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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

1. - Sinop Milletvekili Cahit Çan'ın, Sinop İli ve ilçelerinde meydana 
gelen dolu afetinin etkileri ile bazı köylerin ve muhtarların sorunlarına ve 
alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

2. - Ordu Milletvekili İ. Sami Tandoğdu'nun, Karadeniz Bölgesinde 
meydana gelen don olayı nedeniyle mağdur olan fındık üreticilerinin sorun
larına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

3. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara'nın bazı köy
lerinin büyükşehir belediyesine bağlanmasının yarattığı sorunlar ve alın
ması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu'nun cevabı 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 347 
1. - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 

(AGİTPA) Başkanı, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alcee Hastings ve 
beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının konuğu olarak ülkemize resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Başkan
lık tezkeresi (3/671) 347 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 347 

1. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/91) (S. Sayısı: 468) 347:349 

2. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/92) (S. Sayısı: 469) 349:350 

3. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/93) (S. Sayısı: 470) 350 

4. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/94) (S. Sayısı: 471) 350-351 

5. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/95) (S. Sayısı: 472) 35 j 

6. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/96) (S. Sayısı: 473) 351:352 

7. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/97) (S. Sayısı: 474) 352 

8 .- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/98) (S. Sayısı: 475) 352:353 

9. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/99) (S. Sayısı: 476) 353 

10.- Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/100) (S. Sayısı: 477) 353:354 

11.- Bingöl Milletvekili Mahfuz Gülerin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/101) (S. Sayısı: 478) 354 
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12. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/102) (S. Sayısı: 479) 354:355 

13. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/104) (S. Sayısı: 480) 355 

14. - Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/105) (S. Sayısı: 481) 355:356 

15. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/132) (S. Sayısı: 482) ^S6 

16. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/137) (S. Sayısı: 483) 356-357 

17. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/138) (S. Sayısı: 484) 35-7 

18. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/146) (S.Sayısı: 485) 357:358 

19. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/162) (S.Sayısı: 486) 358 

20. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/167) (S.Sayısı: 487) 350 

V. - SEÇİMLER 359 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 359-373 
1. - Anayasa, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, 

Kültür, Gençlik ve Spor, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Çevre, Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Tanm, Orman ve Köyişleri, Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme, Plan ve Bütçe, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, İnsan Hak
larını İnceleme, Avrupa Birliği Uyum Komisyonlarına üye seçimi 359:373 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 373,389 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 373:388 
1. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Vatikan Büyükelçiliğince İs

tanbul Fener Rum Patriği için kullanılan bir sıfatın düzeltilmesi için uyarı 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/570) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 373:383 
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2. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına 
gayri safî millî hasıla miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/591) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

3. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek 
barınaklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) ve 
Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

4. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) ve Devlet Bakanı 
Beşir Atalay'ın cevabı 

5. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik 
ekiplerinin benzin ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/617) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

6. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan 
ilçelerin güvenlik ve yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/618) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

7. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/620) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

8. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından 
mazot ithalatına ve Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/621) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

9. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik 
fiyatlandırmasının üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) ve Devlet Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı 

10. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel 
fıyatlandırmanın doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/633) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

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

12. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

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

14. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi 
Belediyesi mücavir alanından çıkarılan köylerin SİT alanı içinde olup ol
madığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

15. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/604) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

16. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Dicle İl
çesi çiftçilerine doğrudan gelir desteği ve mazot paralarının ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/607) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 
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17. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin 
İç Anadoluya karayolu bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü'nün cevabı 383:388 

18. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki 
karayolunun genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü'nün cevabı 383:388 

19. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 383:388 

20. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın'ın, Zonguldak-Devrek bölün
müş yol projesine ve Zonguldak-Ereğli yolundaki çalışmalara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 383-388 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 389:574 
1. - Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, siyasî tutuklu ve 

hükümlüler ile F tipi cezaevlerine ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2869) 389:392 

2. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Safranbolu'nun tarihî 
dokusunun korunmasına yönelik çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2949) 393:396 

* Ek cevap 
3. - Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Bursa Orhaneli 

Termik Santralının bacagazı kükürt arıtma tesisine ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3193) 397:403 

4. - İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, Normandy Madencilik 
Şirketiyle ilgili mahkeme kararlarının gereğini yerine getirip getir
meyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3319) 403:406 

5. - Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, TÜBİTAK'a yapılan 
atamalara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3385) 406:419 

6. - Antalya Milletvekili Feridun F. BALOGLU'nun, Antalya Eti Elek-
trometalurji A.Ş.'nin satışına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3390) 419:422 

7. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Spor Toto tarafından baş
latılacak yeni bir müşterek bahis oyununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3391) 422:424 

8. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, AK Parti Genel Başkan Yardım
cısının gazetecilerle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3392) 425:426 

9. - İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ'un, Van Valisinin basına yansıyan 
açıklamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/3399) 427:428 
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10. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, kuraklığın doğal afet 
kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3410) 

11. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, bankaları denetlemekle 
sorumlu kurumların İmar Bankası ile ilgili görevlerini yapmadıkları id
dialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/3414) 

12. - Antalya Milletvekili Feridun F. BALOĞLU'nun, Düzce dep
reminde mağdur olanların sorunlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3427) 

13. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, tamamlanmayan Antalya 
Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün yeni binasına, 

-Ankara Milletvekili Gülsün BİLGEHAN'ın, mıcır dökülerek yapılan 
yol çalışmalarının kazalara yol açtığı iddiasına, 

-İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, İstanbul'daki 49 il
köğretim okulunun yapım ihalelerindeki bazı iddialara, 

İlişkin sorulan ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in 
cevabı (7/3430, 3432, 3433) 

14. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'da yaşanan sel 
felaketi ile ilgili yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3434) 

15. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, İzmir'deki SSK'ya bağ
lı hastanelerin anestezi uzmanı ihtiyacı ile tedavi ve ilaç kuyruklarına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun 
cevabı (7/3436) 

16. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, SSK Diyarbakır Bölge 
Müdürü ve Müdür Yardımcısının tayinine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/3438) 

17. - Kars Milletvekili Selami YİĞİT'in, emekli dul ve yetim aylık
larında bazı kesintilerin olacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/3441) 

18. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Orman Bölge 
Müdürlüğünde bir hizmetlinin müdürlük binasında yasadışı dinî eğitim ver
diği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin 
cevabı (7/3445) 

19. - Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE'nin, bir yargı kararının 
uygulanmasına ve bundan doğan mağduriyete ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/3456) 

20. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, millî atlet Süreyya 
AYHAN KOP'un olimpiyatlardan çekilmesiyle ilgili sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3471) 

21. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, atletizm dalında 
yarışan bir sporcunun çalışma şartlarının iyileştirilip iyileştirilmeyeceğine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/3473) 
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22. - Kars Milletvekili Selami YİĞİT'in, Kars Çayının temizlenmesi ve 
üzerinde bulunan İstihkam Köprüsünün onarımına ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3487) 

23. - Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, Edirne-Uzunköprü-Elmalı 
Köyü göleti inşaatına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3488) 

24. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Ömerli Su 
Havzasında yapıldığı iddia edilen kaçak villaya ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3496) 

25. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da bir caddenin 
isminin değiştirilmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/3497) 

26. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Bolu 
Belediye Başkanının büfelerde alkol satışını yasakladığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3502) 

27. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, SİT alanlarının imara açıl
ması sebebiyle yargılanan belediye başkanlarına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3512) 

28. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, "TEMA'lı Park" 
projesinin mali kaynağı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3517) 

29. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türk Telekomun elindeki 
gayrimenkullerin tadadî dökümüne ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/3522) 

30. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Kırklareli 
Dereköy yolu kenarındaki taş tabyaların bulunduğu alanın kiraya verilmesi 
ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı(7/3524) 

31.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Sağlık Bakanlığınca 
çıkarılan bazı dergilere sözleşmeli doktorlara ve aile planlamasına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3542) 

32. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, İğdır'da yaşanan doğal 
afetten mağdur olan çiftçilere, 

-Antalya Milletvekili Feridun R BALOĞLU'nun, Antalya-Elmalı İl
çesindeki elma üretimi ve ihracatına, 

-Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, bazı illerde hayvan 
sağlığı şube müdürlüklerine yapılan atamalara, 

-Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, ayçiçek piyasasında 
oluşacak fiyat seviyesi ve ithalat politikasına, 

-İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Türkiye'de kaçak hayvan ve 
et girişine ve TİGEM'e bağlı işletmelerin özelleştirilmesi çalışmalarına, 

-Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, buğday ithalatı 
ve nedenlerine, 
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Savfa 

-İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Ege ve Akdeniz kıyı şeridindeki 
balık çiftliklerine, 

-İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Tunceli-
Nazimiye-Yayıkağıl Köyü sulama kanalı ihtiyacına, 

-Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Orhaneli Termik Santralının 
çevreye verdiği zarar ve çevre halkının tarımsal destekleme ihtiyacına, 

-İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, hayvan hastalıkları ile 
mücadele için ayrılan bütçeye, 

-Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'in, Enerji İçecekleri Tebliğinde 
yapılan değişikliğe, 

-Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'in, narenciye ihracat ve it
halatına, 

-İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, 5179 sayılı Kanun gereğince gıda 
denetimi ve tüketici sağlığının korunması ile ilgili yönetmeliklerin neden 
düzenlenmediğine, 

-Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Orhangazi'deki çeltik 
üreticilerinin sorunlarına, 

-Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinde yağmurdan 
zarar gören zeytin üreticilerine yardım yapılıp yapılmayacağına, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 
(7/3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 
3565, 3566, 3567, 3568) 486:522 

33. - Aydın Milletvekili M. Mesut ÖZAKCAN'ın, istatistik! bölge 
birimlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın 
cevabı(7/3589) 523:529 

34. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, anason 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3591) 530:533 

35. - İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu başkan ve üyeleri ile atanma şartlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3598) 534:537 

36. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ'in, Yeni Türk Lirasının 
banknot ve sikkelerinin üzerinde yer aldığı söylenen bir ibareye ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/3606) 538541 

37. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, medyayı 
eleştiren bir demecine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3609) 542544 

38. Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Sinop ve ilçelerinde meydana 
gelen afetin yarattığı hasara ve mağdur olan çiftçilerin sorunlarına yönelik 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami 
GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3613) 545:547 

39. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, 
Kırklareli'ndeki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3620) 548:550 
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Sayla 

40. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, Tekirdağ 
yakınlarındaki Altınova kavşağında kazaların önlenmesi için yapılacak 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki 
ERGEZEN'in cevabı (7/3622) 551:553 

41. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Gelibolu Tarihî Millî 
Parkı özel hesabına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman 
PEPE'nin cevabı (7/3627) 554:557 

42. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, amatör kulüp 
müsabakaları sırasında ortaya çıkan sağlık sorunlarına, 

Amatör spor müsabakalarında görev alan çalışanların ücretlerine, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 

ŞAHİN'in cevabı (7/3634, 3635) 558:563 
43. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, DİE'nin gayri safî yurtiçi 

hâsıla tablosunun stok değişmeleri kalemine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3646) 564:565 

44. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Tekel başmüdürlük
lerinin kapatılma ve birleştirilme çalışmaları olup olmadığına ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3666) 566-568 

45. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, uluslararası ticarette 
gümrük vergileri ve kotaların kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/3702) 569:574 

VII. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR
MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 388 

A) ÖNGÖRÜLMELER 388 

1.- Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 milletvekilinin, sekiz 
yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 388 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk, pamuk üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken önlem

lere, 
Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, altın madeninin ekonomiye kazandırılması için 

yapılması gereken çalışmalara, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, İskenderun Limanında tehlikeli atıkla birlikte batan M/V Ulla 

gemisi ve bölge halkının konuyla ilgili sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Çevre ve Or
man Bakanı Osman Pepe cevap verdi. 

Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 milletvekilinin, 4916 sayılı Kanunla yabancılara taşınmaz 
mal ve aynî hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik, sosyal ve siyasal boyutlarının (10/215), 

Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen ve 25 milletvekilinin, patates üreticilerinin sorunlarının (10/216), 
Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar ve 21 milletvekilinin, İskenderun Limanında batan M/V 

Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına verebileceği 
zararların (10/217), 

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön-
görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Siyasî parti gruplarınca aday gösterme işlemi tamamlanmadığından, komisyonlara üye 
seçimi ertelendi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alman maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden; 

2 nci sırasında bulunan, Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol 
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında (1/834) (S. Sayısı: 647), 

3 üncü sırasında bulunan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaç
lı Kullanımına İlişkin (1/846) (S. Sayısı: 646), 

4 üncü sırasında bulunan, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/557) 
(S. Sayısı: 632), 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından; 

Ertelendi. 
19 Ekim 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.17'de son verildi. 

İsmail Alptekin 
Başkanvekili 

Ahmet Küçük Ahmet Gökhan Sarıçam 
Çanakkale Kırklareli 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No. :6 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

15 Ekim 2004 Cuma 
Raporlar 

1. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/91) (S. Sayısı: 468) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

2. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/92) (S. Sayısı: 469) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

3. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/93) (S. Sayısı: 470) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

4. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/94) (S. Sayısı: 471) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

5. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/95) (S. Sayısı: 472) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

6. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/96) (S. Sayısı: 473) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

7. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/97) (S. Sayısı: 474) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

8. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/98) (S. Sayısı: 475) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

9. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/99) (S. Sayısı: 476) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

10. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/100) (S. Sayısı: 477) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

11.- Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/101) (S. Sayısı: 478) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

12 - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/102) (S. Sayısı: 479) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

13. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/104) (S. Sayısı: 480) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

14. - Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/105) (S. Sayısı: 481) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 
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15. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/132) (S. Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

16. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/137) (S. Sayısı: 483) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

17. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/138) (S. Sayısı: 484) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

18. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/146) (S. Sayısı: 485) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

19. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/162) (S. Sayısı: 486) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

20. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/167) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 
1. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ, Atatürk Orman Çiftliği arsasının Gençlerbirliği Spor 

Kulübüne kiralanmasına ve bazı iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesini 14.10.2004 tarihinde geri almıştır. (7/3682) 

No.: 7 

18 Ekim 2004 Pazartesi 
Tasarılar 

1. - 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/897) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.10.2004) 

2. - 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı (1/898) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2004) 

Tezkereler 
1. - Genel Bütçeli Dairelerin 2003 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygun

luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/669) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004) 

2. - Katma Bütçeli İdarelerin 2003 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/670) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004) 
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Raporlar 
1. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/168) (S. Sayısı: 488) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME) 

2. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (1/176) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME) 

3. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/180) (S. Sayısı: 490) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME) 

4. - Afyon Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/186) (S. Sayısı: 491) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME) 

5. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/187) (S. Sayısı: 492) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME) 

6. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/192) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME) 

7. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/211) (S. Sayısı: 494) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME) 

8. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/212) (S. Sayısı: 495) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME) 

9. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/214) (S. Sayısı: 497) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME) 

10. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/220) (S. Sayısı: 498) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihi esere ilişkin Kül

tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004) 
2. - Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, gıda denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004) 
3. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, TRT'nin özel müzik kuruluşlarıyla il

gili başlattığı bir uygulamaya ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) sözlü soru önergesi 
(6/1303) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın merkezi sınavlara göre yapılan atamalara iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3763) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004) 
2. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN'in, TCK'nın 181 ve 182 nci maddelerinin 

yürürlük zamanına ve muhtemel sorunlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3764) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2004) 
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3. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, TCK'nın çevre ile ilgili düzenlemelerine ve bazı id
dialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3765) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004) 

4. - Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR'ın, İskenderun Limanı açıklarında batan zehirli atık 
yüklü gemiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3766) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004) 

5. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF Başkanının tehdit edildiği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3767) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2004) 

6. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Uzan Grubunun İmar Bankası borçları için TMSF'ye 
sunduğu teklife ve Star Yayın Grubuna yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3768) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2004) 

7. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Paralimpik oyunlarına ve bununla ilgili altyapı 
çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru 
önergesi (7/3769) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004) 

8. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, camilerdeki tarihi eserlerin denetlenmesi ve 
çalınmalarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet 
Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3770) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2004) 

9. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, TRT'nin işine son verdiği bazı sözleş
meli personele ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3771) (Başkan
lığa geliş tarihi: 5.10.2004) 

10. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, RTÜK'le ilgili milletlerarası antlaşmalara ilişkin Dev
let Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3772) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2004) 

11. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Tel Afer'deki olaylara ve Türkmenlerin durumuna 
ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3773) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.9.2004) 

12. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Sevr Antlaşmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3774) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2004) 

13. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB üyesi ülkelerin işçi ihtiyaçlarına ve Komisyonun 
yapısına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3775) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 26.9.2004) 

14. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, AB'nin Kıbrıs'la ilgili tutumuna ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3776) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004) 

15. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, BOTAŞ'ın doğalgaz satış fiyatlarına ve yıllık 
faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3777) (Başkan
lığa geliş tarihi: 5.10.2004) 

16. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, akaryakıt fiyat artış oranlarına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3778) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004) 

17. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Yenişehir İlçesi ve köylerinde yaşanan 
elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3779) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004) 

18. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, ülkemizde üretilen elektriğin santral cinsine 
göre analizine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3780) (Başkan
lığa geliş tarihi: 6.10.2004) 

19. - İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, kıymetli taşlardan alınan KDV'nin kaldırılması uy
gulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3781) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004) 

- 3 3 4 -



T.B.M.M. B : 7 19 .10 . 2004 O : 1 

20. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3782) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004) 

21. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, SSK emeklilerinin yargı kararıyla kesinleşen 
alacaklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3783) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 5.10.2004) 

22. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, fay hattı üzerinde bulunan yatılı ilköğretim 
okullarının tespitine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3784) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 5.10.2004) 

23. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde Millî Eğitim Müdürlüğündeki atamalara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3785) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2004) 

24. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde Millî Eğitim Müdürlüğünce yayınlandığı 
iddia edilen bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3786) (Başkan
lığa geliş tarihi: 6.10.2004) 

25. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Yenişehir İlçesindeki fasuyle ve biber 
yetiştiricilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3787) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004) 

26. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, üzüm üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3788) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004) 

27. - İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, zina krizinin fınans piyasaları üzerindeki et
kisine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3789) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29.9.2004) 

28. - İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, 1924 tarihli ve 224 sayılı Kanunla ilgili bazı uy
gulamaların yerine getirilip getirilmediğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/3790) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004) 

29. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Fener Rum Patrikhanesi ve Patrik hakkındaki bazı id
dialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3791) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004) 

30. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, esnaf kredilerinin faizlerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3792) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004) 

31.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Şan
lıurfa irtibat bürosunun kapatılma nedenine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı 
soru önergesi (7/3793) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2004) 

No. :8 
19 Ekim 2004 Salı 

Raporlar 
1. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/222) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME) 

2. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/223) (S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME) 

3. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/224) (S. Sayısı: 501) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME) 
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4. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/225) (S. Sayısı: 502) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME) 

5. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/230) (S. Sayısı: 503) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME) 

6. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/231) (S. Sayısı: 504) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME) 

7. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/244) (S. Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME) 

8. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/245) (S. Sayısı: 506) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME) 

9. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/247) (S. Sayısı: 507) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME) 

10. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/248) (S. Sayısı: 539) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

19 Ekim 2004 Sah 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 nci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 

Konuşma süreleri 5'er dakikadır. Hükümet, bu konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin konuş
ma süresi 20 dakikadır. 

