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

Alt Komisyon metninin; 
- 4 üncü maddesi; altıncı fıkrasının son cümlesine, Bakanlıkça birliğin tescilinin yapılmaması 

durumunda, izlenecek hukuki prosedürü açıklığa kavuşturmak amacıyla ibare eklenmesine ilişkin 
verilen önergenin kabul edilmesi suretiyle, 

- 5 inci maddesi; birliklerin görevleri arasına; Türkiye'nin kabul ettiği uluslararası ürün veya 
ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmeyi ve sözleşmeli üretim 
kapsamında üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemeyi ve bununla ilgili faaliyetleri koordine 
etmeyi ilave eden, yeni (m) ve (n) bentlerinin eklenmesine dair verilen önergelerin kabul edilmesi 
suretiyle, 
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- 8 inci maddesi; birliğin görev ve yetkileri ile yönetim kurulunun görevlerini uyumlu hale 
getirmek amacıyla verilen ve yeni (k) bendinin eklenmesine dair önerge ile madde başlığının 
"yönetim kurulu; görev, yetki ve sorumlulukları" şeklinde değiştirilmesi ve yönetim kurulu 
üyelerinin icraatlarından on yıl süreyle sorumlu olacaklarına dair diğer bir önergenin kabul edilmesi 
suretiyle, 

- 10 uncu maddesi; maddenin son fıkrası olmak üzere ve üyelikten çıkarılmayı gerektiren hal
lerin birlik tüzüğünde belirleneceğine dair önergenin kabul edilmesi ve kabul edilen önerge doğrul
tusunda madde başlığının da "Üyelik şartları, aidat ve üyelikten çıkarılma" şeklinde redaksiyona 
tâbi tutulmak suretiyle, 

- 11 inci maddesi; (b) bendinin değiştirilmesine dair önergenin kabul edilmesi suretiyle, 
- Merkez birliklerin gelir ve giderlerini düzenleyen ve 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere 

yeni bir maddenin eklenmesine dair verilen önergenin kabul edilmesi suretiyle yeni 15 inci madde, 
- 15 inci maddesi; madde 16 olarak, 
- 16 ncı maddesi; madde 17 olarak, 
- 17 nci maddesi; madde 18 olarak, 
- 18 inci maddesi; madde 19 olarak, 
- 19 uncu maddesi; madde 20 olarak, 
- Mevcut tarımsal örgütlerin uyumuna ilişkin ve 20 nci maddeden sonra gelmek üzere yeni bir 

maddenin eklenmesine dair verilen önergenin kabul edilmesi suretiyle yeni 21 inci madde, 
- Geçici madde 1 ise ilgili düzenlemenin yeni madde 21'de yer alması ve aynı önerge ile metin

den çıkarılması suretiyle, 
- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 21 ve 22 nci maddeler; madde 23 ve madde 24 olarak, 
- Diğer maddeleri ise aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Maddelerin görüşmelerini müteakip, Tasarının tamamının oylanmasından önce getirilen tekriri 

müzakere önerisi ile 4 üncü ve 7 nci maddeler üzerine yeniden görüşme açılmış ve 4 üncü maddenin 
birinci fıkrası, birliklerin onbeş yerine onaltı tarım üreticisinin bir araya gelmesiyle kurulmasına 
ilişkin önerge ile üyelikten çıkarılmaların genel kurul onayı ile yapılabileceğine dair önergenin 
kabul edilmesi suretiyle anılan maddeler yeni düzenlemeler ışığında kabul edilmiştir. 

Komisyon Başkanlığımıza verilen redaksiyon yetkisi ile metnin bütünü gözden geçirilmiş, "ve/ 
veya" ibareleri "veya" olarak değiştirilmiştir, "ve/veya" ibaresi; hem ürün, hem ürün grubu, hem de 
her ikisinde birden üretici birliklerinin kurulabilmesine imkân vermektedir. Oysa Komisyonumuz
da, üretici birliklerinin yalnızca ürün veya ürün grubu bazında kurulabileceği kesin bir şekilde hük
me bağlanmıştır. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
İlyas Arslan Vahit Kirişçi Erdoğan Özegen 

Yozgat Adana Niğde 
Üye Üye Üye 

Fikret Badazlı Osman Özcan Ahmet Ertürk 

Antalya Antalya Aydın 
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Üye Üye 

Mehmet Ali Suçin Ramazan Kerim Özkan 

Batman 
(Son toplantıya katılmadı.) 

Üye 
Ali Ayağ 

Edime 

(Son toplantıya katılmadı.) 
Üye 

Özkan Öksüz 
Konya 

Üye 

Cemal Uysal 
Ordu 

(Son 

Üye 
Ahmet Kambuı 

Tekirdağ 

Burdur 

Üye 
Selamı Yiğit 

Kars 

Üye 
Mehmet Çerçi 

Manisa 

Üye 
Necati Uzdil 

Osmaniye 
toplantıya katılmadı.) 

Maliki 
Üye 
Ejdeı 

Van 

Uye 
Mehmet Mehdi Eker 

Diyarbakır 

Üye 
Yavuz Altınorak 

Kırklareli 

(İmzada bulunamadı.) 

Üye 

Ömer İnan 
Mersin 

Üye 
Zülfikar İzol 

Şanlıurfa 

• Arvas 

(Son toplantıya katılmadı.) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 
TARıMSAL ÜRETICI BIRLIKLERI KANUNU TASARıSı 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; tarımsal üretimin kalite ve miktar açısından talebe göre 

düzenlenmesini, üreticilerin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını, üretici fiyatlarında istik
rarın sağlanmasını, üretim maliyetinin azaltılmasını ve üyelerin ürettikleri ürünlerin ulusal ve ulus
lararası düzeyde pazarlama gücünün yükseltilmesi amacıyla ürün grubu veya konu bazında tarım
sal amaçlı üretici birliklerinin kurulmasını sağlamaktır. 

Bu Kanun; tarımsal üretici birliklerinin kurulması, işleyişi, görevleri, yönetimi, denetimi ve 
desteklenmesine ilişkin hükümleri kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunda geçen; 
a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, 
b) Tarımsal üretici: Her türlü bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünleri üretimini yapan ger

çek ve tüzel kişileri, 
c) Birlik: Tarımla ilgili ürün, ürün grubu veya konu bazında faaliyette bulunan tarımsal 

üreticilerin gönüllülük esasına dayalı olarak kurdukları, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği 
haiz tarımsal üretici birliklerini, 

İfade eder. 
Ürün, ürün grubu ve konu 
MADDE 3. - Tarımsal üretici birlikleri her türlü bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünleri 

konularında kurulabilir. Tarımsal üreticilerin oluşturacakları birliklerin, hangi ürün, ürün grubu 
veya konu bazında kurulacağı Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Tarımsal üretici birliklerinin kuruluşu ve tescili 
MADDE 4. - Birlikler; ürün, ürün grubu ve konu dikkate alınarak, Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmelikle üretim kapasitelerine göre belirlenecek sayıda tarımsal üretici tarafından kurulur. 
Birlik tüzüğünün; gerçek kişilerde bizzat kendileri tarafından, tüzel kişilerde ise yetkili temsil

cileri tarafından imzalanmış olması şarttır. Birliğin kuruluş bildirisi ve ekleri ile tüzüğü Bakanlıkça 
otuz gün içinde incelenir. 

Kuruluş bildirisinde, birlik tüzüğünde ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık 
veya noksanlık tespit edildiği takdirde, bunların giderilmesi geçici yönetim kurulundan yazı ile is
tenir. Bu yazının tebliğinden itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya 
mevzuata aykırılık giderilmez ise Bakanlığın ihbarı üzerine Cumhuriyet savcılığı birliğin feshi için 
yetkili mahkemeye başvurur. Cumhuriyet savcılığı birliğin faaliyetlerinin durdurulmasını da is
teyebilir. 

Görevleri 
MADDE 5. r Birlikler; bu Kanunun amacı doğrultusunda üyelerine teknik destek sağlar, eğitim 

ve yayım hizmeti verir, pazar bilgisi toplar ve aktarır, girdi teminine yardımcı olur, üyelerinin 
üretimleri hakkında toplanan bilgiler ve pazar koşulları çerçevesinde üretim planlamasını yapar, 
üretilen ürünlerle ilgili ulusal ve uluslararası pazarlarda üyelerinin pazarlık gücünü artırıcı faaliyet
lerde bulunur. 

Birlikler, görevlerini yerine getirmek amacıyla istatistik! veri toplar, araştırma, ıslah çalışmaları 
ve ürün standartlarının denetimini yapar veya yaptırır. 
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Yönetim kurulu, genel kuruldan aldığı yürütme ile ilgili yetkilerini, sınırlarını açıkça belirtmek 
kaydıyla birliğin istihdam ettiği personele devredebilir. Yetki devri yönetim kurulunun sorum
luluğunu ortadan kaldırmaz. 

Birlikler faaliyetleri ile ilgili taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. 
Üyelik şartları 
MADDE 6. - Tarımsal üreticiler, kendi faaliyet alanları ile ilgili birliğe üye olabilir. Üyelik için 

gerekli şartlar birlik tüzüğünde belirlenir.Uyelik için yapılacak yazılı müracaatta birlik tüzüğü ile 
üyelere verilen görevlerin yerine getirileceği taahhüt edilir. 

Tüzel kişilerin birliklere üyelik başvurusu için, kendi yetkili kurullarınca yetkilendirilmeleri 
gerekir. 

Yönetim kurulu, üyelik şartlarını taşıyanların üyelik müracaatlarını kabul eder. Müracaat 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde yönetim kurulunun karar vermemesi durumunda üyelik kabul 
edilmiş sayılır. Üyelik, giriş aidatının ödenmesi ile kazanılır. 

Gerçek ve tüzel kişi birlik üyeleri, birliğe kabul sırasında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat 
ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatı ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık as
gari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yansından fazla olamaz. Giriş aidatımn alındığı yıl için 
ayrıca yıllık aidat alınmaz. Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarları, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik
te belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre yönetim kurulunca belirlenir. Süresinde öden
meyen aidatlar birlikçe kanuni faizi ile tahsil edilir. 

Üyelikten çıkma, çıkarılma ve üyeliğin düşmesi 
MADDE 7. - Birlik üyeleri, yönetim kuruluna en az bir yıl önceden bilgi vermek suretiyle 

üyelikten kendi istekleri ile ayrılabilir. Üyelikten çıkmak isteyen üreticilerin bunu hangi durumlar
da gerçekleştirebileceği birlik tüzüğünde yer alır. 

Üyelikten çıkarılmaya, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca karar verilir. Üyelikten 
çıkarılmayı gerektiren sebepler birlik tüzüğünde yer alır. 

Birlik tüzüğünde öngörülen sürede yıllık aidat yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya üyelik 
şartlarını yitirenlerin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliğin düşmesi birlik tüzüğü veya diğer sebep
lerle doğmuş yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. 

Birliğin organları 
MADDE 8. - Birliğin organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur. 
Birliğin gelirleri 
MADDE 9. - Birliğin gelirleri; 
a) Üyelik aidatları, 
b) Üyelerin ürün, girdi, mal ve hizmet satışlarından alınacak danışmanlık veya hizmet ücretleri 

ve bunlarla ilgili olarak genel kurul tarafından belirlenecek oranlardaki kesinti ve komisyonlar, 
c) Yurt içinden sağlanan bağış, yardım ve krediler, 
d) Yurt dışından sağlanan bağış ve yardımlar ile Bakanlık kanalı ile temin edilen krediler, 
e) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler, 
f) Yatırım, ortaklık ve işletme gelirleri, 
g) Reklam, tanıtım ve yayın gelirleri, 
h) Eğitim ve yayım gelirleri, 
ile görevlerini yürütmeleri esnasında sağlayacağı diğer gelirlerden oluşur. 
Birlikler, üyelerine gelirlerinden pay dağıtamazlar. Birliğin gelirlerinden, tarımsal üretici bir

likleri üst örgütlerine ayrılacak paylar birlik tüzüğünde belirlenir. 
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Biriiğin giderleri 
MADDE 10. - Birliğin giderleri; 
a) Kira giderleri, 
b) Elektrik, su ve ısınma giderleri, 
c) Demirbaş malzeme alımı ile ilgili giderler, 
d) Kırtasiye giderleri, 
e) Personel istihdamı giderleri, 
ile kurulma amaçlarına aykırı olmayacak ve üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçim

de yapılacak diğer giderlerden oluşur. 
Üst örgütler 
MADDE 11.- Birlikler, ürün ve ürün grubu bazında, bölge ve merkez birlikleri şeklinde üst ör

gütler oluşturabilirler. 
Bu Kanunda birlik için düzenlenen hükümler, üst örgütler hakkında kıyasen uygulanır. 
Üst örgütler; üyelerinin faaliyetlerini destekleyici hizmetlerde bulunur. 
Bakanlığın görev ve yetkileri 
MADDE 12. - Bakanlığın birliklerle ilgili görev ve yetkileri şunlardır; 
a) Birlikleri uluslararası anlaşmalar, kalkınma plan ve programlan çerçevesinde yönlendirmek, 
b) Kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça yurt içi ve/veya yurt dışından sağlanan 

kredi, mali ve teknik yardımları, katkı, bağış, teşvik ve destekleri yönetmelik dahilinde kullandır
mak, izlemek ve denetlemek, 

c) Birlikler tarafından hazırlanan tüzükleri onaylamak. 
Cezai takibat 
MADDE 13. - Birlikler ve üst örgütlerinin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair 

malları aleyhine suç işleyen ve bilanço, zabıtname, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve defterler üzerin
de suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organlara dahil üyeler ile per
sonel hakkında Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır. 

Denetim 
MADDE 14. - Birliklerin mali iç denetimleri, genel kurul toplantısı öncesi denetleme kurulu 

ve/veya bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılır ve denetimin sonuçları genel kurul öncesi üyelere 
dağıtılır. 

Birliklerin kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri valiliklerce denet
lenir ve amaçları dışında faaliyet gösteren birlikler, hakkında gereği yapılmak üzere Cumhuriyet 
savcılıklarına bildirilir. Genel kurul toplantılarını izlemek üzere valilik tarafından bir temsilci 
bulundurulur. 

Birliklerin dış denetimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından düzenlenir. 
Uygulanacak diğer hükümler 
MADDE 15. - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2908 sayılı Dernekler Kanunu ile 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 
Muafiyet 
MADDE 16. - İktisadi işletmeleri dışmda, birlikler ve üst örgütleri gelir ve kurumlar vergisin

den muaftır. 
Yönetmelikler 
MADDE 17. - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl içinde Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur. 
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GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurulu bulunan tarımsal örgütler
den bu Kanun kapsamında faaliyet göstermek isteyenler genel kurulları tarafından ana sözleşme veya 
tüzüklerinin intibak işlemlerini yapmak kaydıyla bu Kanuna tâbi olarak faaliyette bulunabilirler. 

Birinci fıkrada belirtilen örgütlerin birlik statüsüne geçişlerinde uygulanacak usul ve esaslar 
Bakanlıkça belirlenir. 

Yürürlük 
MADDE 18. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 19. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Aîalay 

Devlet Bakanı 
G Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakam 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakam 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köy işleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU TASARISI 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; üretimi talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, 

kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve 
ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak üzere tarım 
üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici bir
likleri kurmalarını sağlamaktır. 