Gündemdışı ilk söz, Sinop İli ve bazı ilçelerinde meydana gelen dolu afeti ve bağlı köylerin 
sorunlarıyla ilgili söz isteyen Sinop Milletvekili Cahit Çan'a aittir. 

Sayın Can, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

I. - Sinop Milletvekili Cahit Çan'ın, Sinop İli ve ilçelerinde meydana gelen dolu afetinin etkileri 
ile bazı köylerin ve muhtarların sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

CAHİT CAN (Sinop) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sinop İlimizde, Boyabat, Saraydüzü, 
Durağan İlçelerinde meydana gelen dolu afeti ve ilimiz genelindeki toplam 470 köyün sorunları hak
kında gündemdışı söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sinop İli, Boyabat İlçesi Göve ve Sanağaççayı köylerinde, Saraydüzü İl
çesi Yukarıarım, Arım ve Korucuk Köylerinde, Durağan İlçesi Alpaşalı, Yeşilkent, Hacıoğlan ve Ak-
çabük Köylerinde, dolu ve sağanak yağış nedeniyle meydana gelen afette, çiftçilerimiz büyük oranda 
zarar görmüşlerdir. Bu afette zarar gören çiftçi sayısı 308'dir ve 5 960 dekar alan zarar görmesine rağ
men, 25 çiftçiye toplam bedeli 32 614 000 000 lira yardım yapılacağı bilinmektedir. Ancak, 2090 
sayılı Kanuna göre, yüzde 40'ın üzerinde zarar gören çiftçilere yardım yapılması ve kredi borçlarının 
ertelenmesi talep edilmiştir. Halen yürürlükte bulunan 2090 sayılı Kanuna göre, çiftçinin tarımsal mal 
varlığının ve diğer gelirlerinin değerlendirilmesinde zarar oranı yüzde 40'ın altında olduğundan çift
çiye herhangi bir devlet yardımı yapılmasının mümkün olmadığı herkes tarafından da bilinmektedir. 

Tabiî afetlerde yüzde 40'ın altında zarar gören çiftçilerimiz de mağdurdurlar. Bundan dolayı, 
yürürlükte olan yasanın, çiftçilerimizin mağduriyetini giderecek şekilde düzenlenmesi ve bir an ön
ce tarımsal ürünlerin sigortalanması uygulamasına başlanılması gerekmektedir. Ayrıca, Sinop 
Valiliği İl Özel İdaresi tarafından tohum, gübre ve tarım ilacı yardımı yapılacaktır. Dolu afeti 
sebebiyle zarar gören halkımızın mağduriyetinin giderilmesi için Başbakanlık Acil Destek Prog
ramı çerçevesinde adı geçen ilçelerin vakıf başkanlıklarına gerekli yardımın yapılması için çalış
malar devam etmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, yaz tatili döneminde toplam 470 köyümüzü karış karış ziyaret ederken 
bu afetleri de yerinde inceleme imkânını bulmuştum. Şimdi, diğer köylerin sorunlarından da bah
setmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, yaz tatilinde Sinop İlimizin -470 köyümüzün sorunlarını, köy köy kayıt 
altına alarak- sorunlarına eğildim ve bir tablo çıkararak Sinop İlinin hangi sorunları olduğu hakkın
daki bilgi, şu anda, elimin altındadır ve bu konuyla ilgili sizlere kısa, özet bilgi vermek istiyorum. 

Sinop İlimizin genelinde, 9 ilçede, 2 beldede, 216 köyümüzün yolları asfalt gözükmektedir; an
cak, bu köylerin birçoğu karayolu bağlantısıdır ve köylerimizdeki asfaltta da yüzde 90 oranında 
bozulmalar vardır ve bunun da hangi şekilde olduğunu, bir milletvekili olarak, şu anda bilmekteyim 
ve sorunların üzerine gideceğiz. 

Stabilize yol yapılan 41 köyümüz mevcuttur, 22 köyümüzde ham yol mevcuttur, doğal stabilize 
dediğimiz yol da 31 köyümüzde mevcuttur. Su sorunumuz 188 köyümüzde mevcuttur; menfez sorunu 
74, köprü sorunu 32 köyümüzde vardır; din görevlisi eksikliğimiz de 66 köyümüzde mevcuttur. Sağ
lık görevlisi konusuyla ilgili olarak, sadece 36 köyümüze sağlık memuru, ebe gibi memurlar tayin 
edilirse, yedi sekiz köyün ortasına böyle bir atama yapılırsa, köylerimizin bu sorunu da çözülmüş 
olacaktır. Ancak, bu arada hemen hatırlatmak istiyorum ki, bu sorunlarla ilgili olarak bakanlarımıza 
vermiş olduğumuz yazılı taleplere ilk olumlu cevap Sağlık Bakanımızdan gelmiştir ve ilimizle ilgili 
doktor atamalarının bir kısmı yapılmıştır; huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum. 

Sevgili milletvekilleri, bu arada, tabiî, sadece köy ziyaretleri yapmadık; 9 ilçe, 2 beldede gir
mediğimiz bir sivil toplum örgütü kalmadı; 29 tane sivil toplum örgütüne, 95 tane resmî kuruma, 2 
059 esnafa ve 229 kahvehaneye, 4 tane hastaneye ve birçok ilçemizde yayla şenliklerine, cenazelere 
ve düğünlere... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Can. 
CAHİT CAN (Devamla) - Sinop İlimizdeki ziyaretlerimde gördüm ki, bütün köy muhtarları 

özveriyle çalışarak hizmet veriyor; ancak, muhtarlarımızın da önemli sorunları, sosyal hakları nok
tasında sorunları vardır. Günümüzde muhtar maaşları 107 000 000 lira; ancak, ödemekte oldukları 
Bağ-Kur primleri 175 000 000 lira ile 300 000 000 lira arasında değişmektedir. Bağ-Kur primleri 
aldıkları maaşın üzerinde olduğu için, maaşlar primleri karşılamıyor. 

FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Maliye Bakanına söyle... 
CAHİT CAN (Devamla) - Bu arada, ilimizin ana problemlerinden birisi de, Boyabat tünelli 

geçiş yoludur. Bu yol Saraydüzü-Kargı yoluna bağlandığında -yine hatırlatıyorum, daha önce de bu 
kürsüden hatırlatmıştım- Ankara'dan Sinop'a 3,5 saatte gelinecektir. Bu konuyla ilgili bakanlarımıza 
gerekli bilgileri vermiştim ve bu çalışmaları aktardıktan sonra, Sayın Bakanımız Zeki Ergezen Bey, 
18 trilyon 927 milyar lirayı eködenek olarak Devlet Planlamaya iletmişti; ancak, Maliye 
Bakanımızın ve Başbakan Yardımcımız Abdüllatif Şener Beyin de bu işe mutlaka eğilmesi gerek
mektedir. Bu, olmazsa olmazlarımızdandır. 

Sevgili milletvekilleri, sonuç olarak, Sinop'un köylerini ziyaret etmemdeki amacım, sorunları 
yerinde tespit edebilmek ve bölge insanına faydalı olabilmekti. Sinop'un meselelerine el atmak ar-
zusundaydım, sorunları yerinde tespit etme imkânına sahip oldum ve bu sorunları, dosyalar hazır
layarak ilgili bakanlara sunmuştum. Tabiî ki, yapacaklarım bunlarla da sınırlı değildir; bundan son
ra tüm bunların takipçiliğini de yapacağım. 
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Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi ve Sinop'lu hemşerilerimizi şahsım adına saygıyla selam
lıyorum; hepinizin ramazanını tebrik ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Can. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Sayın Başkan, usul hakkında bir şey söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN - Buyurun. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Değerli milletvekili seçim bölgesine gitmiş; bizi ne il

gilendiriyor! Lütfen, böyle şeylere müsaade etmeyin. Yayla şenliğine gitmiş; bize ne! 

BAŞKAN - Sırrı Bey, lütfen... 

Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmaya, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü 
cevap verecektir; yalnız, ikinci gündemdışı konuşma da aynı Sayın Bakanı ilgilendirdiği için, ikin
ci konuşmacıya da söz verdikten sonra Sayın Bakana söz vereceğim. 

Bilgilerinize sunarım. 
Gündemdışı ikinci söz, Karadeniz Bölgesinde don olayı nedeniyle mağdur olan çiftçilere 

yapılacak ekonomik yardım programı hakkında söz isteyen, Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğ-
du'ya aittir. 

Sayın Tandoğdu, buyurun. 

2. - Ordu Milletvekili İ. Sami Tandoğdu'nun, Karadeniz Bölgesinde meydana gelen don olayı 
nedeniyle mağdur olan fındık üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gün
demdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 4-5 Nisan 
2004 tarihlerinde meydana gelen don olayının fındık mahsulüne verdiği zarar ve Ordu'daki fındık 
üreticisinin ve köylünün mağduriyetiyle ilgili olarak söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisimizi 
ve halkımızı saygıyla selamlıyorum. 