Bu Kanun; tarımsal üretici birliklerinin kuruluşu, işleyişi, yönetimi, görevleri ve denetimine 
ilişkin hükümleri kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunda geçen; 
a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, 
b) Tarım üreticisi: Her türlü bitkisel ve hayvansal ürünler ile avcılık ve yetiştiricilik yoluyla su 

ürünleri üretimini yaparak, bunları pazara sunan gerçek ve tüzel kişileri, 
c) Birlik: Tarım üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında ve gönüllülük esasına dayalı 

olarak kurdukları, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birliklerini, 
d) Birlik tüzüğü: Üreticiler tarafından kurulan birliklerin ve üst örgütlerinin kuruluş, çalışma 

usul ve esaslarını içeren hukuki düzenlemeyi, 
İfade eder. 
Ürün veya ürün grubu 
MADDE 3. - Tarımsal üretici birlikleri, her türlü bitkisel, hayvansal ürünler ile su ürünleri 

konusunda kurulabilir. Hangi ürün veya ürün grubu için birlik kurulacağı, tarım sektöründeki ih
tiyaçlar ve öncelikler ışığında, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Tarımsal üretici birliklerinin kuruluşu ve tescili 
MADDE 4. - Birlikler; ürün veya ürün grubu bazında faaliyet gösteren ve tüzüklerinde belir

lenen miktardaki tarımsal üretimi bu kuruluşlar aracılığıyla pazarlamayı taahhüt eden, en az onaltı 
tarım üreticisinin bir araya gelmesiyle, asgari ilçe düzeyinde kurulur. Birliğin toplam üretim 
kapasitesinin ürün bazında, Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenecek asgari düzeyin altında 
olmaması gerekir. 

Aynı ürün veya ürün grubu için ilçe düzeyinde en fazla bir birlik kurulabilir. Birlikler, tarım 
üreticilerinin geniş katılımını sağlayacak tedbirler alır. 

Birlik, üyelerin imzaladıkları tüzük ile Bakanlığa müracaatları sonucunda tüzel kişilik kazanır. 
Birlik tüzüğünün; gerçek kişiler tarafından bizzat, tüzel kişiler tarafından yetkili temsilcilerin

ce imzalanmış olması şarttır. Birlik tüzüğü ve ekleri, Bakanlıkça otuz gün içinde incelenir. 
Birlik tüzüğünü imzalayarak kurucu üye sıfatını kazanan üreticiler, kendi aralarından beş 

kişilik geçici yönetim kurulunu seçerler. Geçici yönetim kurulu, ilk genel kurula kadar birliği tem
sil eder. 

Birlik tüzüğünde mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde, bunların gideril
mesi, geçici yönetim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğinden itibaren otuz gün içinde 
belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya mevzuata aykırılık giderilmez ise Bakanlıkça birliğin tes
cili yapılmayarak, kurucu üyelere bildirilir ve genel hükümlere göre işlem yapılır. 
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Birliğin görevleri 
MADDE 5. - Birlikler, bu Kanunun amacına uygun olarak aşağıdaki görevleri yapar: 
a) Üyelerinin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak. 
b) Üyelerinin ürünlerine pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek. 
c) Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek sağ

lamak. 
d) Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak. 
e) İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak. 
f) Eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak. 
g) Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak. 
h) Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtlarını tutmak ve belge 

düzenlemek. 
ı) Paket ve ambalajlarla ilgili standartların uygulanmasını sağlamak. 
i) Çevreyle uyumlu üretim tekniklerini yaygınlaştırmak. 
j) Üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcı 

olmak. 
k) Ürünlerin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak. 
1) Devletin piyasa düzenlemeleri konusunda vereceği görevleri yürütmek. 
m) Türkiye Cumhuriyetinin kabul ettiği uluslararası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzen

lemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek. 
n) Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla 

ilgili faaliyetleri koordine etmek. 
Birliğin organları 
MADDE 6. - Birliğin organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. 
Genel kurul, görev ve yetkileri 
MADDE 7. - Genel kurul, birlik üyelerinden oluşur. 
Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Birlik yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek. 
b) Çalışma raporlarını incelemek. 
c) Yönetim kurulu ile denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesine karar vermek. 
d) Kesin hesapları kabul veya reddetmek. 
e) Yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ve çalışma programını görüşerek onaylamak. 
f) Personel işlemleri, taşınır ve taşınmaz mal alım veya satımı ile üyelik aidatlarının belirlen

mesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek. 
g) Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde ikisini aşmamak üzere 

kesilecek hizmet payını tespit etmek. 
h) Merkez birliğine temsilci seçmek. 
ı) Üyelikten çıkarılmayı onaylamak. 
i) Diğer karar ve tedbirleri almak. 
Genel kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağ

lanamazsa, ikinci toplantı çoğunluk şartı aranmadan yapılır. Genel kurul, denetim kurulunun veya 
yönetim kurulunun kararı yahut genel kurul üyelerinin üçte birinin yazılı talebiyle olağanüstü top
lantıya çağrılabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 617) 
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Yönetim kurulu; görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 8. - Yönetim kurulu, genel kurulun dört yıl için kendi üyeleri arasından seçtiği en az 

beş, en çok yedi üyeden oluşur. Ayrıca aym sayıda yedek üye seçilir. 
Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunanlar, aradan bir seçim dönemi 

geçmedikçe aynı göreve seçilemezler. 
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Üye kabul etmek. 
b) Genel kurul gündemini tespit etmek, faaliyet programlarım hazırlamak ve genel kurulu top

lantıya çağırmak. 
c) Birlik muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve ak

tarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları sunmak. 
d) Birlik personelinin atamasını yapmak ve görevine son vermek. 
e) Birliğe hizmet satın almak. 
f) Genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde birliğin taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımını 

yapmak, birliğin mallarım yönetmek ve korumak. 
g) Birliğin faaliyet alanı içerisindeki ürün veya ürün grubu ile ilgili piyasa fiyatlarını takip et

mek, pazar araştırması yapmak ve yaptırmak. 
h) Ürün veya ürün grubunun kalitesini yükseltmek için gerekli kişi, kurum veya kuruluşlarla 

işbirliği yapmak. 
ı) Birlik üyelerini bilgilendirici toplantılar yapmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak. 
i) Birliği yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek. 
j) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. 
k) Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla 

ilgili faaliyetleri koordine etmek. 
1) Genel kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
Yönetim kurulu üyeleri, birlik faaliyetlerine ilişkin icraatlarından on yıl süre ile sorumludurlar. 
Denetim kurulu, görev ve yetkileri 
MADDE 9. - Denetim kurulu, genel kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği üç üyeden oluşur. 

Ayrıca aym sayıda yedek üye seçilir. 
Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Birlik bilanço ve defterlerini incelemek. 
b) Yönetim kurulunun faaliyetleri ile ilgili yapılan denetim raporunu genel kurulun onayına 

sunmak. 
c) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Üyelik şartları, aidat ve üyelikten çıkarılma 
MADDE 10. - Birliğe üye olmak isteyen tarım üreticilerinde aşağıdaki genel şartlar aranır: 
a) Üye olacağı birliğin iştigal ettiği ürün veya ürün grubu ile ilgili pazara yönelik üretimde 

bulunmak. 
b) Çiftçi belgesi sahibi olmak. 
c) Gerçek kişiler bakımından, onsekiz yaşını doldurmuş olmak. 
Üyelik için gerekli özel şartlar birlik tüzüğünde belirlenir. 
Tüzel kişilerin birliklere üyelik başvurusu için kendi yetkili organlarınca yetkilendirilmesi 

gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 617) 
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Yönetim kurulu, müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde üyelik şartlarım taşıyanların 
üyeliklerini kabul eder. Üyelik, giriş aidatının ödenmesi ile kazanılır. 

Birlik üyeleri, giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatı ile yıl
lık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan 
az, yarısından fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Giriş aidatı 
ve yıllık aidat miktarları, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre yönetim kurulunun tek
lifi ile genel kurul tarafından belirlenir. 

Üyelikten çıkarılmayı gerektiren haller, birlik tüzüğünde belirlenir. 
Birliğin gelirleri 
MADDE 11.- Birliğin gelirleri şunlardır: 
a) Üyelik aidatları. 
b) Üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler. 
c) Yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış, fon ve yardımlar. 
d) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler. 
e) Reklam, tanıtım ve yayın gelirleri. 
f) Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedeli üzerinden kesilecek hizmet payı. 
g) Diğer gelirler. 
Birlikler, üyelerine gelirlerinden pay dağıtamazlar. 
Birliğin giderleri 
MADDE 12. - Birliğin giderleri, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile 

üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar. 
Merkez birlikleri 
MADDE 13. - Birlikler ürün veya ürün grubu bazında ulusal düzeyde merkez birliği şeklinde 

örgütlenebilir. 
Merkez birliği, aynı ürün veya ürün grubunda faaliyet gösteren en az yedi tarımsal üretici bir

liğinden oluşur. Aynı ürün veya ürün gurubu için birden fazla merkez birliği kurulamaz. 
Merkez birliklerinin kuruluşu, tarımsal üretici birliklerinin kuruluşundaki esaslara tabidir. 
Merkez birliğinin genel kurulu, üye birliklerinin genel kurullarınca seçilecek birer temsilciden 

oluşur. 
Merkez birliklerinin yönetim ve denetim kurullarının üye sayısı, görevleri ve sorumlulukları 

tüzüklerinde belirlenir. 
Merkez birliklerinin görev ve yetkileri 
MADDE 14. - Merkez birliklerinin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Faaliyet gösterdikleri ürün veya ürün grubuyla ilgili olarak ulusal düzeydeki üretim plan

larına ve ürünlerinin pazarlanmasına ilişkin kurallara uyulmasında üyelerine yardımcı olmak ve 
üyerini yönlendirmek. 

b) Üyelerinin faaliyetlerini desteklemek, izlemek ve değerlendirmek. 
c) Üyelerini, yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek. 
d) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin ürün bazında yapacağı çalışmalara katılmak ve danışma 

kuruluna temsilci göndermek. 
Merkez birliklerinin gelir ve giderleri 
MADDE 15. - Merkez birlikleri, genel kurul tarafından belirlenen oranlarda, birliklerin üyelik 

aidatı gelirlerinden pay alır. Bu miktar, birliklerin üyelik aidatı gelirlerinin yüzde onundan fazla 
olamaz. 
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Merkez birliklerinin giderleri, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile 
üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar. 

Bakanlığın görev ve yetkileri 
MADDE 16. - Bakanlığın birliklerle ilgili görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Birliklerin ve merkez birliklerin kuruluşu ile ilgili işlemleri yapmak. 
b) Birlikleri ve merkez birliklerini uluslararası anlaşmalar, ulusal plan ve programlar çer

çevesinde bilgilendirmek ve yönlendirmek. 
c) Birliklerin ve merkez birliklerinin çalışmalarını teknik yönden desteklemek ve merkez bir

liklerini teknik yönden denetlemek. 
Ceza hükümleri 
MADDE 17. - Birlikler ve üst örgütlerinin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair 

malları aleyhine suç işleyen ve bilanço, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve defterler üzerinde suç 
mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organlara dahil üyeler ile personel hak
kında, Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır. 

Denetim 
MADDE 18. - Birliklerin ve merkez birliklerin mali denetimleri, genel kurul toplantısı öncesi 

bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılır. Denetimin sonuçlan genel kurul öncesi üyelere dağıtılır. 
Muafiyet 
MADDE 19. - Birliğe ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım, satım, inşa ve kul

lanımları ile birlikçe yürütülen hizmet ve faaliyetler damga vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç 
ve katkı payından muaftır. 

Uygulanacak diğer hükümler 
MADDE 20. - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler ile 6.10.1983 tarihli 

ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 
Mevcut tarımsal örgütlerin uyumu 
MADDE 21. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurulu bulunan tarımsal örgütler, Bakan

lıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uyulması kaydı ile bu Kanun kapsamında 
faaliyet gösterebilirler. 

Yönetmelikler 
MADDE 22. - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur. 
Yürürlük 
MADDE 23. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 24. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 614) 

Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
MilK Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/817) 

Not: Tasarı Başkanlıkça, Plan ve Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 20.5.2004 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-701/2389 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.4.2004 
tarihinde kararlaştırılan "Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Bilgi çağının yaşandığı günümüzde gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmenin ön şartının bil
giye dayalı bir toplum oluşturabilmeye bağlı olduğu kuşkusuzdur. Bilgi toplumunu meydana 
getirecek genç kuşaklara millî ve çağdaş temellerde değer ve düşünceler ile üstün becerilerin kalıcı 
bir biçimde kazandırılması ancak eğitim yolu ile mümkün bulunmaktadır. 

Bu nedenle istenilen beceri ve değerlerin kazandırılması için hazırlanacak ileriye dönük prog
ramlarda, eğitim sisteminin çağdaş bir yapıya kavuşturulması çabalarının yanında öğretmenlerin 
nitelik ve statülerinin iyileştirilmesine özel önem verilmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Bu bağlamda, Tasan ile Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı ve seçkin bir ortağı yapmada 
en önemli unsurlar arasında yer alan öğretmenlerin kıdem, eğitim ve iş başanmlan esas alınarak, 
meslekî ve kişisel gelişimlerinin sağlanması, niteliklerinin iyileştirilmesi, statülerinin yaptıklan 
görevin önem, güçlük ve sorumluluk derecesi çerçevesinde olması gereken seviyeye yükseltilmesi 
amaçlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.- Madde ile, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun öğretmenlik mesleğine iliş
kin 43 üncü maddesine iki fıkra eklenmiş ve düzenlenen hükümler ile öğretmenlik mesleğine 
dinamizm kazandırılması amaçlanmıştır. 

Göreve ilk başladığı günden, emekli oluncaya kadar geçen meslek hayatı süresince Öğretmen 
sıfatı dışında başka bir kategoride değerlendirilmeyen öğretmenler, Devlet memurluğu statüsünün 
gereği hak ve menfaatlerindeki doğal gelişmeler ile bazı kişisel yaklaşımlar dışında yenileşme ve 
gelişme yönünde teşvik edilmemişlerdir. 

Oysa öğretmenler, diğer bazı meslek mensuplarından farklı olarak her alandaki değişme ve 
gelişmeleri izlemek, bilgilerini hep taze tutarak bunları yeni nesillere aktarmak durumundadırlar. 
Bunun sağlanması, Devletimiz ve Milletimizin geleceği bakımından bir zorunluluk olarak görül
mektedir. 

Bu durum karşısında, öğretmenler için bilgide ve iş başarımında yarışmayı ön plana çıkaracak 
bir teşvik sisteminin kurulması gereği duyulmuştur. Bu gereğin bir sonucu olarak da madde ile 
adaylık döneminden sonra öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak 
üç kariyer basamağa aynlmakta ve öğretmenlerin meslekî ve kişisel gelişimlerine imkân ve fırsat 
yaratılmaktadır. 

Madde 2.- Madde ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin "Eğitim, 
Öğretim Tazminatı" bölümünde uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanı kazananlar bakımın
dan düzenleme yapılmaktadır. 

Düzenleme ile, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılışı esas alınarak en yüksek 
Devlet memuru aylığının uzman öğretmenlere % 20'sini, başöğretmenlere ise % 40'mı aşmayacak 
şekilde ilave "Eğitim, Öğretim Tazminatı" verilmesi öngörülmektedir. 

Madde 3.- Yürürlük maddesidir. 

Madde 4.- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 614) 
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Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonu 

Esas No. : 1/817 23.6.2004 

Karar No. : 30 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 24.5.2004 tarihinde tali olarak Plan ve Bütçe, esas olarak Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen "Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/817)" Komisyonumuzun 2.6.2004 ve 
23.6.2004 tarihli toplantılarında görüşülmüştür. 

2.6.2004 tarihli toplantımıza Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik, Millî Eğitim ve Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı yetkilileri katılmışlardır. 

Tasan ile ; öğretmenlik mesleği, adaylıktan sonra, Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen 
olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılmakta; basamaklar arası geçiş usul ve esasları belirlenmek
tedir. Ayrıca Devlet Memurları Kanununun tazminatlarla ilgili bölümünde, uzman öğretmenlik ve 
baş öğretmenlik unvanını kazananlar bakımından düzenleme öngörülmektedir. Buna göre en yük
sek devlet memuru aylığının; uzman öğretmenlere % 20'si, başöğretmenlere ise % 40'ını aş
mayacak şekilde ilave olarak "Eğitim, öğretim tazminatı" verilebilecektir. 

Tasarıyla ilgili görüşmelerin maddeleri üzerinde yapılması Komisyonumuzca uygun görülerek 
1 inci maddesi görüşmeye açılmıştır. 

Tasarının 1 inci maddesi üzerinde; üyelerimiz şu görüşleri ifade etmiştir. 

Konu, öğretmenlik mesleği açısından son derece önemlidir. Salt sınav ölçütüyle böyle bir tes
pitin yapılması yanlıştır. İyi bir öğretmen sadece bu sınava bağlı olarak tespit edilemez. Böyle bir 
sınav öğretmenlerin dershanelere koşmalarına, sürekli sınava hazırlanmalarına yol açacaktır. Amaç 
niteliğin tespiti olmalıdır. Özel ihtisas isteyen bir meslek olan öğretmen ilk başta uzman olarak 
kabul edilerek mesleğe alınmakta; bir yıl da adaylık süresi geçirmektedir. Tasarı tüm bu hususları 
yok saymaktadır. 

Ölçüt sınav ise, başarılı olanların başöğretmen olması % 10'la sınırlanıyor. Sınavı kazananların 
bu oranın üzerinde olması halinde ne yapılacaktır. Böyle önemli bir konu alt yapısı iyi düzenlenerek 
uygulanmaya konulmalıdır. 

Eğitim, örgütlenme, uluslar arası sözleşmeler dikkate alınarak, Millî Eğitim Temel Kanununun 
ruhuna uygun şekilde konu yeniden değerlendirilmelidir. 

Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik Tasarıyla ilgili şu görüşleri belirtmiştir : 

Bu çalışma on yıl önce tartışılmaya başlanan, üzerinde çalışılan bir meseledir. Amacımız öğ
retmenlik mesleğinin niteliğini ve cazibesini artırmaktır. Millî Eğitim Temel Kanunu da dünyadaki 
gelişmeler, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda değişime tâbi tutulmalıdır. Kariyer sistem öğretmen
ler arasında bir ikilik yaratmayacaktır. Pek çok alanda böyle uygulamalar söz konusudur. 
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Bir öğretmenin lisansüstü eğitim yapması, kıdemi müracaat aşamasında değerlendirilecektir. 
% 10'luk, % 20'lik sınırlar derecelendirmenin söz konusu olduğu tüm alanlar için söz konusudur. 
Yönetmelik hazırlanırken konuyla ilgili herkes işin içinde olacaktır. 

Tümü üzerinde bu görüşmelerden sonra Komisyonumuzca Tasarının bir alt komisyonda değer
lendirilmesine karar verildi. 

Alt Komisyon raporu Komisyonumuzun 23.6.2004 tarihli toplantısında görüşüldü. Bu toplantıya da 
Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik ile Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığı yetkilileri katılmıştır. 

Bu toplantıda Komisyonumuz, Alt Komisyon metni üzerinde çalışmalarını tamamlamıştır. Alt 
Komisyon, öğretmenlerin derecelendirilmesinde sınavın yanı sıra dikkate alınacak objektif kriter
leri (kıdem, eğitim, etkinlikler ve sicil) ve bunların değerlendirmedeki rolünü, oluşturduğu metinde 
belirtmiş; sınavın ÖSYM tarafından yapılmasını öngörmüş ve Bakanlar Kurulu'na % 10 ve % 20' 
lik oranlan artırma yetkisi vermiştir. 

Alt Komisyon metninin tümü üzerindeki görüşmelerde, öğretmenleri bu şekilde derecelendir
menin öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında kaosa yol açacağı, örgütlenmeyi olumsuz et
kileyeceği, bütün öğretmenlerimizin ekonomik durumunu düzeltici tedbirler alınmasının önemli ol
duğu bazı üyelerimizce belirtilmiştir. 

Alt Komisyon çalışmalarıyla, Tasarının aksak yönlerinin büyük ölçüde giderildiği, eğitimciler, 
örgütler ve konuyla ilgili uzmanların görüşlerinin olabildiğince Tasarıya yansıtıldığı ifade edilmiştir. 
Derecelendirmede objektif kriterlerin ve esasların Kanunda yer almasının önemine dikkat çekilmiştir. 

Alt Komisyon metninin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 inci madde üzerindeki görüşmelerde; 

- Derecelendirmede dikkate alınacak kriterlerden eğitimin hizmet içi ve lisansüstü eğitimi; et
kinliklerin bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif çalışmaları içermesi ve değerlendirmeye eğitimin 
% 20, etkinliklerin % 10 oranında dahil olması, 

- Yüksek lisansın "tezli yüksek lisans" olduğu, 

- Sınavın her yıl yapılması, 

- Bakanlar Kurulu'nun % 10, ve % 20' lik oranları bir katına kadar artırmaya yetkili olduğu, 

- Ancak alanı ya da eğitim bilimleri alanında lisansüstü eğitimin değerlendirmede dikkate 
alınacağı yönünde verilen önergeler Komisyonumuzca kabul edilmiş ve madde kabul edilen öner
geler doğrultusunda benimsenmiştir. 

Alt komisyon metninin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin "Eğitim 
öğretim tazminatı" bölümünde başöğretmen ve uzman öğretmenlere verilecek tazminatları düzen
leyen 2 nci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 3 ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü oya sunulmuş ve Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 614) 
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Raporumuz, Genel Kurulun 
olunur. 

Başkan 

Tayyar Altıkulaç 
İstanbul 
Kâtip 

Recep Garip 
Adana 

Üye 
Burhan Kılıç 

Antalya 
Üye 

Mustafa Özyurt 
Bursa 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Temel Yılmaz 
Gümüşhane 

Üye 
Hüseyin Özcan 

Mersin 
(Muhalifim) 

tasviplerine arz edilmek üzere 

Başkanvekili 

Hikmet Özdemir 
Çankırı 

Üye 
Mehmet Tomanbay 

Ankara 
(Karşı oy yazısı eklidir) 

Üye 

Ali Aydınlıoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Mustafa Gazalcı 

Denizli 
(Karşı oy yazımız eklidir) 

Üye 
Berhan Şimşek 

İstanbul 

(Karşı oy yazısı eklidir) 

Üye 
Osman Kılıç 

Sivas 

Üye 
Mehmet Çiçek 

Yozgat 

: Yüksek Başkanlığa saygı il 

Sözcü 
Hacı Biner 

Van 
Üye 

Hüseyin Ekmekçioğlu 
Antalya 

(Muhalefet yazımız ektedir) 

Üye 
Faruk Anbarcıoğlu 

Bursa 

Üye 
Ömer Özyılmaz 

Erzurum 

Üye 
Avni Doğan 

Kahramanmaraş 

Üye 

Muharrem İnce 
Yalova 

(Karşı oy yazısı eklidir) 
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KOMİSYON BAŞKANLIĞIMA CHP'Lİ ÜYELERİN KARŞI OY YAZISIDIR 
1739 Sayılı Millî Eğitim Kanunu'nun 43 üncü maddesinde değişiklik yapılarak öğretmenlerin, 

öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen olarak ayrılması, böylece kendi aralarında ekonomik, 
toplumsal ayrımların yaratılması sakıncalar doğuracaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığının 10 yılı aşkın bir süredir öğretmenlerin durumunu iyileştirmek için 
hazırlık yaptığı bilinmektedir. Ancak eski hazırlık, öğretmenlere kimi haklar tanıyan bir bütünlük 
içerisinde düzenlenmişti. Oysa Hükümet tarafından gönderilen bu tasan kamuoyunda, öğretmen 
sendika ve kuruluşlarında yeterince tartışılmadan tek başına TBMM'ye gönderilmiştir. 

Hükümetin gönderdiği tasarıda öğretmenlik gibi çok yönlü düşünülmesi gereken bir mesleğin 
derecelendirilmesi, sadece sınava indirgemektedir. Alt komisyonda bu durumu dengelemek için 
kimi olumlu değişiklikler, iyileştirmeler yapılsa da bunlar yeterli olmamıştır. 

Millî Eğitim Temel Kanunu'nda "öğretmenlik özel ihtisas isteyen" bir meslek olarak tanımlan
mıştır. Yasaya göre öğretmenler zaten uzman olarak yetişir. Ya da öyle yetiştirilmesi gerekir. Öğret
menlerin bir bölümüne "uzman öğretmen" nitelemesini vermek sanki öteki öğretmenlerin uzman ol
madığı izlenimini yaratacaktır. 

Öğrenciler, veliler bu nitelemelere göre öğretmenleri ayıracaktır. Veliler, çocuklarını öğretmen
lerin sayı olarak çok az bir bölümüne verilecek "uzman ya da baş öğretmende" okutmak isteyecek
tir. Bu durum öteki öğretmenler üzerinde olumsuz bir etki yaratacaktır. 

Çalışan öğretmenleri bir biçimde ödüllendirmek gerekirse bu değerlendirmeler nesnel ol
malıdır. Öteki öğretmenleri incitmemelidir. Örneğin kendi dalında yüksek lisans, doktora yaparsa 
bu öğretmenler " yüksek lisanlı, doktoralı" öğretmen nitelemesiyle anılarak ödüllendirilebilir. Bu 
duruma kimse karşı koyamaz. Kayırma da olmaz. Bu durum meslek içi eğitimle de desteklenerek 
öğretmenlerde nitelik yükselmesi sağlayabilir. 

Ayrıca tüm öğretmenlerin, başarılı olanların tasanda olduğu gibi yüzde 10'nun başöğretmen, 
yüzde 20'sinin uzman öğretmenle sınırlandınlması yeterli değildir. Konacak somut değerlendirme 
ölçütlerinde başanlı olanların tümü ödüllendirilmelidir. Maddi kaygılarla da olsa belirli bir oran 
konması doğru değildir. 

Yine başöğretmenlik unvanını kazananlann Eğitim ve Öğretim Tazminatının yüzde 40'ını, uzman 
öğretmenlerin yüzde 20'sini alması yetersizdir. Bu oranlar hiç olmazsa iki katına yükseltilmelidir. 

Aslında öğretmenlerin bütününün ekonomik durumlannın düzeltilmesi gerekir. Çünkü tümü 
aynı işi yapmakta, aynı sorumluluğu yüklenmektedir. Başka mesleklerde verilen derecelendirmeler 
öğretmenlik mesleğine örnek olamaz. 

ILO ve UNESCO'nun ortaklaşa hazırladığı Türkiye'nin de altında imzası bulunan 5 Ekim 1966 
tarihli "Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararları" somut olarak uygulanmalıdır. O ölçütler 
ülkemizde de geçerli olmalıdır. 

Tasan Hükümetin gönderdiği biçimde sakıncalıdır. Öğretmenler arasında ayrım yaratır. Alt 
komisyonda yapılan değişikliler ise yetersizdir. 

23.6.2004 
Mehmet Tomanbay Mustafa Gazalcı Hüseyin Ekmekçioğlu 

Ankara Denizli Antalya 
Mustafa Özyurt Berhan Şimşek Hüseyin Özcan 

Bursa İstanbul Mersin 
Muharrem İnce 

Yalova 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU VE 
DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 14.6.1973 tarihli ve 1739 

sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklen
miştir. 

"Öğretmenlik mesleği; adaylık dönemin
den sonra öğretmen, uzman öğretmen ve 
başöğretmen olmak üzere üç kariyer 
basamağına ayrılır. Adaylık dönemini başanyla 
tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanır. 
Basamaklar arasındaki geçişler her yıl bir defa 
olmak üzere sınavla belirlenir. Sınava 
katılacaklarda aranan şartlar, sınav, basamak
ların her birinde geçirilmesi gereken en az 
çalışma süresi, basamaklarda yükselme ve her 
yıl kullanılabilecek başöğretmen ve uzman öğ
retmen sayılarının tespitine ilişkin usul ve esas
lar ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Dev
let Personel Başkanlığının uygun görüşleri 
alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

Toplam serbest öğretmen kadro sayısı 
içinde, başöğretmen sayısı % 10'u, uzman öğ
retmen sayısı ise % 20'yi geçemez." 

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU VE 
DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

KANUN TASARISI 
MADDE 1.-14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Öğretmenlik mesleği; adaylık dönemin
den sonra öğretmen, uzman öğretmen ve 
başöğretmen olmak üzere üç kariyer 
basamağına aynlır. Adaylık dönemini başanyla 
tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanır. 

Kariyer basamaklarında yükselmede 
kıdem, eğitim (hizmet içi eğitim, lisansüstü 
eğitim), etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal 
ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başanmı) puan
lan ile sınav sonuçlan esas alınır. Değerlendirme 
100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme 
puanının % 10'unu kıdem, % 20'sini eğitim, 
% 10'unu etkinlikler, % 10'unu sicil (iş 
başanmı) ve % 50'sini de sınav puanı oluşturur. 

Kariyer basamaklarında yükselecekler 
değerlendirme puanlarına göre başarı 
sıralamasına alınır. Değerlendirmeye alınmak 
için sınav tam puanının en az % 60'ını almış ol
mak şartı aranır. 

Sınav yılda bir defa olmak üzere ÖSYM'ce 
yapılır. 

Alanında ya da eğitim bilimleri alanında 
tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğ
retmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğ
renimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise 
başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz. Bu 
durumda olan öğretmenler kıdem, hizmet içi 
eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal 
ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başanmı) öl
çütlerine göre değerlendirilir. 

Öğretmenlik kariyer basamaklannda yük
seleceklerin gireceği sınav, sınava katılacaklar
da aranacak en az çalışma süresi, hizmet içi 
eğitim veya lisans üstü eğitim nitelikleri, her 
bir değerlendirme ölçütüne ilişkin hususlar ve 
puan değerleri, alanında ya da eğitim bilimleri 
alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğ
renimini tamamlamış olanlardan uzman öğret
menlik veya başöğretmenlik için aranacak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 614) 
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MADDE 2.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin 
"II- Tazminatlar" kısmının "B- Eğitim, Öğretim 
Tazminatı" bölümünün birinci fıkrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca; 
a) Başöğretmen unvanını kazanmış olan

lara % 40'ma, 
b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış 

olanlara % 20'sine," 

MADDE 3.- Bu Kanunun 2 nci maddesi 
1.1.2005 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun kabul ettiği metin) 

kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, 
kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil 
(iş başarımı) şartlan ve puan değerleri, branş
lar temelindeki uzman öğretmenlik ve başöğ
retmenlik sayılan, yükselmeye ilişkin usul ve 
esaslar ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri 
alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkanlacak 
Yönetmelikle düzenlenir. 

Toplam serbest öğretmen kadro sayısı 
içinde, başöğretmen oranı % 10, uzman öğret
men oranı % 20'dir. Bakanlar Kurulu bu oran
lan bir katına kadar yükseltmeye yetkilidir. 

MADDE 2.- 14.7.1965 tarihli ve 657 
sayılı Devlet Memurlan Kanununun 152 nci 
maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "B-
Eğitim, Öğretim Tazminatı" bölümünün birinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"Birinci fıkrada sayılanlardan aynca; 
a) Başöğretmen unvanını kazanmış olan

lara % 40'ına, 
b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış 

olanlara % 20'sine," 
MADDE 3.- Bu Kanunun 2 nci maddesi 

1.1.2005 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

B. Atalay 
Devlet Bakanı 

B. Atalay 
Devlet Bakanı 

G Akşit 
Millî Savunma Bakanı 

M. V. Gönül 
Millî Eğitim Bakanı V. 

A. Aksu 
Ulaştırma Bakanı 

B. Yıldırım 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. Coşkun 

A. Şener 
Devlet Bakanı 

A. Babacan 
Devlet Bakanı 

K. Tüzmen 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Z Ergezen 
Tanm ve Köyişleri Bakanı 

S. Güçlü 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

M. H. Güler 
Çevre ve Orman Bakanı 

O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı V. 
S. Güçlü 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 579) 

Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/815) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Adalet ve içişleri komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 13.5.2004 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-777/2284 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10.5.2004 
tarihinde kararlaştırılan "Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi; 403 sayılı Kanun gereğince Türk 

vatandaşlığını kaybeden kişilerin, kayıp tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tâbi tutulacağı, 
ancak, Kanunun 33 ve 35 inci maddelerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla doğumla Türk 
vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yaban
cı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin ve bunların kanuni mirasçılarının, Türkiye Cum
huriyetinin millî güvenliği ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla ülkede ikâmet, 
seyahat, çalışma, miras, taşınır ve taşınmaz mal iktisabı ile ferağı gibi konularda Türk vatandaşları
na tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edecekleri hükümlerini amirdir. 