Doğu Karadeniz Bölgesinde nisan ayında yaşanan don olayından sonra doğan çok büyük mad
dî ve manevî zararı fındık köylüsü yaşamıştır ve yaşamaktadır. İllerde valilerin, ilçelerde kay
makamların başkanlığında oluşturulan il hasar tespit komisyonlarının araştırmalarına göre, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Samsun illerinde toplam 197 232 çiftçimizin 4 000 000 hektarlık alandaki, fın
dık bahçelerindeki hasar, o halkı perişan etmiş ve bu olay, maddî olarak da, Karadeniz köylüsünü 
716 trilyon lira zarara uğratmıştır. Fiskobirlik uzmanlarının tahminî rekolte hesaplarında, 2004 yılı 
şubat ayı hesabında, yalnız Doğu Karadeniz Bölgesindeki fındık rekoltesi 657 000 tonken, bu don 
olayından dolayı bu rekolte 357 000 tona düşmüştür; yani, tahminî olarak 300 000 tonluk bir fındık 
kaybı söz konusudur. Bu kayıpların sadece bu yıla değil 2005-2006 yıllarına da sirayet ettiği, 
yapılan hasar tespitlerinde, ziraat odaları ve tarım il komisyonu çalışmalarında ortaya çıkarılmış. 

Değerli milletvekilleri, özellikle Ordu İlimizde ekonomik canlılığın temel kaynağı, fındık. Don 
olayından sonra, Ordu İlimizdeki 19 ilçe, 665 köy ve 90 000 çiftçiye ait yaklaşık 2 000 000 dekar
lık alanda yüzde 50-yüzde 90 arasında -ağırlıkla da bizim bölgede yüzde 70-yüzde 90'a varan- hasar 
tespiti yapılmış. Zararın bu kadar büyük olması, Ordu İlimizin sosyoekonomik yapısını derinden et
kilemiş; insanlarımız da, vatandaşlarımız da geçim kaynaklarını kaybetmelerinin verdiği sıkıntıyla, 
birbirlerine karşı daha huzursuz ve kavgacı bir kişilik sergilemeye başlamıştır. Hırsızlık ve dolan
dırıcılık artmış, çek senet işlerine girişilmiş, 2 500'e yakın mafya üremiş, fuhuş olayları artmış ve 
bilhassa, iç bölgelerdeki ilçelerde, beldelerde ve köylerde, 25-35 yaş arasındaki kadınlarımız ve er-
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keklerimiz, geçimleri için beldelerini ve köylerini terk etmeye başlamışlardır. Buralar büyük bir göç 
vermeye başlamıştır ve köylerde, artık, in cin top oynar hale gelmiştir. Bunu, bizzat, kendi göz
lerimle müşahede ettim ve gözledim. 

Değerli milletvekilleri, cidden, Ordu'da, bu sene fındığın taban fiyatının yüksek olması, 
gelecekte, bize 1 milyar dolar rant sağlayan, dış kaynaktan, ihracattan gelir sağlayan bu fındığa olan 
talebin, daha ucuz üretim yapan ve fındık satan bölgelere doğru kaymasını sağlayacaktır. Bunu da 
gözönünde tutmamız ve değerlendirmemiz gerekmektedir. O nedenle, gayri safî millî hâsılaya kat
kısını hesaba katmamız lazım. İleriki yıllarda, diğer ülkelere nazaran fındığın daha kaliteli üretimini 
artırmamız gerektiğini hesaba katmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız, bu durumlar karşısında, sanki Karadenizde hiçbir olay olmamış, 
hiçbir afet olmamış gibi, hükümetimiz bu konuda çok duyarsızdır. Bölge milletvekili olarak, 
Karadeniz Bölgesinde afet desteğinin verilmesi gerektiğini söylediğimizde, yetkili kişiler tarafın
dan, bana ve arkadaşlarıma "kaynağımız yok, paramız yok, veremeyiz" denilmektedir. 

Ben, buradan Sayın Başbakanıma, Sayın Bakanıma ve yetkili kişilere sesleniyorum. Lütfen, 
bize, bu Karadeniz halkına yardım edin. Eğer çözümse, çözüm alternatiflerimizi değerlendirin ve 
gündeme getirin. Şahsen, kendi uğraşlarım ve kendi bölgemde yapmış olduğum çalışmalardaki 
çözümleri, size, burada bir bir anlatmayı da bir görev biliyorum. 

Birinci çözüm, en önemli çözüm, 2001 yılı mahsulü fındığı, yağdanlığa ayrılmış; yani, fındık 
yağı yapılması için ayrılan 2001 yılı fındığı,.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İ. SAMİ TANDOĞDU (Devamla) - Başkanım, bağlayacağım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Tandoğdu. 
İ. SAMİ TANDOĞDU (Devamla) - Fiskobirlik, 2001 yılı fındığını, 2003, 2004 yılı fiyatıyla 

sattığı için, tahminlerin üzerinde bir para elde etti. Bu para, tahminen, 255 - 260 trilyon lira. Bu 
para, Fiskobirlik'in, anasının ak sütü gibi helal olan kendi parasıdır. Bu para, lütfen Fiskobirlik'e 
verilsin ve Fiskobirlik de, bu parayı, benim mağdur olan köylüme, fındık üreticime dağıtsın. Bu 
mağduriyet, bu suretle kalkabilir. Bu birinci çözüm. 

İkinci çözüm: Ekim ayı itibariyle, 2003 yılı doğrudan gelir desteğinin tamamı köylü vatan
daşımıza, çiftçimize ödensin. Artı, 2004 yılı doğrudan gelir desteğinin ilk taksiti kasım ayı içerisin
de, ikinci taksiti de ocak ayı içerisinde verilirse, benim köylüm bu mağduriyetten kurtulur. 

Üçüncü çözüm: Bu bölge için, bütün üretici kredisi borçlarının 2006 yılına kadar ertelenmesi şarttır. 
Dördüncü çözüm: Tarım Bağ-Kur prim borçlarının, 2006 yılına kadar ödenmesi şarttır. 
En önemlisi de, fındık üreticisine, 2005 yılı sonu itibariyle ödemesi gerekli olan borcuna kar

şılık, düşük faizli kredi verilmesidir. 
Beşinci çözüm: Mademki bölgemiz afet bölgesi kapsamına sokulamadı, bir defaya mahsus ol

mak üzere, 50 dönüme kadar fındık bahçesi olan üreticiye, dönüm başı 70 milyon lira; 50 dönümün 
üstünde bahçesi olan üreticiye de dönüm başına 50 milyon lira afet parası verilirse, bu Karadeniz 
köylüsünün, Karadeniz çiftçisinin, fındık üreticisinin sorunu çözülecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu söylediklerimin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Bir defaya mahsus 
olmak üzere, bu fındık üreticisinin mağduriyetini ortadan kaldırmak zorundayız. Bir defaya mahsus 
Anayasa deliniyor, bir defaya mahsus vergi affı çıkarılıyor, bir defaya mahsus naylon fatura affı 
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çıkarılıyor, bir defaya mahsus gümrük duvarları yıkılıyor ve bir defaya mahsus, bu Meclisten ve siz
lerden şunu istiyorum: Mağdur olan yurttaşın, göç veren, bu Karadenizlinin bu mağduriyetini or
tadan kaldıracak olan bu yardımları yapmak, Yüce Meclisin görevidir. Bunu sizlerden hassaten rica 
ediyorum ve istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Tandoğdu, lütfen toparlar mısınız efendim. 
İ. SAMİ TANDOĞDU (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Sayın Atatürk'ün, rahmetli Atatürk'ün, 18 Mart 1923'te, Tarsus'ta çiftçilere söylediği bir söz 

hafızalarımızda canlansın lütfen; köylüye ve çiftçiye, "sizi, hep, harp olduğu zaman anarlar, vergi 
toplanacağı zaman anarlar" demiştir. Bu sözleri 1923'te söylemiş ve şu anda da hükümet aynı şey
leri yaparsa Karadeniz Bölgesine, oradaki vatandaşı mağdur ederse -bu iktidar hiçbir zaman devam
lı değildir, baki değildir, devamlı kalmayacaktır- seçimlerde bu vatandaşlardan ne isteyecektir?! 
AKP, bölgemden 130 000 oy aldı. Eğer bu bölgeye sahip çıkmazsanız, 130 000 oyu rüyanızda bile 
göreceğinizi zannetmiyorum. 

Konuşacaklarım daha çok; çözümlerden ziyade, ortak sorunumuz... 
BAŞKAN - Sayın Tandoğdu, süreniz 3 dakika geçti; konuşmanızı kesmeyeyim; lütfen topar

layın, son cümlenizi alayım. 
İ. SAMİ TANDOĞDU (Devamla) - Hemen bağlıyorum efendim. 

Çözümleri anlattıktan sonra, diğer konulara girmeye vaktim olmadığı için -ve sizlerin de fazla 
zamanını aldığım için özür diliyorum- Sayın Bakanımdan, Sayın Başbakanımdan ve yetkililerden, 
Karadenizlilere çözüm istiyorum, bu çözümle de o bölgenin rahatlatılmasını istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakanım, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekili arkadaşlarım; yeni dönemin hayırlı olmasını ve ülkemizin sorunlarına yönelik yasal düzen
lemeler konusunda, birlikte, ahenkli bir çalışmayı temenni ediyorum; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sinop Milletvekilimiz Sayın Cahit Can ve Ordu Milletvekilimiz Sayın İdris Sami Tandoğ-
du'nun, bölgeleriyle ilgili ve daha ziyade de, tabiî afetler konusunda bölgelerinde karşılaştıkları 
durum ve bu husustaki görüşlerine cevap vermek için söz aldım. 

Düşüncelerimi şöyle ifade etmek istiyorum: Bilindiği gibi, ülkemiz, tabiî afetlerin çok sık rast
landığı bir coğrafyadadır. Nitekim, geçen yıllara baktığımızda da, 2002 yılında 37 ilimizde, 2003 yılın
da 38 ilimizde tabiî afet yaşanmıştır ve bu afetler dolayısıyla önemli üretim kayıpları meydana gelmiş, 
bazı bölgelerimizde çiftçilerimizin üretimlerini sürdürmesi konusunda zorluklarla karşılaşılmıştır. 