Türkiye dışında yaşayan vatandaşlarımız, bulundukları ülkelerde siyasi, ekonomik, kültürel ve 
sosyal açıdan daha etkin olabilmek için gayret göstermektedirler. Ancak, Almanya, Avusturya, 
Danimarka, Hollanda gibi vatandaşlarımızın yoğun olduğu ve çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ül
kelerde yaşayan vatandaşlarımız, söz konusu avantajlardan yararlanabilmek için bulundukları ülke 
vatandaşlığına geçme durumunda kalmaktalar ve bunun için de zorunlu olarak Türk vatandaşlığın
dan çıkma izni talep etmektedirler. Ancak, Avusturya ve Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımız, Türk 
vatandaşlığından çıkma izin işlemleri neticelenmeden, bulundukları ülkenin vatandaşlığını kazan
maktadırlar. Bunun yanında 2000 yılında Alman vatandaşlık mevzuatında yapılan değişiklikle, Al
manya'da doğan çocuklara doğumla Alman vatandaşlığı verilmekte ve bu vatandaşlarımız 18-23 
yaşları arasında Alman vatandaşlığını veya Türk vatandaşlığını tercih etmek durumunda kalmak
tadırlar. 
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403 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde geçen "Ancak, doğumla Türk Vatandaşlığını kazan
mış olup da sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaş
lığını kazanan kişiler ve bunların kanuni mirasçıları," hükmü nedeniyle maddede sayılan haklardan 
sadece çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler yararlanabil
mekte, çıkma izni almadan başka bir devletin vatandaşlığını kazananlar ise daha sonra çıkma izni 
alsalar da sayılan haklardan yararlanamamaktadırlar. 

Bunun yanında, Kanunun 29 uncu maddesinde söz konusu kişilere Türkiye'de tanınan haklar 
konusunda, uygulamadan kaynaklanan sorunlar ve kurumların taşra teşkilatlarının farklı yorumları 
nedeniyle tereddütler yaşanmaktadır. 

Yapılan değişiklikle, vatandaşlarımız çıkma iznini almadan diğer ülkenin vatandaşlığını kazan
mışsa maddede sayılan haklardan yararlanabilecektir. 

Ayrıca Kanunun 29 uncu maddesindeki "ülkede ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır ve 
taşınmaz mal iktisabı ile ferağı gibi konularda Türk Vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yarar
lanmaya devam ederler" hükmü, "Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliğine ve kamu düzenine iliş
kin hükümler saklı kalmak kaydıyla, askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü ve seçme-seçilme, 
kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları" istisnaları sayıldıktan 
sonra "sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış haklan saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili 
kanunlardaki hükümlere tâbi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlan
maya devam ederler" şeklinde değiştirilerek, söz konusu haklar genişletilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Madde ile 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi yeniden düzen

lenmektedir. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almadan başka bir devletin vatandaşlığını 
kazananların maddede sayılan haklardan yararlanabilmeleri için düzenleme yapılmıştır. 

Ayrıca Kanunun 29 uncu maddesindeki "ülkede ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır ve 
taşınmaz mal iktisabı ile ferağı gibi konularda Türk Vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yarar
lanmaya devam ederler" hükmü, "Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliğine ve kamu düzenine iliş
kin hükümler saklı kalmak kaydıyla, askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü ve seçme-seçilme, 
kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları" istisnaları sayıldıktan 
sonra "sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili 
kanunlardaki hükümlere tâbi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlan
maya devam ederler" şeklinde değiştirilerek, söz konusu haklar genişletilmektedir. 

Maddede Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin, kayıp tarihinden itibaren yabancı 
muamelesine tâbi tutulacağına ilişkin genel hüküm aynen korunmaktadır. Bu hükme göre Türk 
vatandaşlığını çıkma izni dışındaki yollardan biriyle kaybeden kişiler yabancı muamelesine tâbi 
tutulacaktır. 

Türk Vatandaşlığı Kanununda yer alan ve vatandaşlığa alınma kararının kapsamlı iptalini 
düzenleyen 33 üncü madde ile Türk vatandaşlığından çıkarılan kişilerin durumunu düzenleyen 
35 inci madde hükümleri saklı tutulmuştur. 

Madde 2. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. - Yürütme maddesidir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 10.6.2004 

Esas No. : 1/815 

Karar No. : 68 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 13.5.2004 tarihinde Başkanlığınıza 
sunulan, "Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı", Başkan
lığınızca, 21.5.2004 tarihinde esas Komisyon olarak Komisyonumuza; tali komisyon olarak da 
Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve Komisyonumuz, 9.6.2004 tarihli otuzdördüncü toplantısın
da, İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüş
müştür. 

Tasarı ile üç temel değişiklik öngörülmektedir: 

1. 403 sayılı Kanunun 29 uncu maddesindeki "sonradan" sözcüğü madde metninden çıkarıl
makta ve çıkma izni almadan, yabancı devlet vatandaşlığını kazananların, bu yabancı devlet vatan
daşlığını kazandıktan sonra çıkma izni almaları halinde de maddede belirtilen haklardan yararlan
maları öngörülmektedir. Diğer bir ifadeyle yurt dışındaki vatandaşlarımızın, yabancı devlet vatan
daşlığını kazanmaları halinde ülkemizde de çeşitli haklardan yararlanmaları, bakanlar kurulundan 
çıkma izni almış olmalarına bağlanmakta, bu iznin alınma zamanı konusundaki sınırlama kaldırıl
maktadır. 

2. Bu tür kişilerin ülkemizde yararlanacakları hakları saymak yerine, yararlanamayacakları 
haklar sayılmıştır. Böylece hem uygulamadaki tereddütler giderilmiş, hem de kapsamdaki haklar 
genişletilmiştir. 

3. Bu haklardan yararlanacak kişiler, yukarıda belirtilen kişilerle bunların kanuni mirasçıları 
değil, sadece, bu kişilerle bunların çıkma belgesinde kayıtlı olmayan reşit çocukları olarak sınırlan
dırılmıştır. Böylece ilgilinin tüm kanuni mirasçılarının haksız yere bu haklardan yararlanmasının 
önüne geçilmiştir. 

Tasarının gerekçesinin beşinci paragrafında, "Yapılan değişiklikle, vatandaşlarımız çıkma iz
nini almadan diğer ülkenin vatandaşlığını kazanmışsa maddede sayılan haklardan yararlanabilecek
tir." cümlesi yer almaktadır. Gerçekten de vatandaşlarımız çıkma izni almadan da bu haklardan 
yararlanabilecektir. Ancak bu hakları elde etmek için yabancı ülke vatandaşlığının kazanılmasından 
sonra vatandaşlıktan çıkma gerekmektedir. Dolayısıyla sözkonusu cümlenin, "Yapılan değişiklikle, 
vatandaşlarımız çıkma iznini almadan da diğer ülkenin vatandaşlığını kazanmışsa, sonradan çıkma 
izni alınması koşuluyla, maddede sayılan haklardan yararlanabilecektir." biçiminde anlaşılması 
gerekir. 
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Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, hükümet adına yapılan tamamlayıcı 
açıklamalarda; 

• Yapılacak kanun değişikliği ile yaşanmakta olan bir sıkıntının giderileceği, 

• Yurt dışında yaşayan ve çalışan vatandaşlarımızın sosyal, ekonomik ve siyasi haklar nedeniy
le bulundukları ülke vatandaşlığına geçtikleri, 

• Ancak ülkemizdeki hak ve çıkarları nedeniyle Türk Vatandaşlığını da bırakmak istemedikleri, 

• Çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkelerin bu durumu tespit ettiklerinde bu durumdakileri 
kendi vatandaşlıklarından çıkarma yoluna gittikleri, 

• Kanun Tasarısı ile bu sıkıntının giderilmeye çalışıldığı, 

• Tasarıdaki değişikliğin çok sayıda Türk Vatandaşının yaşadığı yabancı ülkelerde ve özellikle 
Almanya'da vatandaşlarımız tarafından dikkatle izlendiği, 

• Kanun Tasarısının kapsamının askerlik yapmama, seçme ve seçilme hakkı tanımama, kamu 
görevine scçilememe, araç ve ev eşyası ithali yapamama gibi menfi istisnalar sayılarak genişletil-
diği, 

• Yabancı ülke vatandaşlığında çıkma izni alarak vatandaşlıktan çıkanların yurda kesin dönüş 
yapmaları halinde yeniden Türk Vatandaşlığına alınmalarının mümkün olduğu, 

• Eskiden Bakanlar Kurulu onayına bağlı olan bu işlemin yapılan yeni düzenlemeyle İçişleri 
Bakanlığının onayına bırakıldığı, 

Belirtilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan bu görüşmelerden sonra, Tasarının tümü benimsenerek mad
delerin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tasarının 1 inci maddesi üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, 

• Madde gerekçesinde, "Kanunun 29 uncu maddesinde söz konusu kişilere Türkiye'de tanınan 
haklar konusunda, uygulamadan kaynaklanan sorunlar ve kurumların taşra teşkilatlarının farklı 
yorumları nedeniyle tereddütler yaşanmaktadır." ifadesinin bulunduğu; Kanun değişikliği yerine bir 
genelge ile bu durumun düzeltilmesinin mümkün olup olmayacağı, 

• Söz konusu maddede, 4112 sayılı Kanunla 1999 yılında yapılan değişiklikte bu sorunun 
neden giderilmediği, 

Soruları sorulmuştur. 

• Cevaben yapılan açıklamalarda, 

• Kurumların taşra teşkilatlarının hepsinin aynı bakanlığa bağlı olmayıp itirazlarının kanun 
metnine yönelik olduğu; örneğin Tapu Müdürlüğünün işlem yaparken kanunda yeteri derecede açık 
bir ifade aradığı ve Tasarıyla bu açıklığın sağlanmış olduğu, 

• Vatandaşlık Kanununda 1999 yılında yapılan değişikliğin ardından Alman vatandaşlık mev
zuatında 2000 yılında değişiklik yapıldığı ve bu nedenle söz konusu Kanun Tasarısının hazırlandığı, 

Belirtilmiştir. 
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Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
ıvfik Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 

Üye 
Ali Küçükaydın 

Adana 

Üye 

Ali Yüksel Kavuştu 
Çorum 

Üye 
Nusret Bayraktar 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Sefa Sirmen 
Kocaeli 

Üye 
Şevket Arz 
Trabzon 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 

Üye 
Şevket Gürsoy 

Adıyaman 

Üye 
Mehmet Sait Armağan 

İsparta 

Üye 
Hakkı Ülkü 

İzmir 
Üye 

Ali Oksal 
Mersin 

Üye 

Mehmet Kartal 
Van 

Sözcü 
Şükrü Önder 

Yalova 

Üye 
Şevket Orhan 

Bursa 

Üye 
Sıdıka Sarıbekir 

İstanbul 
Üye 

Mehmet S. Kesimoğlu 
Kırklareli 

Üye 
Abdullah Veli Şeyda 

Şırnak 

Üye 
Mehmet Erdemir 

Yozgat 
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HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METİN 

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. -11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı 

Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 29. - Bu Kanun gereğince Türk 
vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihin
den başlayarak yabancı muamelesine tâbi 
tutulur. Ancak doğumla Türk vatandaşı olup da, 
İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma iz
ni alanlar ve bunların vatandaşlıktan çıkma bel
gesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları; Türkiye 
Cumhuriyetinin millî güvenliğine ve kamu 
düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıy
la, askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü ve 
seçme-seçilme, kamu görevlerine girme ve 
muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları 
dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış 
hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımın
da ilgili kanunlardaki hükümlere tâbi olmak şar
tıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan ay
nen yararlanmaya devam ederler. Kanunun 33 
ve 35 inci madde hükümleri saklıdır." 

MADDE 2. - Bu Kanun, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. A (alay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı V. 
K. Unakıtan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
M. H. Güler 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı V. 
B. Atalay 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 464) 

Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/562) 

T.C. 

Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 4.4.2003 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/1474 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

LİSTE 
Eşa§ NQ. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/379 Askerlik Kanunu Tasarısı 
1/381 Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi 

Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/383 Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı 
1/386 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 

Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/390 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/397 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/402 Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların 

Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı 

1/469 Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/553 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/581 Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/602 Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/623 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 
1/820 Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
1/863 Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı 
1/908 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 
1/920 Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
1/935 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 

Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/937 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

1/953 İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Veril
mesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/1010 Askerî Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/1025 Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezalan Hakkın

da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/1035 Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1037 Meslekî Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 464) 



— 3 — 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 22.6.1999 

Sayı : B.02.0.KKG/196-342/2695 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

1/403 Savunma Sanayii Güvenliği Kanun Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 3.5.1996 

Sayı : B.02.0.KKG/196-342/1847 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

1/662 Savunma Sanayii Güvenliği Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 553) 
TC. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 5.1.1994 
Sayı : B.02.0.KKG/101-322/07086 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 

6.12.1993 tarihinde kararlaştırılan "Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı" ile gerek
çesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 
Savunma sanayiimizin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlan

ması amacıyla başlatılan yeni savunma sanayii hamlesi çerçevesinde uluslararası ilişkilerin yoğun
luk kazanması ve Türkiye'deki özel sektör ağırlıklı savunma sanayii projelerine olan ilginin artması 
sonucunda, teknoloji transferindeki ana unsurlardan biri olan savunma sanayii güvenliği konusu 
önem kazanmıştır. 

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her türlü silah, mühimmat, araç ve gerecin doğrudan satın alma 
veya yatırım yolu ile tedarik edilmesinde, araştırma ve geliştirme çalışmalarında, gizlilik dereceli 
bilgi, belge, proje ve malzemeyle ilgili olanların, bunları bilmesi gerekenler veya yetkili kişilerin 
dışında kalanlara bir menfaat karşılığı veya karşılıksız olarak vermelerini ve açıklamalarını ön
lemek; çalışma veya sabotaja karşı korunmalarını sağlamak, ulusal ve uluslararası menfaatlerimiz 
ile teknoloji transferi anlaşmaları açısından büyük önem taşımaktadır. 

Savunma ihtiyacımız olan ve gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden her türlü harp silahının, mühim
matının, araç ve gereçlerinin ve bunların önemli ve kritik alt sistem ve parçalarının alımı, satımı, 
her tip üretim, araştırma ve geliştirme faaliyeti ile bunlara ilişkin hizmet ve altyapı tesis faaliyet
lerinin tümünü kapsayan gizlilik dereceli projelerin etkili bir şekilde korunması, ancak bunlara 
nüfuz edecek kişilerin güvenilirliği ve bunların muhafaza edileceği tesislerin iyi korunması ile 
mümkün olabilecektir. Bu koruma ve güvenliğin sağlanması için, genel savunma sanayii güvenlik 
esaslarının bir kanun ile düzenlenmesinde zaruret bulunmaktadır. 

Tasarı yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak düzenlenmiş ve konunun çok genel 
mahiyette bir çerçevesi oluşturulmuş bulunmaktadır. Bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikte de, 
uygulama ile ilgili ayrıntılar tespit edilecektir. 

Sonuç olarak, savunma sanayii güvenliğinin özel bir kanun ile düzenlenmesi; belirli bir Savun
ma Sanayii Millî Güvenlik Makamının tesisi, ulusal ve uluslararası uygulamalarda ve teknoloji 
transferinde, savunma sanayii güvenliği alanında mevcut olan mevzuat boşluğunun doldurulması, 
ülke menfaatlerinin gözetilerek savunma sanayiimizin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi bakımından 
uygun ve gerekli mütalaa edilmektedir. 

Tasarı, bu amaçla hazırlanmıştır. 
MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Savunma sanayiinde gizlilik dereceli her türlü bilgi, belge, proje ve malzemelerin 
bulunduğu ve bu hizmetlerin yürütüldüğü yerlerin güvenliğinin ve korunmasının sağlanmasının 
amaçlandığı belirtilmektedir. 

Madde 2. - Kanunun konu, kişi, yer bakımından uygulama alanı belirtilmekte, tüm kamu 
kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri ve bunların faaliyet gösterecekleri tesisleri kap
sadığı hükme bağlanarak, gelişen savunma sanayii alanında hizmet verecek olan bütün sanayi 
kesimi Kanun kapsamına dahil edilmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan askeri tesisler ile bunların personeli ise ayrı mev
zuata tabi olduğundan, bu Kanun kapsamı dışında bırakılmaktadır. Ancak, bu tesislerde gerçekleş
tirilecek savunma sanayii projeleri için, savunma sanayii faaliyetlerinin tek elden takip edilmesinin 
sağlanması amacıyla istisna getirilerek bu projeler Kanun kapsamına alınmaktadır. 

NATO ile ilgili iş ve projelerde, güvenlik işlemlerinin Kuzey Atlantik Andlaşması Merkez 
Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmesi öngörülmektedir. 

Madde 3. - Kanun metninde geçen gizlilik derecesi, gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzeme, 
gizlilik dereceli proje, bilmesi gereken kişi, kişi güvenlik belgesi, tesis güvenlik belgesi ve 
Makamın tanımları yapılmaktadır. 
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Madde 4. - Bu Madde ile, Makama verilen görevin yerine getirilmesine ilişkin olarak mevzuat 
çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği ve koordinasyon şeklinin esas
ları belirtilmektedir. 

Madde 5. - Savunma sanayii projelerinde gizlilik derecesinin verilmesi, işaretlenmesi, aktarılması, 
muhafazası, değiştirilmesi, açıklanması ile bu konulardaki eğitime ilişkin esas ve usullerin, uluslararası 
hukuk kuralları ve anlaşmalar gözönüne alınarak yönetmelikle belirleneceği ifade edilmektedir. 

Madde 6. - Savunma sanayii güvenliğini temin etmek için gizlilik dereceli bilgi, belge, proje 
veya malzemeyi kullanacak olan kişiler ile bunların bulundukları tesislerin güvenilir olması gerek
mektedir. Bu sebeple, bilmesi gereken kişi için "Kişi Güvenlik Belgesi", projenin uygulanacağı tesis 
veya yer için de "Tesis Güvenlik Belgesi" alınması zorunluluğu getirilerek, bu belgeler alınmadan 
herhangi bir kişi veya kuruluşa gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemenin verilmemesi 
amaçlanmaktadır. 

Madde 7. - Bu madde ile gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin yurt dışında ve yurt 
içinde satış ve devrinin belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması hükmü getirilerek, ilgili anlaşmalar 
ve 3763 sayılı Kanun ile bir paralellik sağlanmıştır. 

Madde 8. - Kanun kapsamında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin 2495 sayılı Bazı 
Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümlerine 
göre fizikî koruma önlemlerini almalarının zorunlu olduğu belirtilmektedir. 

Ayrıca, tesis yeri, çevre şartları, üretim şekli, maruz kalacağı tehlikelerin niteliği, teknolojik 
gelişmeler gibi mevcut veya önceden belirlenemeyen, ancak tesis koruma sistemlerinin projelendiril
melerini önemli ölçüde etkileyebilen unsurların da dikkate alınması zarureti bulunduğundan, Savun
ma Sanayii Millî Güvenlik Makamına ilave fizikî koruma önlemlerini aldırtma yetkisi verilmektedir. 

Madde 9. - Bu maddede, gizlilik dereceli bilgi, belge veya malzemenin, taşınması sırasında 
herhangi bir şekilde bilmesi gerekmeyen kişilerin eline geçmemesi veya tahrip edilmelerinin önlen
mesi için alıcı ve göndericinin sorumluluklarının bulunduğu belirtilmektedir. Yapılacak taşıma plan
larının Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca uygun bulunduğu takdirde uygulamaya 
konulabilmesi ve konunun genel esaslarının ayrıca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenmesi de ön
görülmektedir. 

Madde 10. - Yerli veya yabancı kişilerin Kanun kapsamında faaliyet gösteren tesislere 
yapacakları ziyaretlerde, özellikle tesisin gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzeme ihtiva 
eden kısımlarının kötü niyetli kişilerce görülüp, tetkik edilerek, güvenliğin ihlal edilmesini engel
lemek için, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamından izin alınması şartı getirilmektedir. Bu 
madde uygulanırken proje ile ilgili müteaddit ziyaretler için Savunma Sanayii Millî Güvenlik 
Makamının mevcut uluslararası uygulamaları da dikkate alarak, uygun çözümler öngörebileceği ve 
konuya ilişkin diğer hususların yönetmeliklerle düzenlenebileceği değerlendirilmektedir. 

Madde 11. - Kanunda öngörülen güvenlik önlemlerinin denetimi düzenlenmekte ve denetimin 
bir heyet tarafından yapılması hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca yapılacak denetimlerin, İçişleri Bakanlığının 
2495 sayılı Kanuna istinaden yapacağı denetimlere engel olmayacağı açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Madde 12. - Bu maddede, Kanun kapsamındaki hükümlere aykırı hareket edenlere ilişkin 
müeyyideler belirtilmiştir. 

Madde 13. - Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin Millî Savunma Bakanlığınca bir 
yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği açıklanmaktadır. 

Geçici Madde 1. - Daha önce faaliyete geçen savunma sanayii kuruluşları hakkında Kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl sonra, bu Kanun hükümlerinin uygulanması öngörülmekte ve 
böylece bu kuruluşlara bir yıllık intibak süresi sağlanmaktadır. 

Madde 14. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 15. - Yürütme maddesidir. 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 28.5.2004 

Esas No. : 1/562 
Karar No. : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak; 5.1.1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına sunulan ve dönemin sona ermesiyle 3.5.1996 tarihinde yenilenen ve Başkanlıkça 
havale edildiği Komisyonumuzda 12.2.1998 tarihinde görüşülerek Genel Kurul Gündeminde yerini 
alan, ancak dönemin sona ermesiyle kadük olan ve 21 inci dönemde de 22.6.1999 tarihinde yenilen
mesini müteakip 29.6.1999 tarihinde havale edildiği Komisyonumuzda 11.1.2001 tarihinde 
görüşülerek Genel Kurul Gündemine inen, ancak dönemin sona ermesi ile tekrar kadük olan ve son 
olarak Bakanlar Kurulunca 4.4.2003 tarihinde yenilenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına sunulan ve Başkanlıkça 15.4.2003 tarihinde Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale 
edilen 1/562 esas numaralı "Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı" Komisyonumuzun 
26.5.2004 tarihinde yaptığı 12 nci birleşiminde Millî Savunma, Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet 
bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin 
de katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
Savunma sanayiimizin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu amacıyla 

başlatılan yeni savunma sanayii hamlesi çerçevesinde, özel sektör ağırlıklı savunma sanayii projelerin
de ve teknoloji transferi konularında savunma sanayii güvenliği konusunun önem kazandığı, 

Savunma ihtiyacımız olan ve gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden her türlü harp silahının, mühim
matının, araç ve gereçlerinin ve bunların önemli ve kritik alt sistem ve parçalarının alımı, satımı, 
her tip üretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bunlara ilişkin hizmet ve altyapı tesis faaliyet
lerinin tümünü kapsayan gizlilik dereceli projelerin etkili bir şekilde korunmasının, ancak bunlara 
nüfuz edecek kişilerin güvenirliği ve bunların muhafaza edileceği tesislerin iyi korunması ile müm
kün olabileceği, 

Tasarı ile, savunma sanayii güvenliğinin özel bir kanun ile düzenlenerek bu konudaki mevzuat 
boşluğunun giderilmesinin amaçlandığı 

Görülmektedir. 

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
Türk Silahlı Kuvvetleri açısından olduğu kadar savunma sanayii açısından da gizlilik ve 

güvenliğin büyük önem taşıdığı ve bu konuda yasal düzenleme yapılmasının gerekli olduğu, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çağın gereği olan son sistem silah teknolojilerine geçmesiyle 
beraber bu tür düzenlemelerin uluslararası veya çoklu anlaşmalar ile de zorunlu hale geldiği, bu an
laşmalardaki temel amacın da bu tür teknolojilerin ilgisiz ve yetkisiz kişilerin eline geçmesinin ön
lenmesi olduğu, 

İfade edilmiş ve Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamaları takiben Tasarı ve gerekçesi 
Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
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Tasarının 1 inci maddesi; kabul edilen önerge doğrultusunda Kanunun amacının daha açık ve 
net bir şekilde ifade edilebilmesi amacıyla "veya savunma sanayii, teknolojisi ve teçhizat sahasın
da araştırma, geliştirme, imalat ve montaj yapan gerçek ve tüzel kişilerle bu konularda çalışan şahıs
lara ait" ibaresi eklenmek suretiyle değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi; kabul edilen önerge doğrultusunda 26.6.2001 tarihli ve 4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan tesisleri de Kanun kapsamına alacak şekil
de ve NATO projelerinin güvenlik işlemlerinin Millî Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak 
yürütüleceği açıkça belirtilerek değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 4 üncü maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; verilen bir önerge ile dördüncü fık

rada tadat edilen beş kamu kurum ve kuruluşu yerine; ihtiyaç duyulması halinde ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarının görüşlerinin alınmasına imkân sağlayarak idarenin takdir hakkını genişleten bir 
düzenleme önerilmiştir. 

Komisyonumuz bu görüşe katılmakla beraber bu Kanun Tasarısıyla çok yakından ilgili olarak 
ve gündemin birinci maddesi olarak görüşülen "Harp Araç ve Gereçleri ile Silah Mühimmat ve Pat
layıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı"nın ilgili maddesin
de yapılan düzenlemeye paralel olarak burada da ilgili bakanlıklar ile Genelkurmay Başkanlığının 
isimlerinin ayrıca metinde sayılmasından sonra bu takdir hakkının idareye tanınmasının daha yerin
de olacağına karar vermiştir. 

İlgili dört adet kamu kuruluşunun bu önergeye redaksiyon ile eklenmesini müteakip Tasarının 
4 üncü maddesi önerge doğrultusunda değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesi; kabul edilen önerge doğrultusunda "Milletlerarası Savunma Sanayii 
Çalışma Grubu"nun adının değiştirilmesine paralel olarak madde metninde geçen isim "Çok Ulus
lu Sanayii Güvenliği Çalışma Grubu" şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi; kabul edilen önerge doğrultusunda (b) bendinde yer alan "3.1.1940 
tarihli ve 3763 sayılı Türkiye'de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin 
Kontrolü Hakkında Kanun" ibaresi Komisyonumuzun bugünkü gündeminde 1 inci madde olarak 
görüşülen ve değiştirilerek kabul edilen 1/561 esas numaralı "Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, 
Mühimmat ve Patlayıcı madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı" 
ile paralellik sağlanması gerekçesiyle, "Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı 
Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilmek suretiyle 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 8 inci ve 9 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesi; kabul edilen önerge doğrultusunda madde metninde geçen "en az 
25 iş günü öncesinde başvurulur." İbaresi yerli ve yabancı kişilerin yapacakları ziyaretlerde idareye 
takdir hakkı tanıyabilmek gerekçesiyle "makul bir süre öncesinden başvurulur." şeklinde değiştiril
mek suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 11 inci maddesi; kabul edilen önerge doğrultusunda ve gizlilik derecesine dikkat edil
meden yılda iki defa denetim yapılması ağır bir iş yükü ve masraf gerektirdiği gibi makamın denetim 
esnekliğini de sınırlamakta olduğu gerekçesiyle yeniden düzenlenmek suretiyle kabul edilmiştir. 
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Tasarmın 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 13 üncü maddesi; kabul edilen önerge doğrultusunda ve metinde öngörülen bir yıllık 

sürenin başlangıcını belirtmek ve kanun yapma tekniğine uygunluğu sağlamak amacıyla metne 
"Kanunun yayımı tarihinden itibaren" ibaresinin eklenmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 14 ve 15 inci maddeleri 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Kaptanoğlu 

İstanbul 
Kâtip 

Mehmet Asım Kulak 
Bartın 
Üye 

Ensar Öğüt 
Ardahan 

Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 

Başkanvekili 
Yüksel Çavuşoğlu 

Karaman 

Üye 

Mahmut Koçak 
Afyon 
Üye 

Sedat Pekel 
Balıkesir 

Üye 

Fahri Keskin 
Eskişehir 

Üye 
Murat Yümazer 

Kınkkale 

Sözcü 
Ziyaeddin Yağcı 

Adana 
Üye 

Osman Akman 
Antalya 

Üye 
Orhan Taş 

Sivas 
Üye 

İnci Özde mir 
İstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ 
KANUNU TASARISI 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, savun

ma sanayii kapsamında yapılan anlaşmalarda 
yer verilen ve doğrudan satın alma, müşterek 
proje programlarına katılım, teşvik veya 
yatırım yolu ile tedarik edilecek her türlü giz
lilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve 
hizmetlerin ve bunlarla ilgili yerlerin güven
liğinin ve korunmasının sağlanmasıdır. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun, savunma sana

yiine ait gizlilik dereceli her türlü anlaşma ile 
bilgi, belge, proje, malzeme veya hizmetlerin 
alımını, satımını, üretimini, araştırma ve geliş
tirmesini, muhafazasını ve depolanmasını 
yapacak veya yaptıracak bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri ve bun
ların faaliyet gösterecekleri tesisleri kapsar. 

Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluş
larında bulunan askeri tesisler ile personeli, bu 
Kanunun kapsamı dışındadır. Ancak, askeri 
tesislerde gerçekleştirilen savunma sanayii 
projelerinde bu Kanunda belirtilen sanayi 
güvenliği esasları ve kontrolü uygulanır. 

NATO'yu ilgilendiren iş ve projelere ait 
güvenlik işlemleri, sorumlu makam olan Kuzey 
Atlantik Andlaşması Merkez Kurulu Başkan
lığı tarafından, NATO güvenlik esas ve usulleri 
çerçevesinde yürütülür. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ 
KANUNU TASARISI 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, Savun

ma Sanayii kapsamında yapılan anlaşmalarda 
yer verilen ve doğrudan satın alma, müşterek 
proje programlarına katılım, teşvik veya 
yatırım yolu ile tedarik edilecek veya savunma 
sanayii, teknoloji ve teçhizatı sahasında araş
tırma, geliştirme, imalat ve montaj yapan ger
çek ve tüzel kişilerle bu konularda çalışan 
şahıslara ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, 
belge, proje, malzeme ve hizmetlerin ve bun
larla ilgili yerlerin güvenliğinin ve korun
masının sağlanmasıdır. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun, savunma 

sanayiine ait gizlilik dereceli her türlü anlaşma 
ile bilgi, belge, proje, malzeme veya hizmet
lerin alımını, satımını, üretimini, araştırma ve 
geliştirmesini, muhafazasını ve depolanmasını 
yapacak veya yaptıracak bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri ve bun
ların faaliyet gösterecekleri tesisler ile 26 
Haziran 2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan 
tesisleri kapsar. 

Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluş
larında bulunan askeri tesisler ile personeli bu 
Kanunun kapsamı dışındadır. Ancak, askeri 
tesislerde gerçekleştirilen savunma sanayii 
projelerinde bu Kanunda belirtilen sanayi 
güvenliği esasları ve kontrolü uygulanır. 