Maalesef, içinde bulunduğumuz yıl, bu bakımdan çok şanssız bir yıl olmuştur. 65 ilimizde afet 
yaşanmış, zarar gören il ve ilçelerde yapılan çalışmalar, tespitler, hasarlar, bu yıl gerek afet sayısının 
gerekse afet zararının kıyaslanamayacak ölçüde büyük olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla, her 
iki milletvekilimizin bölgelerine yönelik olarak ifade ettikleri hususlar, başka bölgelerimizle birlik
te değerlendirildiğinde, elbette, çok özel bir zaman dilimini yaşadığımızı ortaya koymaktadır. 
Nitekim, Karadeniz Bölgemizde, bu afet zararından en çok etkilenen dört ilimiz olmuştur. 2004 yılı 
zararlarının çok önemli bir kısmı bu dört ilimizi kapsayacak şekilde oluşmaktadır. Ben, onlarla il
gili birkaç kısa noktayı belirtmeye çalışıyorum. 

- 3 4 1 -



T.B.M.M. B : 7 19 . 10 . 2004 O : 1 

Yapılan bu tespit çalışmalarının sonucunda, gerçekten, Ordu İlinde 56 000 çiftçi ailesinin zarar 
gördüğü ve zarar bedellerinin 112 trilyon liraya ulaştığı belirlenmiştir. Tabiî, bu hesaplama da 290 
sayılı Kanuna göre yapılan bir değerlendirmedir. Samsun İlinde 23 000 çiftçi ailesinin gördüğü 
zararın bedeli ise 42 trilyondur. Giresun İlinde 35 800 çiftçi ailesi 139 trilyon, Trabzon İlinde ise 
yaklaşık 15 000 çiftçi ailesi 91 trilyon zararla karşı karşıya kalmıştır ve bu mevcut yasaya göre bun
lar için ödenmesi gereken miktar ise, 185 trilyon olarak belirlenmiştir. 

Burada belirtilmesi gereken bir husus şudur; 2001 yılından beri meydana gelen zararlar bu 
şekilde yığılmış ve devlet, çiftçilerimize kanunen ödemesi gereken bu zararları telafi etme yönün
de fiilî bir ödeme gerçekleştirememiştir. Dolayısıyla, 2004 yılında yaşadığımız bu olay, mahiyeti, 
yaygınlığı ve büyüklüğü itibariyle, tabiî, çok dikkat çekici olmuş. Nitekim, Cumhuriyet Halk Par
tisi, bölgede bir inceleme yaptırmış, bununla ilgili raporu, Bakanlığıma ve ilgili diğer birimlere ilet
miş; bölge milletvekillerimizin her biri, ayrı ayrı konularla ilgili değerlendirmelerini iletmişler, 
Mecliste gündeme getirmişler. Hükümetimizin de, elbette, bu olaydan etkilenmemesi söz konusu 
olamaz. Dolayısıyla, hadiseye duyarsız kaldığımız ifadesini ağır bir ifade olarak algıladığımı söy
lemek isterim. Ancak, çektiğimiz bu acı, bölgede meydana gelen olayın, zararın boyutu konusunda 
benzer duygulara sahibiz; bunu paylaşıyoruz. Nitekim, ben, bu yaz döneminde, don olayından et
kilenen dört ilimizi peş peşe dolaştım ve sadece, oradaki sivil toplum kuruluşlarını, fındıkla ilgili 
sorumlu kuruluşları değil, bizzat köyleri de ziyaret ettim, bu işin üretimini yapan insanlarla da 
görüştüm. Evet, hadisenin boyutu gerçekten büyük, zararın etkisi çok ve yaygın -özellikle, Ordu'da, 
bu, apaçık gözüküyor- ama, tabiî, mevcut durumu da iyi tahlil etmemiz lazım. 

Şunu demek istiyorum: 2001 yılından itibaren ülkemizin çok değişik yerlerinde, büyüklü 
küçüklü, benzer tabiî afetler ortaya çıkmış ve bununla ilgili, kamu, kayda değer, kıymet ifade eder 
bir ödemeyi objektif kriterlere göre yapmamış; daha doğrusu, bunun için bir kaynak ayırmamış. 
Şimdi, dolayısıyla, 2004 ile ilgili hadiseye baktığımızda... Yani, bir bütün olarak kavramak 
gerekiyor; ama, bütün buna rağmen, 2004 için birkısım arayışlarımızın olduğunu biliyorsunuz. Ben, 
buradan, Sinop Milletvekilimiz Cahit Can Beyin sorularına geçip, sonra da toparlayacağım; yani, 
bir değerlendirme yapacağım. 

Sayın Cahit Can, kendi iliyle ilgili olarak, temmuz ayında meydana gelen Boyabat, Durağan ve 
Saraydüzü İlçelerindeki dolu afetiyle ilgili değerlendirmesini yapmış. Bu ilçelerimizde -Boyabat'ta 
185 dekar, 28 çiftçi ailesi, Durağan İlçesinde 3 835 dekar, Saraydüzü İlçesinde 1 995 dekar- toplam 
olarak yaklaşık 6 000 dekar alanda 310 çiftçi ailesi zarar görmüş ve bu çiftçilerimize yönelik olarak 
yapılan tespitler sonunda, ödenmesi gereken, yüzde 40 ve üzeri zarar gördüğü tespit edilen 
üreticilere ödenmek üzere bir işlem başlatılmıştır. Bununla ilgili de, fiilen, onların yüzde 15 oranın
da zararlarını karşılayacak şekilde bir ödeme işlemi yürütülmektedir. 

Burada, konuyla ilgili belirtmek istediğim husus şudur: 2004 yılında yaşadığımız bu büyük 
afeti bir bakıma telafi etmek için, yarayı acaba sarabilir miyiz diye yaptığımız çalışmalarda, çok 
sınırlı bir kaynak bulunabilmiştir. Sizlerin de bildiği gibi, ancak 20 trilyonluk bir kaynak bulunabil
miş. Bu 20 trilyonluk kaynağın ise, Karadeniz Bölgemizde meydana gelen zararın telafisi konusun
da çok fazla kıymet ifade etmediğini biliyoruz. Dolayısıyla, diğer bölgelerde, zarar kapsamına giren 
çiftçi sayısı daha az sayıda olduğu için, bu zararın belli bir oranı -yüzde 15 oranında- onlara dağıtıl
maya başlanılmış; ama, şu anda, tekrar bu konuyla ilgili yapılan değerlendirmede, ek bir kaynak 
arama konusunda, Sayın Abdüllatif Şener Beyin -Başbakanımızın verdiği bir talimat üzerine- baş
kanlığında tekrar bir arayışa girilmiştir ve bu günlerde, özellikle Karadeniz Bölgemizdeki insan
larımızın derdine bir nebze çare olacak anlamında bir kaynak arayışı sürdürülmektedir. Bunun, 
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ilkönce bulunan rakamdan fazla olması konusunda bir ümit taşıyoruz; ama, kesin bir ifade kul
lanamıyoruz. Bütün bunlara rağmen, bu bölgedeki insanlarımızı aşırı bir beklenti içerisine girmeye 
de yöneltmemeliyiz. Yani, kaynakların bu konuda kıt olduğunu bilerek, belli ölçüde yaraları sar
maya matuf bir gayretin sürdürüldüğünü ifade etmek istiyorum. 

Sayın Sinop Milletvekilimiz, köy hizmetlerine yönelik, köylere yönelik altyapıyla ilgili 
konularda birkısım değerlendirmeler yaptı. Ben, onlara çok kısa bir cevap vermek istiyorum. 

Biz, halen yürütülen, Köy Hizmetlerinin "Afet ve Acil Eylem Programı" adı altında bir prog
ram başlattık. Bu 1 Haziranda başlayan programa Sinop İli de dahildir. 25 Ekim-8 Aralık 2004 tarih
lerinde, daha önce Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Rize, Karabük, Bingöl, Muş, Kars, Sivas, 
Kahramanmaraş, Düzce, Ağrı, Ordu, Ardahan, Van İllerinden son saydığım 4 ilde devam eden, on
dan önceki illerde kırkbeş gün çalışan çok özel bir ekibin, Sinop İlinde de bir çalışma yapacağını; 
bunun, bazı illerimizde, yaklaşık olarak bir yılda yapılan faaliyetlerden daha çok köy yolları 
konusunda katkı yaptığını; mesela, Kars'ta benzer bir olayı gerçekleştirdiğimizi, diğer saydığım il
lerde de benzer iyileşmelerin olduğunu arkadaşlarımız biliyor. İnşallah, bu faaliyet Sinop'ta, sizin 
orada bahsettiğiniz eksiklikleri giderme konusunda önemli bir katkı yapacak diye düşünüyorum. 

Efendim, son sözlerimi şöyle toparlıyorum: 2004 yılında yaşadığımız bu olay, hepimiz açısın
dan gerçekten üzüntü verici ve özellikle Karadeniz Bölgemizdeki üreticilerimiz açısından çok büyük 
bir sınavdır. Hükümetimiz açısından da öyle; ama, bu konuda hadiseye duyarsız kaldığımız söz 
konusu değil. Özellikle milletvekili arkadaşlarımız ve ben, çok yoğun bir baskı altındayız ve bunda 
bir çözüm üretme konusundaki arayışlarımız sürüyor. İnşallah, bu dediğimiz anlamda bir gelişmeyi 
ortaya koyabiliriz. Hepiniz biliyorsunuz, Meclisimizin geçen döneminden intikal eden, Tarım 
Komisyonundan da geçen tarım ürünleri sigortası yasasını, inşallah, bu dönem içerisinde, sizlerin de 
desteği ve gayretiyle geçiririz. Bütçeye bu amaçla bir kaynak tahsisi konusunda da çalışmalarımız ol
du. İnşallah, 2005'ten itibaren Türk tarımı içerisinde meydana gelecek bu olayı daha kabul edilebilir 
ve daha rasyonel bir çözümle, insanlarımıza bu zararlarının karşılığını ödeme imkânını buluruz. 

Ben, sözlerimi burada bitiriyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı üçüncü söz, büyükşehir belediyelerine bağlanan köylerin 

sorunları hakkında söz isteyen Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'a aittir. 
Sayın Yarbay, buyurun. (Alkışlar) 
3. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara'nın bazı köylerinin büyükşehir 

belediyesine bağlanmasının yarattığı sorunlar ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı 
konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 

ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu, 23 Temmuz 2004 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir; 
ancak, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, Ankara'da 7 ilçe, 19 belde ve 264 köyümüz mahalle 
durumuna dönüşmüştür; yani, köy muhtarlıkları mahalle muhtarlıkları durumuna düşmüştür. Bu 
kanun çıkarken vatandaşımız bu kanundan büyük beklentiler içerisine girmiştir; büyükşehir 
belediyesi ve belediyeler sayesinde, özellikle yol ve içmesuyu hizmetlerinin daha da kaliteli hale 
geleceği, bu sorunların çözüleceği, bunun yanında imar sorunlarının çözüleceği konusunda hal
kımızda büyük bir beklenti meydana gelmiş ve bu kanunun yürürlüğe girmesinden, herkes, büyük 
bir çoğunluk son derece mutlu olmuştur; ancak, kanun yürürlüğe girdikten sonra birtakım sorunlar 
ortaya çıkmaya başlamıştır. 
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Ankara'nın 882 tane köyü var; 882 köyünün 264'ü şu anda mahalle konumuna girmiştir ve 
maalesef, kırsal kesim boşaldığı için, bu 882 köyümüzden ancak 30 köyün nüfusu 500'ün üzerin
dedir, 850 köyün ise nüfusu 500'ün altındadır, hatta 50 nüfuslu, 80 nüfuslu, 100 nüfuslu birçok 
köyümüz bulunmaktadır. 

Bu köylerin birçok sorunu vardır. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, tabiî, Köy Hizmet
leri, bu köylere götürmüş olduğu hizmetleri durdurmuştur. Şu anda köylerdeki su patlakları, su 
arızaları giderilememektedir. Bunun yanında, yine, Köy Hizmetlerinin yapmış olduğu yol programlan 
durdurulmuştur ve bu köylerin programa alınan yollarında da inşaatlar durdurulduğu için, maalesef, 
köylerimiz, kış aylarına girmekte olduğumuz bugünlerde, yine büyük sorunlar yaşayacaklardır. 

Yine, köy bütçesi ortadan kalktığı için, köy muhtarının makbuz kesme hakkı yok; köylerdeki 
köy bekçilerinin, kır bekçilerinin ve ortak tutulacak olan çobanların ücretini kim ödeyecektir?! Bu 
konu bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca, cenaze konusunda yeni problemler ortaya çıkmış
tır. Daha önce, köy muhtarı bir defin ruhsatı düzenlediği zaman cenazeler defnedilebilirken, şimdi, 
ilçelere 50 kilometre-60 kilometre uzaklıktaki köylerimizin insanları defin ruhsatı almak için ilçe 
sağlık müdürlüklerine müracaat etmek durumunda kalmışlardır. 

Yine, hepimizin bildiği gibi, köy muhtarlarının nikâh kıyma yetkileri vardı; şimdi bu yetki de 
ortadan kalkmıştır. Küçük belediyelerde nikâh akti sadece müdür kadrosunda olanlar tarafından ger-
çekleştirilebilmektedir. Özellikle küçük beldelerde tek müdür kadrosu olduğu için, belediye başkanı 
ancak bu müdüre yetki verebiliyor; bu da sıkıntılara sebep oluyor. Eskiden köylerde kısa zamanda, 
beş on dakika içinde halledilebilen nikâh akitleri, şu anda günler, haftalar almaktadır; bu da, bir 
problem olarak ortaya çıkmıştır. 

Birçok köyümüzde su pompalarını çalıştıran jeneratörler elektrikle çalışmaktadır. Elektrikle 
çalışan bu jeneratörlerin ücretlerinin ödenmesi konusunda sıkıntı ortaya çıkmıştır; çünkü, köy muh
tarlarının makbuz kesme hakkı yoktur. ASKİ'nin de, henüz, köylerdeki su probleminin nasıl 
çözüleceği konusunda bir çalışması bulunmamaktadır. 

Bütün bunlar, köydeki yaşantıyı büyük ölçüde sıkıntıya sokmuştur. Köyler zaten boşalıyor. Bu 
kanunun çıkmasıyla birlikte kırsal kesimin yeniden boşalması, büyük şehirlere doğru bir göç olması 
kaçınılmaz gözükmektedir; bu sebeple, acilen birtakım tedbirlerin alınması gerekiyor. Özellikle, 
Büyükşehir Belediyesi ve İçişleri Bakanlığımızın bir koordinasyon içerisine girmesi ve ortaya 
çıkan acil sorunların çözümü konusunda ortak tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler alın
madığı takdirde, zaman içerisinde problem daha da büyüyecektir. 

Bu arada, hayvancılık sorunu, önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Şimdi, bu köyler 
mahalle olunca, yani büyükşehir belediyesi hudutları içine alınınca da, tabiî, köy konumundan kur
tulamamışlardır, yine bu köylerde hayvancılık devam ediyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 

ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - ASKİ, ileride, köylerdeki su ücretlendirmesini, eğer 
şehirdeki gibi yaparsa, bu köylerde hayvancılık yapma imkânı ortadan kalkacaktır. Onun için, AS
Kİ'nin de, köylerdeki su ücretlendirmesini, yine köy şartları içerisinde yapması ve hayvancılığı 
gözetip, kollaması gerekmektedir. 
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Bu arada, şehirler çok büyüyor. Hükümetimizin, devletimizin mutlaka bir köy politikasının ol
ması gerekmektedir. Elbette ki, 20 nci Yüzyıl, kentlerin büyüdüğü, geliştiği yüzyıl olmuştur; ancak, 
3 000 000 nüfuslu, 5 000 000 nüfuslu, 10 000 000 nüfuslu büyük kentlerin yükünü kaldırmak müm
kün olmamaktadır. Özellikle ulaşım sorunu had safhaya ulaşmıştır. Onun için, yine çevremizde uy
du kentlerin oluşturulması gerekmektedir. 

Bu konuda da Toplu Konuta önemli görevler düştüğüne inanıyorum. Şimdi, Toplu Konutun, 
Eskişehir Yolu üzerinde 25 000 konutluk bir projesi var. Bu projenin tek bir bölgede yapılması 
yerine, Ankara'nın çeşitli ilçelerine, yakın ilçelerine dağıtılmalıdır. 

Ankara'nın köylerinin en büyük sorunlarından birisi eğitim sorunudur, birisi sağlık sorunudur. 
Maalesef, hiçbir köyümüzde öğretmenler, ebe, hemşire ve doktorlar oturmamaktadır. Bunlar her sabah 
50 kilometre, 100 kilometre, 150 kilometre yol katetmekte, görev yerlerine gidip gelmektedirler. Onun 
için, köy öğretmenleri ve köylerdeki sağlıkocakları konusunda da mutlaka çakılı kadroya geçilmesi 
gündeme getirilmelidir. Şu anda, Ankara'nın köylerinde bir öğretmenin ortalama görev süresi bir yıl
dır; yani, hiçbir öğretmen, bir yıldan daha fazla köylerde görev yapmamaktadır. Bu durum, köylerdeki 
eğitim kalitesini son derece düşürmektedir. Onun için, bu konuda, özellikle sağlık personeli ve eğitim 
personeli konusunda, köyde ikamet edecek şekilde, görev yaptıklan yerlerde ikamet edecek şekilde 
gereken tedbirlerin alınması ve bu hususta gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca, 50 kilometrelik bir çap içerisinde, bizim Kalecik ve Ayaş İlçelerimiz, şu anda, Büyük-
şehir Belediyesi hudutları içerisindedir. 

BAŞKAN - Sayın Yarbay, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 

ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Bitiriyorum. 

Bu ilçelerimizin bu kadar geniş hudutları içerisinde, bol miktarda hazine arazileri bulunmak
tadır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sayesinde, Ankara'da çok büyük bir yeşillenme 
faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu hazine arazileri de, hayvancılığa zarar vermeyecek şekilde, en kısa 
zamanda ağaçlandırılmalıdır diyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yarbay. 

Gündemdışı konuşmaya, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu cevap verecektir. 

Sayın Bakanım, buyurun. (Alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay'ın, büyükşehir belediyelerine bağlanan 
köylerin sorunları konusunda yapmış olduğu gündemdışı konuşma nedeniyle söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisin siz saygıdeğer üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Malumlarınız olduğu üzere, Hükümetimizin Kamu Yönetimi Reformu paketi içerisinde önem
li bir aşamayı teşkil eden Büyükşehir Belediyesi Yasası, temmuz ayında, Yüce Meclisin siz değer
li üyelerinin ve Sayın Cumhurbaşkanının onayını alarak kanunlaşmıştı. Doğal olarak, aradan geçen 
çok kısa sürede, bu yasadan beklenilen maksimum yararın elde edilmesi mümkün değildir. Büyük
şehir Belediyesi Kanunu, Türkiye'nin metropol kentlerini 21 inci Yüzyıla hazırlamak amacıyla 
düşünülmüştür. Ülkemizin gelecek perspektifi, kentleşmiş bir nüfus yapısı oluşturmayı kucak
lamaktadır. Bu noktada, tam üyelik için gayret sarf ettiğimiz Avrupa Birliğinde, nüfusun kent ve 
köylerdeki dağılım ortalamasını orta vadede yakalamayı öngörmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
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2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre, nüfusumuzun yaklaşık yüzde 65'i kentlerde yaşam
larını sürdürmektedir. Halbuki, orta vadede, bu oranı yüzde 90'lar mertebesine çıkarmamız 
gerekecek. Bu durumda, öncelikle, cazibe merkezlerini çok iyi planlamak zorundayız. Bugün için, 
büyükşehir statüsünü kazanan yerlerin öncelikli cazibe merkezleri olacağından kuşku duy
muyorum. İşte, Büyükşehir Belediyesi Kanunumuzun temeli, bu öngörü üzerine oturtulmuştur. 
Dolayısıyla, büyükşehir belediyesi statüsünü kazanmış kentlerin daha uzun yıllar boyunca ülke or
talamasının üzerinde büyüyeceği gerçeğini gözönünde bulundurmak zorundayız. 