NATO'yu ilgilendiren iş ve projelere ait 
güvenlik işlemleri, sorumlu makam olan 
Kuzey Atlantik Andlaşması Merkez Kurulu 
Başkanlığı tarafından, NATO güvenlik esas ve 
usulleri çerçevesinde Millî Savunma Bakanlığı 
ile koordineli olarak yürütülür. 
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Tanımlar 
MADDE 3. - Bu Kanunda geçen; MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
a) Gizlilik derecesi; bilmesi gereken kişi- Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ler dışındakilere açıklanması veya verilmesi 
milli güvenlik ve ülke menfaatleri bakımından 
sakıncalı görülen bilgi, belge ve malzemenin, 
önem derecelerine göre "çok gizli", "gizli", 
"özel" ve "hizmete özel" şeklinde sınıflandırıl
masını ve adlandırılmasını; 

b) Gizlilik dereceli bilgi, belge ve mal
zeme; kriptografık ve atomal bilgi ve malzeme 
de dahil olmak üzere, gizlilik dereceli içeriğe 
sahip her türlü kaydı, yazılı ve sözlü haberleş
me ortamını, mesajları, belgeleri ve silah, 
mühimmat, araç ve gereç gibi her çeşit mal
zeme ile bunların parça ve kısımlarını, yazılım 
ve donanımları, 

c) Gizlilik dereceli proje; savunma ihtiyacı 
olan ve gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden her 
türlü harp silah, araç ve gereçleri ile, bunların 
önemli ve kritik alt sistemlerinin ve par
çalarının alımını ve satımını, her tip üretim 
faaliyeti ile araştırmasını ve geliştirmesini, 
bunlarla ilgili hizmet ve altyapı tesis ve 
faaliyetlerini kapsayan çalışmaların bütününü, 

d) Bilmesi gereken kişi; gizlilik dereceli 
bir bilgiyi, belgeyi, projeyi veya malzemeyi, 
ancak görevi gereği öğrenme ve kullanma 
sorumluluğu bulunan ve gerekli gizlilik 
derecesini haiz "Kişi Güvenlik Belgesi"ne 
sahip kişiyi, 

e) Kişi Güvenlik Belgesi; gizlilik dereceli 
bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz 
edebilmeyi veya bunların bulunduğu yer ve 
tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi, 

f) Tesis Güvenlik Belgesi; bir tesiste 
bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli 
bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güven
liklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu 
yer ve çevre şartları ile, maruz kalabileceği dış 
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ve iç tehditler gözönüne alınarak projelendiril
miş olan koruma önlemlerinin uygun bulun
duğunu belirten belgeyi, 

g) Savunma Sanayii Milli Güvenlik 
Makamı (Makam); Millî Savunma Bakanlığını, 

ifade eder. 
Makam 
MADDE 4. - Makam, görevini yerine 

getirmek için, aşağıdaki esaslar dahilinde diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koor
dinasyonda bulunur. 

a) Bu Kanun kapsamındaki müracaatlar, 
doğrudan doğruya ve yazılı olarak Makama 
yapılır. 

b) Gereken güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırması, Makamın talebi üzerine, mevzuata 
uygun olarak, Millî İstihbarat Teşkilâtı Müs
teşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya 
Mahalli Mülki İdare Amirlikleri tarafından 
yaptırılır. Sonuç Makama bildirilir. 

c) Makam, müracaatın kapsam ve 
niteliğine göre, Genelkurmay Başkanlığı, İçiş
leri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğinin görüşlerini alır. 

d) Savunma sanayii güvenliği faaliyet
lerinin merkezî olarak izlenebilmesini teminen, 
Kuzey Atlantik Andlaşması Merkez Kurulu 
Başkanlığı tarafından, NATO projeleri kap
samındaki savunma sanayii güvenlik faaliyet
leri hakkında Makama bilgi verilir. 

e) Savunma sanayii güvenliği kapsamında 
faaliyet gösteren kuruluşlar, kendi tesisleri için 
hazırlayacakları özel savunma sanayii güven
liği yönetmeliğini, Makama onaylattıktan son
ra uygulamaya koyarlar. 

Gizlilik derecelerinin belirlenmesi 
MADDE 5. - Savunma sanayii ile ilgili 

bilgi, belge, malzeme ve projelere gizlilik 
derecesinin verilmesi, işaretlenmesi, aktarıl
ması, muhafazası, derecesinin değiştirilmesi, 

(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Makam 
MADDE 4. - Makam, görevini yerine 

getirmek için, aşağıdaki esaslar dahilinde diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve 
koordinasyonda bulunur. 

a) Bu Kanun kapsamındaki müracaatlar, 
doğrudan doğruya ve yazılı olarak Makama 
yapılır. 

b) Gereken güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırması, Makamın talebi üzerine, mevzuata 
uygun olarak, Millî İstihbarat Teşkilâtı Müs
teşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya 
Mahalli Mülki İdare Amirlikleri tarafından 
yaptırılır. Sonuç Makama bildirilir. 

c) Makam, müracaatın kapsam ve 
niteliğine göre, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve 
Genelkurmay Başkanlığı ile ihtiyaç duyulan 
diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alır. 

d) Savunma sanayii güvenliği faaliyet
lerinin merkezî olarak izlenebilmesini 
teminen, Kuzey Atlantik Andlaşması Merkez 
Kurulu Başkanlığı tarafından, NATO projeleri 
kapsamındaki savunma sanayii güvenlik 
faaliyetleri hakkında Makama bilgi verilir. 

e) Savunma sanayii güvenliği kapsamında 
faaliyet gösteren kuruluşlar, kendi tesisleri için 
hazırlayacakları özel savunma sanayii güven
liği yönetmeliğini, Makama onaylattıktan son
ra uygulamaya koyarlar. 

Gizlilik derecelerinin belirlenmesi 
MADDE 5. - Savunma sanayii ile ilgili 

bilgi, belge, malzeme ve projelere gizlilik 
derecesinin verilmesi, işaretlenmesi, aktarıl
ması, muhafazası, derecesinin değiştirilmesi, 
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açıklanması ile bu konulardaki eğitime ilişkin 
esas ve usuller, milletlerarası Savunma Sanayii 
Çalışma Grubunun onaylanmış kararları ve ül
kelerle imzalanmış savunma sanayii işbirliği 
anlaşmaları dikkate alınarak, yönetmelikle 
belirlenir. 

Gizlilik dereceli bilgilerin verilmesi 
MADDE 6. - Makamdan; gizlilik dereceli 

bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuzu 
gerektiren savunma sanayii konuları ile ilgisi 
olan her kişi için "Kişi Güvenlik Belgesi" ve 
projenin uygulanacağı tesis veya yer için de 
"Tesis Güvenlik Belgesi" alınması zorunludur. 

Bu belgeler temin edilmeden, ilgililere, 
gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya mal
zeme açıklanamaz ve verilemez; bunların 
bulunduğu yerlere ve tesislere girilemez; giz
lilik dereceli bilgi ihtiva eden anlaşma, sözleş
me veya alt sözleşme çalışmalarına ve uy
gulamalarına iştirak edilemez. 

Askeri personel hakkında gerekli gizlilik 
derecesi ve soruşturması için Genelkurmay 
Başkanlığı ile koordinede bulunulur. 

Kişi Güvenlik Belgesine sahip kişilerin, 
yürüttükleri projeler ile ilgili gizlilik dereceli 
bilgilere nüfuz etmelerine ilişkin esas ve usul
ler yönetmelikte belirtilir. 

Satış ve devir yetkisi 
MADDE 7. - Gizlilik dereceli bilgi, belge, 

proje ve malzemenin anlaşmalarda belirlenen
lerin dışındaki ülke ve kişilere veya yurt içinde, 
açıklanması veya satışı veya devri, aşağıda 
belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır: 

a) Yurtdışından, herhangi bir anlaşma 
dahilinde temin edilmiş ise, anlaşmada yer alan 
hükümler geçerlidir. 

b) Yurtiçinde geliştirme ve üretilme 
durumunda, 3.1.1940 tarihli ve 3763 sayılı Tür
kiye'de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan 
Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hak
kında Kanun kapsamında işlem yapılır. 

c) NATO projelerinde, anlaşmada yer alan 
hükümler uygulanır. 

(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

açıklanması ile bu konulardaki eğitime ilişkin 
esas ve usuller, Çok Uluslu Sanayii Güvenliği 
Çalışma Grubunun onaylanmış kararlan ve ül
kelerle imzalanmış savunma sanayii işbirliği 
anlaşmaları dikkate alınarak, yönetmelikle 
belirlenir. 

MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Satış ve devir yetkisi 
MADDE 7. - Gizlilik dereceli bilgi, belge, 

proje ve malzemenin anlaşmalarda belirlenen
lerin dışındaki ülke ve kişilere veya yurt için
de, açıklanması veya satışı veya devri, aşağıda 
belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır: 

a) Yurt dışından, herhangi bir anlaşma 
dahilinde temin edilmiş ise, anlaşmada yer 
alan hükümler geçerlidir. 

b) Yurt içinde geliştirme ve üretilme 
durumunda, Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, 
Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi 
Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun 
kapsamında işlem yapılır. 

c) NATO projelerinde, anlaşmada yer alan 
hükümler uygulanır. 
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Tesis fiziki koruma önlemleri 
MADDE 8. - Bu Kanun kapsamında 

faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, 
22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve 
Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin 
Sağlanması Hakkında Kanun hükümlerine 
göre, tesislerinde gerekli fiziki koruma önlem
lerini almak zorundadır. 

Tesisin bulunduğu yer, çevre, iklim şart
ları, üretim şekli ve maruz kalacağı tehlikelerin 
niteliği ile teknolojik etkenler dikkate alınarak, 
ilave fiziki koruma önlemlerinin alınması 
Makam tarafından istenebilir. 

Taşıma sırasında alınacak fiziki koruma 
önlemleri 

MADDE 9. - Gizlilik dereceli bilgi, belge 
veya malzemenin taşınması sırasında alınacak 
fiziki koruma önlemlerine ve kurye hizmetine 
ilişkin genel esaslar, yönetmelikte belirtilir. 

Gizlilik dereceli bilgi, belge veya mal
zemenin taşınması sırasında güvenliklerinin ve 
korunmalarının sağlanması için gereken fiziki 
koruma önlemlerinin, gönderici ve alıcı tarafın
dan alınması veya aldırtılması zorunludur. Bu 
önlemleri ihtiva eden taşıma planları önceden 
hazırlanarak Makamın onayına sunulur. Bu 
onay alınmadan herhangi bir taşıma yapılamaz. 

Ziyaretler 
MADDE 10. - Türk vatandaşlarının veya 

yabancı kişilerin, bu Kanun kapsamında 
faaliyet gösteren tesislerin gizlilik dereceli bil
gi, belge, proje veya malzeme bulunduran 
kısımlarına yapacakları ziyaretler için, 
Makama, en az 25 iş günü öncesinden baş
vurulur ve ziyaret, izin alındıktan sonra gerçek
leştirilebilir. 

Yurtiçi ve yurtdışı ziyaretler ile ilgili ay
rıntılı esaslar yönetmelikte belirtilir. 

(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ziyaretler 
MADDE 10. - Türk vatandaşlarının veya 

yabancı kişilerin, bu Kanun kapsamında 
faaliyet gösteren tesislerin gizlilik dereceli bil
gi, belge, proje veya malzeme bulunduran 
kısımlarına yapacakları ziyaretler için, 
Makama, makul bir süre öncesinden baş
vurulur ve ziyaret, izin alındıktan sonra ger
çekleştirilebilir. 

Yurt içi ve yurt dışı ziyaretler ile ilgili ay
rıntılı esaslar yönetmelikte belirtilir. 
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Güvenlik denetlemeleri 
MADDE 11.- Kanun kapsamındaki tesis

ler; verilecek "Tesis Güvenlik Belgesi"ne esas 
teşkil etmek üzere ve uygulamakla zorunlu 
bulundukları savunma sanayii güvenliği esas
larının ve "Tesis Güvenlik Belgesi" ile "Kişi 
Güvenlik Belgelerinin yılda iki defa kontrolü 
için, Makamın koordinesinde, İçişleri Bakan
lığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yet
kililerinden oluşturulacak bir heyet tarafından 
denetlenir. 

NATO projelerinin gerçekleştirildiği tesis
ler için heyete, Kuzey Atlantik Andlaşması 
Merkez Kurulu Başkanlığından da yetkili per
sonelin katılması talep edilir. 

Askeri tesislerdeki savunma sanayii 
güvenlik denetlemesi, yukarıda belirtilen esas
ların dışındadır. Bu tesisler, Makamın talebi 
üzerine, Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile 
oluşturulacak bir heyet tarafından yapılır. 

2495 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili 
olarak İçişleri Bakanlığına tanınan denetim yet
kisi saklıdır. 

Ceza hükümleri 
MADDE 12. - 8 inci maddede belirtilen 

fiziki koruma önlemlerini almayanlar hakkın
da, 2495 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde 
öngörülen ceza hükümleri uygulanır. 

6 ncı ve 9 uncu madde hükümlerine aykırı 
davrananlar ile 10 uncu maddede belirtilen izni 
almadan ziyaret yaptıranlar, eylemleri başka bir 
suç teşkil etmediği takdirde altı aydan bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Yönetmelik 
MADDE 13. - Bu Kanunun uygulan

masına ilişkin esas ve usuller, Millî Savunma 
Bakanlığınca bir yıl içerisinde çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden önce faaliyete geçmiş 
bulunan savunma sanayii kuruluşları hakkında, 
yürürlük tarihinden itibaren bir yıl sonra bu 
Kanun hükümleri uygulanır. 

(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Güvenlik denetlemeleri 
MADDE 11. - Kanun kapsamındaki tesis

ler; uygulamakla zorunlu bulundukları savun
ma sanayii güvenliği esaslarına yönelik olarak, 
Makamın koordinesinde, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı yetkililerinden oluşturulacak bir 
heyet tarafından asgari, yılda bir defa denet
lenir. Şartları sağladığı belirlenen tesislere, 
Tesis Güvenlik Belgesi verilir. 

NATO projelerinin gerçekleştirildiği 
tesisler için heyete, Kuzey Atlantik Andlaş
ması Merkez Kurulu Başkanlığından da yet
kili personelin katılması talep edilir. 

Askeri tesislerdeki savunma sanayii 
güvenlik denetlemesi, yukarıda belirtilen esas
ların dışındadır. Bu tesisler, Makamın talebi 
üzerine, Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile 
oluşturulacak bir heyet tarafından yapılır. 

2495 sayılı Kanunun uygulanması ile il
gili olarak İçişleri Bakanlığına tanınan denetim 
yetkisi saklıdır. 

MADDE 12. - Tasarının 12 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 
MADDE 13. - Bu Kanunun uygulan

masına ilişkin esas ve usuller, Millî Savunma 
Bakanlığı tarafından, Kanunun yayımı tarihin
den itibaren bir yıl içerisinde yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 1.-Tasarının Geçici 
1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 464) 



- 1 5 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürür lük 
MADDE 14. - Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 15. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 

M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 

T. Akyol 
Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Adalet Bakanı 

M. S. Oktay 
Dışişleri Bakanı V. 
O. Kumbaracıbaşı 

Bay. ve İskân Bakanı 
O. Kumbaracıbaşı 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı V. 
R. Şahin 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. - Tasarının 14 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. - Tasarının 15 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
/. Tez 

Devlet Bakanı 

A. Ş. Erek 
Devlet Bakanı 

C. Erhan 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Sağlık Bakanı 

M. K. Dinç 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Moğultay 
Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Devlet Bakanı 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 

JV. Tekinel 
Devlet Bakanı 

Ş. Erdem 
İçişleri Bakanı 

N. Menteşe 
Millî Eğitim Bakanı 

A,r. Ayaz 
Ulaştırma Bakanı 

M. Kös t epen 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. T. Köse 
Turizm Bakanı 

A. Ateş 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 
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Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı 
Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/561) 

Not : Tasarı, Başkanlıkça Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Millî 
Savunma Komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 4.4.2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 
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Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

LİSTE 
Esa§ No, Hükümsüz Savılan Kanun Taşanlarının Adı : 
1/379 Askerlik Kanunu Tasansı 
1/381 Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi 

Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/383 Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasansı 
1/386 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 

Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı 

1/390 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasansı 

1/397 Radyo ve Televizyonlann Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı 

1/402 Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askeri Memur ve Muadilleriyle Astsubaylann 
Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasansı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/469 Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/553 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

1/581 Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

1/602 Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyet Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/623 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

1/820 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı 

1/863 Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı 
1/908 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 
1/920 Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
1/935 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 

Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/937 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

1/953 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Veril
mesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/1010 Askeri Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/1025 Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkın

da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/1035 Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1037 Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 458) 
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T.C. 
Başbakanlık 22.6.1999 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/196-342/2695 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

* 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

1/399 Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluş
larının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 3.5.1996 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/196-342/1847 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

1/507 Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluş
larının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 346) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 458) 
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T.C. 
Başbakanlık 9.2.1993 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-487/01109 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 24.1.1993 
tarihinde kararlaştınlan "Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçe ilişikte gönderilmiştir. 