Öte yandan, modern kent bilimi, kentleri çevresel koşullar açısından âdeta yeniden tanım
lamaktadır. İmar düzenlemeleri yapılırken, her zamankinden daha fazla, doğal ortamın korunmasına 
yönelik tedbirler alma gereği ortaya çıkmaktadır. Çevreye duyarlı yapı stoku oluşturmak ve kent
lerin kuşatılmasını önlemek için, üst ölçekli plan yapma yetkisinin tek elde toplanması, diğer plan
ların bu plana uygun olması gerekmektedir. Tüm bu sebepler, oylarınızla kabul ettiğiniz Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun ne denli önemli bir düzenleme olduğunu ortaya koymaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; geçmiş tecrübelerin bizlere gösterdiği bir ger
çeği de, izninizle sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Reform süreçleri, mevcut alışkanlıkların temelden değiştirilmesi gibi bir potansiyeli de bün
yesinde taşırlar. Hal böyle olunca, kimi durumlarda toplumsal direnç noktalarının oluşmasını doğal 
karşılıyorum; yeter ki, reform paketiniz, bu direnç noktalarının ihtiyaçlarını karşılayacak donanım
lara sahip olsun. 

Sayın Yarbay'ın dile getirdiği sıkıntıları, yasayı hazırlayan bizler zaten öngörmüş ve yasanın 
içinde de çözümler üretmiştik. Örneğin, Köy Hizmetlerinin bu yıl yatırım programında yer alan 
hususlar, bu birim tarafından görülmeye devam edilecektir, bu konuda, hem Tarım Bakanımız, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne talimat vermişler hem de İçişleri Bakanlığı olarak biz, valilerimize 
bir genelgeyle bu durumu bildirmiştik. Daha sonraki süreçte de, belediyeler, ortaya çıkan hizmet ih
tiyacını süratle ve daha nitelikli olarak dolduracaklardır. Kaldı ki, Büyükşehir Belediyesi Kanunun
dan önceki dönemde bile, 3030 sayılı Yasanın yürürlükte olduğu dönemde bile, ülkenin pek çok 
yerinde, büyükşehir belediyelerimiz, görevli olmadıkları halde, civar köylerin temel sorunlarını 
gidermek suretiyle bu konudaki maharetleri de ispatlamış durumdalar. Bu yasayla, mahalleye 
dönüşen köylerimizde, bir süre daha tarımsal faaliyetlerin ve hayvancılığın aslî gelir kapısı olması 
kaçınılmazdır; ancak, mevcut hukukî durumda, belediyelerimizin tarımsal amaçlı konularda har
cama yapmasına da engel bir husus bulunmamaktadır. Belediyelerin, bölgelerinde modern anlamda 
hayvancılığı geliştirecek tedbirler alacağından da kuşku duymuyorum. 

Bu çerçevede sağlıklı ve yeterli su temin edilmesi ve bunların tarımın hizmetine, hayvancılık
la uğraşan vatandaşlarımızın hizmetine sunulması kaçınılmaz bir çözüm olarak ortadadır ve 
belediyelerimiz, bunları da büyük bir başarıyla gerçekleştireceklerdir. 

Ekonomik faaliyetler dışında kalan sosyal aktiviteler için, mahalle biçiminde örgütlenmiş ol
manın, kamu hizmetlerinden yararlanma açısından, köylerden daha avantajlı olduğunu söylemek 
zorundayız. Nitekim, nüfusu 2 000'e yaklaşan köylerin, yakın mezralarla da birleşerek belediye ol
ma taleplerini başka türlü nasıl izah edebiliriz ki?! İçmesuyu, kanalizasyon, yol, elektrik, telefon, 
okul, sağlık imkânları, toplutaşım gibi modern kentin bütün nimetleri, bu kanunla, mahalleye 
dönüşen yerlerin önüne bir fırsat olarak çıkmaktadır. Bu saydığım hizmetlerin üstün nitelikte sunul
ması belediyelerimizin görevleri arasındadır. 
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Çok kısa süre sonra, geçiş döneminin akabinde, vatandaşlarımızın kentte yaşamaya alışacağını, 
duyduğu memnuniyetle de, kendisine hizmet getiren belediye başkanlarının haklarını, sandıklar 
kurulduğunda da teslim edeceğini sanıyorum. 

Bu düşüncelerle, Yüce Heyetinizi, yeniden, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Sayın milletvekilleri, Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay, gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 1, 

5, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 27 ve 29 uncu sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. 
Sayın Bakanın bu istemini, sırası geldiğinde yerine getireceğim. 

Sayın milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü, gündemin "Sözlü Sorular" 
kısmının 7, 8, 12, 13, 26 ve 42 nci sıralarındaki sorulan birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın 
Bakanın bu istemini de, sırası geldiğinde yerine getireceğim. 

Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 
Sayın milletvekilleri, bugünkü sunuş kısmı çok uzun süreceğinden, Kâtip Üyemizin sunumlarını 

oturduğu yerden yapmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı, ABD 

Temsilciler Meclisi Üyesi Alcee Hastings ve beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığının konuğu olarak ülkemize resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/671) 

18 Ekim 2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

TBMM Başkanlık Divanının 22 Eylül 2004 tarih ve 50 sayılı Kararı ile Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Al
cee Hastings ve beraberindeki heyetin TBMM Başkanlığının konuğu olarak ülkemize resmî ziyaret
te bulunması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu heyetin ülkemizi ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzen
lenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlan üyelerinden kurulu karma komisyonun, bazı sayın milletvekillerinin 

yasama dokunulmazlıkları hakkında 20 adet raporu vardır; sırasıyla okutup bilgilerinize sunacağım. 
IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/91) (S. Sayısı: 468) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Silah taşıma izin belgelerini sahte olarak tanzim etme suçunu işlediği iddia olunan Elazığ Mil
letvekili Mehmet Ağar hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Baş-

(x) 468 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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bakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 
26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Elazığ Milletvekili Meh
met Ağar hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 

Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan, dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 
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Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 

Adana Adana Afyon 
Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun Fikret Baloğlu 

Artvin Ankara Antalya 
Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 

Antalya Antalya Çorum 
Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 

İzmir Malatya Niğde 
İ. Sezai Önder 

Samsun 
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
2. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/92) (S. Sayısı: 469) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkın

da düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya 
hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısın
da görüşülmüştür. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Elazığ Milletvekili Meh
met Ağar hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

(x) 469 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bu ve bundan sonra okutacağım Karma Komisyon rapor

larının tümüne, Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve arkadaşları, biraz önce okuttuğum gerekçeyle 
muhaliftirler. Gerekçeler ve karşı oyda imzalan bulunan milletvekilleri biraz önce okuttuğum rapor-
dakiyle aynı olduğundan, bu ve bundan sonraki karşı oy yazılarını okutmayacağım; karşı oy yazıları 
tutanağa eklenecek basmayazılarda yer almaktadır. 

Diğer raporu okutuyorum: 
3. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/93) (S. Sayısı: 470) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Özel evrakta sahtecilik ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa muhalefet suçunu işlediği id

dia olunan Kayseri Milletvekili Abdullah Gül hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma 
Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül Komisyonumuza gelerek sözlü savunma yapmış ve 
dokunulmazlığının kaldırılması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kayseri Milletvekili Ab
dullah Gül hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
4. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/94) (S. Sayısı: 471) (xx) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özel evrakta sahtecilik ve Siyasî Partiler Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan İs
tanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma 
Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

(x) 470 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(xx) 471 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 3 5 0 -



T.B.M.M. B : 7 19 . 10 . 2004 O : 1 

İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kal
dırılması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak İstanbul Milletvekili Ab
dülkadir Aksu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer raporu okutuyorum: 
5. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/95) (S. Sayısı: 472) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkın

da düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya 
hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar 
hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
6. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/96) (S. Sayısı: 473) (xx) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkın

da düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya 
hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısın
da görüşülmüştür. 

(x) 472 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(xx) 473 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Elazığ Milletvekili Meh
met Ağar hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
7. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/97) (S Sayısı: 474) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek, gıyabi tutuklu sanığın gizlenmesine yar

dım etme suçunu işlediği iddia olunan Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında düzenlenen 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazır
lık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Elazığ Milletvekili Meh
met Ağar hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
8 .- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/98) (S. Sayısı: 475) (xx) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cürüm işlemek için oluşturulan teşekkül üyesine yardım etmek suçunu işlediği iddia olunan 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komis
yonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

(x) 474 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(xx) 475 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Elazığ Milletvekili Meh
met Ağar hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
9. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/99) (S. Sayısı: 476) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hak

kında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dos
ya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Elazığ Milletvekili Meh
met Ağar hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
10.- Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/100) (S. Sayısı: 477) (xx) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykırılık suçunu işlediği iddia olunan Amasya Milletvekili 

Akif Gülle hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tez
keresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 
2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

(x) 476 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(xx) 477 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak, Amasya Milletvekili 
Akif Gülle hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
//.- Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/101) (S. Sayısı: 478) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevi kötüye kullanmak ve resmî evrakta sahtekârlık suçunu işlediği iddia olunan Bingöl Mil

letvekili Mahfuz Güler hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 
26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler, Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak, Bingöl Milletvekili 

Mahfuz Güler hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
12. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/102) (S. Sayısı: 479) (xx) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai 

hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki 
dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli top
lantısında görüşülmüştür. 