Gereği arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Türkiye'de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerin Kontrolü Hakkında 

Kanun, 1940 yılında yürürlüğe girmiş ve o dönemin ihtiyaçlarına bağlı olarak hazırlanmış bir 
Kanundur. Bu Kanunun hazırlanış gerekçesinde de belirtildiği üzere; o tarihlerde Milletler Cemiyeti 
üyesi bulunan devletlerin kendi hudutlan dahilinde harp silah ve mühimmatı imali ve bu maddeler 
üzerindeki ticaretin kontrolü, söz konusu Cemiyet asamblesinde kararlaştınlmış olduğundan, mem
leketimizin müdafaa ve emniyeti ile doğrudan ilgili bulunan harp sanayinin kontrolü siyasal bakım
dan gerekli görülmüştür. Aynca, silah ve mühimmat yapan fabrikalann imalât ve kabiliyetleri hak
kında daha esaslı ve gerçekçi bilgiler toplanmasına ihtiyaç görülmüş, yapılacak kontrolün aynı 
zamanda imalâtın herhangi bir suretle muhalif kişiler veya gizli teşekküller eline geçmesine de mani 
olmak bakımından iç emniyet için de faydalı olacağı düşüncesinden hareket edilerek, Türkiye 
dahilinde gerçek ve tüzelkişiler eliyle kurulup işletilen, kısmen veya tamamen harp silah ve mühim
matı yapan hususi sanayi müesseselerinden esasen toplanmakta olan bilgileri kanunî bir müey
yideye bağlamak ve bu müesseselerin, sadece dahili bir tedbir olmak üzere bizzat kendi vasıta ve 
teşkilatımız eliyle kontrolünü sağlamak amacıyla bu kanunun hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Yukanda hazırlanış gerekçesi açıklanan ve halen yürürlükte bulunan 3763 sayılı Kanun, kap
samı itibariyle, sadece özel sanayi kuruluşlannı içermektedir. Oysa günümüzde, harp silah ve 
mühimmatı yapımıyla uğraşan kamu kurum ve kuruluşlan da bulunmaktadır. Konuya bütünlük ve 
işlerlik kazandırabilmek ve harp sanayii alanındaki potansiyeli tek bir çerçevede ele alarak 
denetimini sağlayabilmek amacıyla, harp silah ve mühimmatı yapan kamu kurum ve kuruluşlannın 
da Kanun kapsamına dahil edilmesinde yarar bulunmaktadır. 3763 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
1940 yılında, askeri fabrikalar dışında harp silah ve mühimmatı yapımı ile uğraşan kamu kurum-
lannın bulunmayışının, anılan Kanunun sadece hususi sanayi müesseselerini kapsamına almasına 
neden olduğu ve sonraki yıllarda kurulan ve aynı işle uğraşan kamu kuruluşlannın ise kendi özel 
kanunlanyla idare edilmeleri nedeniyle bu Kanun kapsamına alınmadığı değerlendirilmektedir. 

Harp sanayii alanındaki tüm kuruluşlan denetime tabi tutan bir mekanizmanın varlığı halinde, 
iş gücü, üretim potansiyeli ve kabiliyeti gibi unsurlann daha net bir şekilde görülmesi mümkün 
olacak, üst düzeyde yapılması düşünülen planlamalara daha sağlıklı veriler getirilebilecek ve ülke 
ekonomisine bu kanaldan yapılan katkıdan tam fayda sağlanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 458) 
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Belirtilen nedenlerle; mevcut Kanunun, günümüzdeki ekonomik, teknolojik ve sosyal geliş
meler karşısında, kapsamı itibariyle yeterliliğini yitirdiği ve gelişmelere uyum sağlayamadığı an
laşıldığından, bu Kanunun aksayan yönlerini gidermek, bürokratik işlemleri azaltmak, harp sanayii 
hususunda planlı, gerçekçi ve bütünlük arzeden değerlendirmelerin yapılmasına imkân sağlamak ve 
günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğun
dan anılan tasan hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Madde ile, Kanunun hangi amaçla düzenlendiği belirtilmekte, harp araç ve gereç
leri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üreten sanayi kuruluşlarının kurulması, işletilmesi ve 
yükümlülükleri ile denetimine ilişkin esas ve usullerin bu Kanunda yer aldığı ifade edilmektedir. 

Madde 2. - Madde ile, her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek 
parçalarla patlayıcı maddeleri üretmek üzere kurulan veya işletilen kamu kurum ve kuruluşları ile 
gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşlann bu Kanun uyannca denetime tabi olacaklan hususu düzen
lenmektedir. 

Madde 3. - Madde ile, harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar
la patlayıcı maddeleri üretecek kuruluşlann kurulması ve işletilmesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
görüşü alınmak suretiyle Millî Savunma Bakanlığının iznine bağlanmakta, aynca kurulacak üretim 
tesislerinin nerelerde kurulacağı ve depolanyla satış yerlerinin nerelerde bulunacağına ilişkin 
yatınmcı kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin teklifinin, İçişleri ve Çevre Bakanlık-
lannın görüşü alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığınca onaylanması esası getirilmektedir. 

Madde 4. - Bu Kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirecek sanayi kuruluşlannın han
gileri olduğundan açıkça bilinmesinde yarar görülmektedir. Zira, ticari vasfa haiz gibi görünmesine 
rağmen harp sanayii kapsamına girebilecek bazı kuruluşlann Kanunun öngördüğü yükümlülükleri 
yerine getiremeyerek suçlu duruma düşmeleri mümkün olabilecektir. Bu durumu önlemek amacıy
la, madde ile; bu Kanun kapsamına giren harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmatı ve bunlara ait 
yedek parçalarla patlayıcı maddelere ilişkin listenin her yıl Ocak ayında veya gerektiğinde yıl 
içerisinde Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşlerinin 
alınmasını müteakip Millî Savunma Bakanlığınca tespit ve ilân olunması esası getirilmektedir. 

Madde 5. - Madde ile, bu Kanun kapsamındaki sanayi kuruluşlanna; kuruculannı, ser
mayelerini, kurucu ve sermayeye ortak olan bütün pay sahiplerinin kimliklerini, üretecekleri mad
delerin cinsleri ile senelik üretim miktarlannı, personel adedini ve bu bilgilerde oluşacak değişik
likleri, imal ettikleri harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde cinsleri ile stok-
lannı, aldıklan siparişlerin cins ve miktarlanyla sipariş verenlerin kimliklerini, belli bir süre içinde 
Millî Savunma Bakanlığına bildirmeleri konusunda yükümlülükler getirilirken; aynca, Millî Savun
ma Bakanlığının (Kanun kapsamına giren kuruluşlann sivil amaca yönelik üretimleri hariç olmak 
üzere) ulusal savunma ihtiyaçlan dışındaki siparişlerin kabul edilip edilmeyeceği hususundaki 
karannı, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve gerektiğinde diğer ilgili Bakanlıklann da 
görüşlerini almak suretiyle inceleyip belli bir süre içerisinde ilgili kuruluşa bildirmesi konusunda da 
düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 6. - Madde ile, bu Kanun kapsamındaki sanayi kuruluşlannın, Millî Savunma Bakan
lığının denetimine tabi olması esası getirilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 458) 
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Aynca, uluslararası antlaşmalarda taraf devletlerin harp araç ve gereçleri ile silah , mühimmat ve 
bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı madde üreten sanayi kuruluşlarının denetlenmesine ve sanayi 
güvenliğine ilişkin hükümlere yer verilmektedir. Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş uluslararası 
antlaşmalar da Anayasamıza göre kanun hükmündedir. Bu nedenle, ülkemizde üretimde bulunan veya 
ileride bulunabilecek olan bütünüyle kamu sektörüne ait olmayan bu tür tesislerde denetimler yapılması 
istemiyle her an karşılaşılabilecektir. Doğal olarak antlaşmaların hükümlerine uygun şekilde yapılacak 
denetim isteminin, antlaşmanın tarafı olmamız nedeniyle reddedilmesi de mümkün olamayacağından, 
uluslararası antlaşmaların bu tür denetime ve sanayi güvenliğine ilişkin hükümlerinin anılan sanayi 
kuruluşlarında da uygulanmasını sağlayacak düzenlemeye bu maddede yer verilmektedir. 

Madde 7. - Madde ile, bu Kanun kapsamında olan ve yıllık listeler ile belirlenen her türlü harp 
araç ve gereçleri ile silah mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddelerin ihracı ve 
yurtdışına çıkarılması Genelkurmay Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığının görüşleri alınarak Millî 
Savunma Bakanlığının iznine bağlanmakta ve bu hususta gerek denetim ve gerekse siyasî 
mülahazalarla sınırlayıcı hükümler getirilmektedir. 

Ayrıca, yıllık listelerde belirtilen malzemeler için Millî Savunma Bakanlığının izni alınarak veya 
bu listelerde belirtilmeyen malzemeler için anılan Bakanlıktan izin almadan sipariş bağlantısına giren 
bir kuruluşun, değişen siyasî ilişkiler nedeniyle bu sipariş bağlantısının iptal edilmesi halinde, 
yapılacak iptal işleminde hiçbir kusuru bulunmayan satıcı firma malî açıdan çok güç duruma 
düşebilecektir. Bu durumlarda, ihracatına izin verilmeyen her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, 
mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddelerin müşteriye teslim edilmemesinden 
doğan zarar ve ziyanın Bakanlar Kurulu kararı üzerine Hazine tarafından ilgili kuruluşa ödenmesi 
zorunluluğu getirilmesinin, adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun olacağı ve aynı zamanda sanayi 
teşvikini de sağlayacağı değerlendirilerek, maddede bu doğrultuda düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 8. - Madde ile, Kanunun 3, 5 ve 7 nci maddeleri hükümlerini yerine getirmeyenlere uy
gulanacak cezaî müeyyideler belirtilmekte, ayrıca bu Kanunun 3 üncü maddesi hükmüne uyulmak
sızın kurulan tesislerin kapatılması ve her türlü malzemenin satımının ve şevkinin yasaklanması 
konusunda idareye takdir hakkı tanınarak, gerekli durumlarda Millî Savunma Bakanlığına yetkili ve 
görevli mahkemeye başvurabilme imkânı sağlanmaktadır. 

Madde 9. - Madde ile, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin Başbakan onayı ile 
yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 10. - Madde ile, 3.1.1940 tarihli ve 3763 sayılı Türkiye'de Harp Silah ve Mühimmatı 
Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Kanun ile değişiklikleri yürürlükten kal
dırılmaktadır. 

Geçici Madde 1. - Madde ile, bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe konulun
caya kadar 3763 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Tüzüğün bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunacağına dair hüküm getirilmektedir. 

Geçici Madde 2. - Madde ile, bu Kanun kapsamına giren sanayi kuruluşlarının, çıkarılacak 
yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından itibaren 6 ay içerisinde Kanunun 3 ve 5 inci maddeleri ve 
yönetmelikte belirtilen işlemleri tamamlamaları öngörülmektedir. Anılan işlemleri tamamlamayan 
kuruluşlar hakkında 8 inci madde hükümlerinin uygulanacağı ayrıca açıklanmaktadır. 

Madde 11. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 12. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 458) 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Savunma Komisyonu 28.5.2004 
Esas No. : 1/561 
Karar No. : 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak; Başbakanlıkça 9.2.1993 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve dönemin sona ermesiyle 3.5.1996 tarihinde yenilenerek 
Başkanlıkça 10.5.1996 tarihinde Tali Komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bil
gi ve Teknoloji Komisyonuna, Esas Komisyon olarak Millî Savunma Komisyonuna havale edilen 
ve bu Komisyonlarda görüşülerek Genel Kurul Gündemine inen, ancak dönemin sona ermesiyle 
kadük olan, bir önceki yasama döneminde Başbakanlıkça 22.6.1999 tarihinde yenilenerek, Başkan
lıkça 29.6.1999 tarihinde havale edildiği ihtisas Komisyonlarında görüşülerek Genel Kurul Gün
demine inen, ancak dönemin sona ermesi ile tekrar kadük olan ve son olarak 4.4.2003 tarihinde 
Bakanlar Kurulunca yenilenerek sunulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 15.4.2003 
tarihinde Tali Komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis
yonuna, Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen 1/561 esas numaralı "Harp Araç ve 
Gereçleri ile Silah Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkın
da Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 26.5.2004 tarihinde yaptığı 12 nci birleşiminde Millî 
Savunma, Sanayi ve Ticaret ve Adalet bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
1940 yılında dönemin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bulunan 3763 sayılı Türkiye'de Harp Silah 

ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Kanunun günümüzün ih
tiyaçlarını karşılamadığı, 

3763 sayılı Kanunun sadece özel sanayi kuruluşlarını kapsadığı, harp silah ve mühimmatı 
yapan kamu kurum ve kuruluşlarının halihazırda mevcut kuruluş kanunlarıyla idare edilmekte ol
dukları, 

Harp sanayi alanındaki tüm kuruluşları denetime tabi tutan bir mekanizma ile işgücü, üretim 
potansiyeli ve kabiliyeti gibi unsurların daha net bir şekilde görülebileceği ve daha etkin bir plan
lama yapılabileceği, 

Bürokratik işlemlerin azaltılmasının, harp sanayi konusunda değerlendirme, denetim ve plan
lamanın daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesinin ve günümüz ihtiyaçlarının karşılanmasının 
amaçlandığı, 

Görülmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
Hükümet tarafından yapılan tamamlayıcı açıklamaları takiben Tasan ve gerekçesi Komis

yonumuzca da benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci ve 2 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 üncü maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; 
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Bu maddenin, üretim tesislerinin nerede kurulacağına dair iznin hangi Bakanlıklardan 
alınacağını belirlediği, bu maddeye Belediyeler ile Şehir Planlamacılarının da katılmasının müm
kün olabileceği şeklindeki görüşlere karşılık; 

Kırıkkale Silah ve Mühimmat Fabrikası gibi tesislerin yapılmasını müteakip bu tesislerin et
rafında sonradan çarpık bir şehirleşme yaşandığı, 

Belediyelerin bu konudaki görüşünün zaten İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür
lüğü ve il valilikleri kanalıyla alınacağı, 

İfade edilmiş ve Çevre ve Orman bakanlıklarının birleştirilmiş olması nedeniyle Tasarının 
3 üncü maddesinin, ikinci fıkrasında geçen "Çevre" ibaresi "Çevre ve Orman" olarak değiştirilmiş 
ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesi üzerinde yapılan görüşmeler esnasında verilen bir önerge ile mad
dede tadat edilen üç kamu kurumu yerine, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluş
larının görüşlerinin alınmasına imkân sağlayarak idarenin takdir hakkını genişleten bir düzenleme 
önerilmiştir. 

Komisyonumuz bu görüşe katılmakla beraber ilgili iki Bakanlık ile Genelkurmay Başkan
lığının isimlerinin ayrıca metinde sayılmasından sonra bu takdir hakkının idareye tanınmasının daha 
yerinde olacağına karar vermiştir. 

İlgili üç adet kamu kuruluşunun bu önergeye redaksiyon ile eklenmesini müteakip tasarının 
4 üncü maddesi önerge doğrultusunda değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesi; kabul edilen önerge doğrultusunda maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendinde yer alan, bütün pay sahiplerinin kimliklerinin bildirilmesine yönelik hükmün özellikle çok 
ortaklı şirketler açısından uygulamada yaratabileceği güçlükler nedeniyle sadece; kurucularını, ser
mayelerini, kuruluşun bilgisi dahilindeki sermayedarlarını, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile şir
keti temsil ve ilzama yetkili kişilerin kimliklerinin bildirilmesi şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 7 nci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; 
Maddenin ikinci fıkrasının son cümlesinde dış ve iç siyasal konjonktürel değişiklikler nedeniy

le "satıcının maruz kalacağı zarar ve ziyan, Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazine tarafından ilgili 
kuruluşa ödenir." ibaresinin bulunduğu, 

Ancak burada uğranılan bu zararın ne kadar süre içerisinde ilgili firmaya ödeneceğinin de 
belirtilmesinin yerinde olacağı, 

Bu konunun Tasan Genel Kurulda kanunlaşmadan önce açıklığa kavuşturulması gerektiği, 
İfade edilmiş ve Tasarının 7 nci maddesi; kabul edilen önerge doğrultusunda ve dünyada 11 Ey

lül 2001 terör olayları sonrasında ağırlık kazanan "Uluslararası Tüm Hassas İhracatın Kontrolü 
Mevzuatı" kapsamında, kitle imha silahlannda kullanılabileceğinden şüphe duyulabilecek malzeme 
ve teknolojinin ihracatının izne tabi tutulabilmesine imkân sağlayan yeni fıkranın eklenmesi 
suretiyle değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasannın 8 inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; 

Madde metninde geçen idari para cezalannın Tasarının çok eski olması ve aradan geçen 15 yıla 
yakın zaman içinde yaşanan enflasyonist süreç nedeniyle bir anlam ifade etmedikleri, 
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Madde metninde yer alan hapis cezalarının çok daha caydırıcı olduğu, 
Bu hapis cezalanndaki alt ve üst sınırların suçun ilk defa veya mükerrer işlenmesine bağlı 

olarak hâkimlerce takdir hakkına bağlı olarak kullanıldığı, genellikle ilk defasında bu hapis suçunun 
yine hâkimin takdirine bağlı olarak ve günümüz şartlarına göre günlüğü yaklaşık 22 milyon TL.sın-
dan para cezasına çevrilerek uygulandığı, bu para cezasının yatınlmaması halinde tekrar hapis 
cezasına çevrildiği, 

Belirtilmiş ve Tasarının 8 inci maddesi; kabul edilen önerge doğrultusunda madde metninde 
"otuz milyon", "onbeş milyon" ve "altmış milyon" şeklinde geçen para cezalan "dört milyar", "iki 
milyar" ve "sekiz milyar" olarak değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasannın 9 uncu maddesi; kabul edilen önerge doğrultusunda Kanunun uygulanmasına ilişkin 
esas ve usullerin belirleneceği yönetmeliğin "Başbakanın onayı" yerine "Bakanlar Kurulu Karan" 
ile yürürlüğe girmesinin daha yerinde olacağı gerekçesiyle değiştirilmiş ve madde bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Tasannın 10 uncu maddesi, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye 
ilişkin 11 inci ve 12 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Kaptanoğlu 

İstanbul 
Kâtip 

Mehmet Asım Kulak 
Bartın 
Üye 

Ensar Öğüt 
Ardahan 

Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 

Başkanvekili 
Yüksel Çavusoğlu 

Karaman 

Üye 

Mahmut Koçak 
Afyon 

Üye 

Sedat Pekel 
Balıkesir 

Üye 
Fahri Keskin 

Eskişehir 
Üye 

Murat Yılmazer 
Kınkkale 

Sözcü 
Ziyaeddin Yağcı 

Adana 
Üye 

Osman Akman 
Antalya 

Üye 
Orhan Taş 

Sivas 
Üye 

İnci Özdemir 
İstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE 
SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI 
MADDE ÜRETEN SANAYİ KURULUŞLARININ 
DENETİMİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, harp 

araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve pat
layıcı madde üreten sanayi kuruluşlarının 
kurulması, işletilmesi ve yükümlülükleri ile 
denetimine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun, her türlü harp 

araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bun
lara ait yedek parçalarla patlayıcı maddeleri 
üretmek üzere kurulan veya işletilen kamu 
kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere 
ait kuruluşları kapsar. 

İzin 
MADDE 3. - Harp araç ve gereçleri ile 

silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar 
ve patlayıcı maddeleri üretecek kuruluşların 
kurulması ve işletilmesi, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Millî 
Savunma Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Üretim tesislerinin nerelerde kurulacağı ve 
depolarıyla satış yerlerinin nerelerde 
bulunacağına ilişkin yatırımcı kurum ve kuruluş
lar ile gerçek ve tüzel kişilerin teklifi, İçişleri ve 
Çevre Bakanlıklarının uygun görüşü alındıktan 
sonra Millî Savunma Bakanlığınca onaylanır. 

Tespit ve ilan 
MADDE 4. - Denetime tabi harp araç ve 

gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait 
yedek parçalar ve patlayıcı maddelere ilişkin 
liste, her yıl Ocak ayında veya gerektiğinde yılı 
içerisinde Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
görüşü alındıktan sonra Millî Savunma Bakan
lığı tarafından tespit ve ilan olunur. Ancak, her
hangi bir nedenle tespit ve ilan yapılmamış ise, 
en son yayımlanan liste esas alınır. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE 
SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI 
MADDE ÜRETEN SANAYİ KURULUŞLARININ 
DENETİMİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İzin 
MADDE 3. - Harp araç ve gereçleri ile 

silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar 
ve patlayıcı maddeleri üretecek kuruluşların 
kurulması ve işletilmesi, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Millî 
Savunma Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Üretim tesislerinin nerelerde kurulacağı ve 
depolarıyla satış yerlerinin nerelerde 
bulunacağına ilişkin yatırımcı kurum ve 
kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin teklifi, 
İçişleri ve Çevre ve Orman Bakanlıklarının uy
gun görüşü alındıktan sonra Millî Savunma 
Bakanlığınca onaylanır. 

Tespit ve ilan 
MADDE 4. - Denetime tabi harp araç ve 

gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait 
yedek parçalar ve patlayıcı maddelere ilişkin 
liste, her yıl Ocak ayında veya gerektiğinde yılı 
içerisinde, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı 
ile ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluş
larının görüşleri alındıktan sonra, Millî Savun
ma Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunur. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Sanayi kuruluşlarının yükümlülükleri 
MADDE 5. - Bu kanun kapsamındaki 

sanayi kuruluşları; 
a) Kuruldukları tarihten itibaren; 

kurucularını, sermayelerini, kurucu ve ser
mayeye ortak olan bütün pay sahiplerinin kim
liklerini, üretecekleri maddelerin cinsleri ile 
senelik üretim miktarlarını ve personel adedini; 
bu bilgilerde oluşacak değişiklikleri, değişiklik 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde, 

b) İmal ettikleri harp araç ve gereçleri, 
silah, mühimmat ve patlayıcı madde cinsleri ile 
stoklarını, her yıl Ocak ayı içerisinde, 

c) Aldıkları siparişlerin cins ve miktarları 
ile sipariş verenlerin kimliklerini, bir ay 
içerisinde, 

Millî Savunma Bakanlığına bildirmek 
zorundadır. 

Millî Savunma Bakanlığı, bu kanun kap
samına giren kuruluşların sivil amaca yönelik 
üretimleri hariç olmak üzere, ulusal savunma 
ihtiyaçları dışındaki siparişlerin kabul edilip 
edilmeyeceği hususundaki kararını, ülke 
güvenliği ve ekonomisi ile kamu yararı açısın
dan Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakan
lığı ve gerektiğinde diğer ilgili Bakanlıkların da 
görüşlerini alarak inceledikten sonra, en geç bir 
ay içerisinde ilgili kuruluşa bildirmek zorun
dadır. Bildirimin yapılmaması halinde, sipariş 
talebi kabul edilmiş sayılır. 

Denetim 
MADDE 6. - Bu kanun kapsamındaki 

sanayi kuruluşları, bu kanunda belirtilen husus
lar yönünden Millî Savunma Bakanlığının 
denetimine tabidir. 

Uluslararası antlaşmaların denetime ve 
sanayi güvenliğine ilişkin hükümleri saklıdır. 

Türkiye Büyük Millet Me< 

(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Ancak, herhangi bir nedenle tespit ve ilan 
yapılmamış ise, en son yayımlanan liste esas 
alınır. 

Sanayi kuruluşlarının yükümlülükleri 
MADDE 5. - Bu Kanun kapsamındaki 

sanayi kuruluşları; 
a) Kuruldukları tarihten itibaren; 

kurucularını, sermayelerini, kuruluşun bilgisi 
dahilindeki sermayedarlarını, yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri ile şirketi temsil ve il
zama yetkili kişilerin kimliklerini, üretecekleri 
maddelerin cinsleri ile senelik üretim miktar
larını ve personel adedini; bu bilgilerde 
oluşacak değişiklikleri, değişiklik tarihinden 
itibaren bir ay içerisinde, 

b) İmal ettikleri harp araç ve gereçleri, 
silah, mühimmat ve patlayıcı madde cinsleri ile 
stoklarını, her yıl Ocak ayı içerisinde, 

c) Aldıkları siparişlerin cins ve miktarları 
ile sipariş verenlerin kimliklerini, bir ay 
içerisinde, 

Millî Savunma Bakanlığına bildirmek 
zorundadır. 

Millî Savunma Bakanlığı, bu Kanun kap
samına giren kuruluşların sivil amaca yönelik 
üretimleri hariç olmak üzere, ulusal savunma 
ihtiyaçları dışındaki siparişlerin kabul edilip 
edilmeyeceği hususundaki kararını, ülke 
güvenliği ve ekonomisi ile kamu yararı açısın
dan Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakan
lığı ve gerektiğinde diğer ilgili Bakanlıkların da 
görüşlerini alarak inceledikten sonra, en geç bir 
ay içerisinde ilgili kuruluşa bildirmek zorun
dadır. Bildirimin yapılmaması halinde, sipariş 
talebi kabul edilmiş sayılır. 

MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

İhraç veya yurtdışına çıkarma 
MADDE 7. - Yıllık listelerde belirlenen 

her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, 
mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla pat
layıcı maddelerin ihracı veya yurtdışına çıkarıl
masına, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri 
Bakanlığının görüşleri de alındıktan sonra Mil
lî Savunma Bakanlığınca izin verilebilir. 

Yıllık listelerde yer almaması nedeniyle 
izne gerek görülmeden dış satış bağlantısı 
yapılmış veya listelerde yer aldığı için ilgili 
mercilerden dış sipariş kabulüyle ilgili izin 
verilmiş mallann, sonradan belirlenen şartlar 
dolayısıyla müşterisine teslimine mani olun
ması halinde, satıcının maruz kalacağı zarar ve 
ziyan, Bakanlar Kurulu kararı ile Hazine 
tarafından ilgili kuruluşa ödenir. 

(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

thraç veya yurtdışına çıkarma 
MADDE 7. - Yıllık listelerde belirlenen 

her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, 
mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla pat
layıcı maddelerin ihracı veya yurtdışına çıkanl-
masına, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri 
Bakanlığının görüşleri de alındıktan sonra Mil
lî Savunma Bakanlığınca izin verilebilir. 

Yıllık listelerde yer almaması nedeniyle 
izne gerek görülmeden dış satış bağlantısı 
yapılmış veya listelerde yer aldığı için ilgili 
mercilerden dış sipariş kabulüyle ilgili izin 
verilmiş mallann, sonradan belirlenen şartlar 
dolayısıyla müşterisine teslimine mani olun
ması halinde, satıcının maruz kalacağı zarar ve 
ziyan, Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazine 
tarafından ilgili kuruluşa ödenir. 

Yıllık listelerde yer verilmemekle birlikte, 
canlılann toplu imhasına yönelik tasarlanan 
nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlardan 
oluşan kitle imha silahlannın ve bunlan fırlat
ma vasıtalarının geliştirilmesinde kul
lanılabileceğinden şüphe duyulabilecek mal
zeme ve teknolojinin ihracatı da, aşağıda belir
tilen durumlarda Millî Savunma Bakanlığının 
iznine tâbi tutulur. 

a) Söz konusu malzeme ve teknolojinin, 
kitle imha silahları ve bunları fırlatma 
vasıtalannı geliştirdiği ve bunlann bir son kul
lanıcıya ihracının söz konusu olmasına ilişkin 
şüphenin iletilmesi veya şüphe duyulması 
halinde. 

b) İhracatçı firma tarafından, ihracata 
konu olan malzemenin tamamı veya parçasının 
kitle imha silahları ve bunlan fırlatma 
vasıtalarının geliştirilmesinde kullanıla
bileceğinden kuşku duyulduğu yönünde beyan
da bulunulması. 

c) Ulusal ve uluslar arası güvenliğin teh
likeye düşebileceği ve insan haklannın ihlâline 
yol açabilecek durumlar. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Ceza hükümleri 
MADDE 8. - Bu Kanunun; 
a) 3 üncü maddesi hükümlerine aykırı 

hareket edenler, iki aydan bir yıla kadar hapis 
ve otuz milyon liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası ile, 

b) 5 inci maddesi hükümlerine uymayan
lar, bir aydan altı aya kadar hapis ve onbeş mil
yon liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezası ile, 

c) 7 nci maddesi hükümlerine aykırı 
hareket edenler, bir yıldan beş yıla kadar hapis 
ve altmış milyon liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası ile, 

Cezalandırılırlar. 
3 üncü madde hükmüne uyulmaksızın 

kurulan tesislerin kapatılması ve her türlü mal
zemenin satımının ve şevkinin yasaklanması, 
Millî Savunma Bakanlığınca yetkili ve görevli 
mahkemeden istenebilir. Mahkeme, bu talebi 
15 gün içerisinde inceler ve karara bağlar. 

Yönetmelik 
MADDE 9. - Bu kanunun uygulanmasına 

ilişkin esas ve usuller, kanunun yayımı tarihin
den itibaren altı ay içerisinde Başbakan onayı 
ile yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 10. - 3.1.1940 tarihli ve 3763 

sayılı Türkiye'de Harp Silah ve Mühimmatı 
Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü 
Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1.-9 uncu maddede ön
görülen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, 
Türkiye'de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan 
Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hak
kında Nizamnamenin bu kanuna aykırı olmayan 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu kanun kap
samındaki sanayi kuruluşları, bu kanun uyarın
ca çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğe konul-

Ceza hükümleri 
MADDE 8. - Bu Kanunun; 
a) 3 üncü maddesi hükümlerine aykın 

hareket edenler, iki aydan bir yıla kadar hapis 
ve dört milyar liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası ile, 

b) 5 inci maddesi hükümlerine uymayan
lar, bir aydan altı aya kadar hapis ve iki milyar 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
ile, 

c) 7 nci maddesi hükümlerine aykırı 
hareket edenler, bir yıldan beş yıla kadar hapis 
ve sekiz milyar liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası ile 

Cezalandırılırlar. 
3 üncü madde hükmüne uyulmaksızın 

kurulan tesislerin kapatılması ve her türlü mal
zemenin satımının ve şevkinin yasaklanması, 
Millî Savunma Bakanlığınca yetkili ve görevli 
mahkemeden istenebilir. Mahkeme, bu talebi 
15 gün içerisinde inceler ve karara bağlar. 

Yönetmelik 
MADDE 9. - Bu Kanunun uygulanmasına 

ilişkin esas ve usuller, Kanunun yayımı tarihin
den itibaren bir yıl içerisinde Bakanlar Kurulu 
Karan ile yürürlüğe konulacak yönetmelikte 
belirlenir. 

MADDE 10. - Tasarının 10 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Tasarının geçici 1 in
ci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Tasarının geçici 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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masından itibaren altı ay içerisinde 3 üncü ve 
5 inci maddeler ile yönetmelikte öngörülen iş
lemleri tamamlamak zorundadırlar. Bu işlem
leri tamamlamayanlar hakkında 8 inci madde 
hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 11. - Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 12. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 

E. Ceyhun 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Akyol 
Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Bay. ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
V. Tanır 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
E. Faralyah 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11. - Tasarının 11 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. - Tasarının 12 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı Y. 
Ö. Barutçu 

Devlet Bakanı 
/ Tez 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 
Devlet Bakanı 

Ö. Barutçu 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Millî Savunma Bakanı 

N. Ayaz 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Y. Aktuna 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

M. M oğul t ay 
Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

A. Gönen 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

M. Batalh 
İçişleri Bakanı 

/. Sezgin 
Millî Eğitim Bakanı 

K. Toptan 
Ulaştırma Bakanı 

Y. Topçu 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. T. Köse 
Turizm Bakanı V. 

D. F. Sağlar 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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