(x) 478 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(xx) 479 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak, Kahramanmaraş Millet
vekili Ali Sezai hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 

Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer raporu okutuyorum: 
13. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/104) (S. Sayısı: 480) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler hak

kında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dos
ya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler, Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak, Bingöl Milletvekili 

Mahfuz Güler hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
14. - Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl

ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/105) (S. Sayısı: 481) (xx) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Basın yoluyla halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek 

suçunu işlediği iddia olunan Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat hakkında düzenlenen 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazır
lık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmaz
lığının kaldırılması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak, Mersin Milletvekili 
Dengir Mir Mehmet Fırat hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

(x) 480 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(xx) 481 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
15. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/132) (S. Sayısı: 482) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Trabzon Milletvekili Asım Aykan hak

kında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dos
ya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak, Trabzon Milletvekili 
Asım Aykan hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 

16.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen 'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/137) 
(S. Sayısı: 483) (xx) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Resmî alım satımlara fesat karıştırmak suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili M. 

Sefa Sirmen hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tez

keresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 

2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak, Kocaeli Milletvekili M. 

Sefa Sirmen hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 

karar vermiştir. 

(x) 482 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(xx) 483 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
17.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen 'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/138) 
(S. Sayısı: 484) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili M. Sefa Sirmen hak

kında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dos
ya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak, Kocaeli Milletvekili M. 
Sefa Sirmen hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
18. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen 'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/146) 
(S. Sayısı: 485) (xx) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Usulsüz işçi çalıştırmak, peyzaj uygulamasıyla ilgili olarak ihale mevzuatına aykırı davranmak 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili M. Sefa Sirmen hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak, Kocaeli Milletvekili M. 
Sefa Sirmen hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

(x) 484 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
(xx) 485 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
19. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/162) (S.Sayısı: 486) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avukatlık görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Düzce Milletvekili Metin 

Kaşıkoğlu hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tez
keresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 
2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak, Düzce Milletvekili 
Metin Kaşıkoğlu hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
20. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/167) (S.Sayısı: 487) (xx) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Aydın Milletvekili Mehmet Semerci hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Aydın Milletvekili Mehmet Semerci, Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kal
dırılması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak, Aydın Milletvekili 
Mehmet Semerci hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.09 

(x) 486 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(xx) 487 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.22 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
Bu kısımda, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarına üye seçimlerini yapacağız. 

Dilekçe Komisyonu dışındaki komisyonlara siyasî parti gruplarınca aday gösterme işlemi 
tamamlanmıştır. 

Şimdi, komisyon üyelikleri için siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların listesini İçtüzüğün 
21 inci maddesine göre ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 

V. - SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1. - Anayasa, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Çevre, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Tarım, Orman ve 
Köyişleri, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme, Plan ve Bütçe, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, İnsan Haklarını İnceleme, Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonlarına üye seçimi 

Anayasa Komisyonu listesini okutuyorum: 

Anayasa Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (24) 
Adı Soyadı Seçim Bölgesi 

AK Parti (16) 

Abdullah Torun 
İbrahim Hakkı Aşkar 
Ersönmez Yarbay 

Atilla Koç 
Semiha Öyüş 

Mehmet Salih Erdoğan 

Metin Kaşıkoğlu 
Mustafa Nuri Akbulut 
Burhan Kuzu 

Mehmet Ali Bulut 
Mevlüt Akgün 

Kerim Özkul 
Süleyman Sarıbaş 

(Adana) 
(Afyon) 
(Ankara) 

(Aydın) 
(Aydın) 

(Denizli) 
(Düzce) 

(Erzurum) 
(İstanbul) 

(Kahramanmaraş) 
(Karaman) 
(Konya) 

(Malatya) 
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Ayhan Sefer Üstün 
Mehmet Kurt 
Ömer Kulaksız 

Uğur Aksöz 

Mehmet Ziya Yergök 

Oya Arash 
Atila Emek 

Tuncay Ercenk 
Yılmaz Kaya 

Atilla Kart 
İlyas Sezai Önder 
BAŞKAN - Oylarınıza 

B : 7 

sunuyorum: 
Adalet Komisyonu üyelikleri aday 1 

CHP (8) 

Kabul edenler. 

19. 10. .2004 

.. Kabul etmeyenler. 
listesini okutuyorum: 

Adalet Komisyonu Üyelikleri 
Adı Soyadı 

Fehmi Hüsrev Kutlu 

Halil Özyolcu 
Haluk İpek 
Orhan Yıldız 
Muzaffer Külcü 

Mahmut Durdu 
Recep Özel 

Nimet Çubukçu 
Mehmet Yılmazcan 

Hakkı Köylü 
Hasan Kara 
Ramazan Can 
Enver Yılmaz 
Ahmet Çağlayan 
Bekir Bozdağ 
Koksal Toptan 

Halil Ünlütepe 
Feridun Fikret Baloğlu 

Aday Listesi (24) 

AK Parti (16) 

CHP (8) 

0 : 2 

(Sakarya) 
(Samsun) 
(Sivas) 

(Adana) 

(Adana) 
(Ankara) 

(Antalya) 

(Antalya) 
(İzmir) 

(Konya) 
(Samsun) 

.. Kabul edilmiştir. 

Seçim Bölgesi 

(Adıyaman) 

(Ağrı) 
(Ankara) 
(Artvin) 

(Çorum) 
(Gaziantep) 
(İsparta) 

(İstanbul) 
(Kahramanmara 

(Kastamonu) 
(Kilis) 
(Kırıkkale) 
(Ordu) 
(Uşak) 
(Yozgat) 
(Zonguldak) 

(Afyon) 

(Antalya) 
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Yüksel Çorbacıoğlu 
Mehmet Küçükaşık 
Feridun Ayvazoğlu 
Muharrem Kılıç 

Orhan Eraslan 
Mehmet Nuri Saygun 

BAŞKAN - Kabul edenler. 

B : 7 19 .10 . 2004 

.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu üyelikleri aday listesini okutuyorum: 

O : 

(Artvin) 
(Bursa) 
(Çorum) 

(Malatya) 
(Niğde) 
(Tekirdağ) 

Millî Savunma Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (24) 

Adı Soyadı 

Ziyattin Yağcı 
Faruk Koca 
Mehmet Asım Kulak 

Mehmet Fehmi Uyanık 
Cengiz Kaptanoğlu 
İnci Özdemir 

Tevfık Ensari 
Hasan Bilir 
Yüksel Çavuşoğlu 
Murat Yılmazer 
Vahit Erdem 
İsmail Bilen 
Süleyman Turgut 
Suat Kılıç 
İbrahim Hakkı Birlik 

Zekeriya Akıncı 
A. İsmet Çanakçı 
İsmail Değerli 

Ensar Öğüt 
Muhsin Koçyiğit 

Esat Canan 
Halil Tiryaki 
Mehmet Sefa Sirmen 

AK Parti (16) 

CHP (8) 

Seçim Bölgesi 

(Adana) 

(Ankara) 
(Bartın) 

(Diyarbakır) 

(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(Karabük) 
(Karaman) 
(Kırıkkale) 
(Kırıkkale) 

(Manisa) 
(Manisa) 
(Samsun) 
(Şırnak) 

(Ankara) 

(Ankara) 

(Ankara) 
(Ardahan) 
(Diyarbakır) 
(Hakkâri) 

(Kırıkkale) 
(Kocaeli) 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçişleri Komisyonu üyelikleri aday listesini okutuyorum: 

İçişleri Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (24) 
Adı Soyadı 

Ali Küçükaydın 
Nur Doğan Topaloğlu 
Şevket Orhan 
Ali Yüksel Kavuştu 
Ali Ayağ 
Talip Kaban 
Muharrem Tozçöken 
Fuat Geçen 
Recep Koral 
Serpil Yıldız 
Ali Sezai 
Sinan Özkan 
Selami Uzun 
Tevfik Ziyaeddin Akbulut 
Şükrü Önder 
Mehmet Erdemir 

Şevket Gürsoy 
Sıdıka Sarıbekir 
Hakkı Ülkü 
Mehmet S. Kesimoğlu 
Ali Oksal 
Nurettin Sözen 
Mehmet Kartal 
Nadir Saraç 
BAŞKAN- Kabul edenler... 

AKParti(lö) 

CHP (8) 

Kabul etmeyenler. .. Kabul edilmiştir. 
Dışişleri Komisyonu üyelikleri aday listesini okutuyorum: 

Dışişleri Komisyonu Üyeli 
Adı Soyadı 

Mehmet Özyol 

Mahmut Koçak 

Ramazan Toprak 

AK Parti 

kleri Aday Listesi (24) 

(16) 

Seçim Bölgesi 

(Adana) 
(Ankara) 
(Bursa) 
(Çorum) 
(Edirne) 
(Erzincan) 
(Eskişehir) 
(Hatay) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(Kahramanmaraş) 
(Kastamonu) 
(Sivas) 
(Tekirdağ) 
(Yalova) 
(Yozgat) 

(Adıyaman) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(Kırklareli) 
(Mersin) 
(Sivas) 
(Van) 
(Zonguldak) 

Seçim Bölgesi 

(Adıyaman) 

(Afyon) 

(Aksaray) 
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Eyyüp Sanay 
Mehmet Dülger 

A. Edip Uğur 
Metin Yılmaz 
Mustafa Dündar 

Aziz Akgül 
Abdulbaki Türkoğlu 
Mehmet Beyazıt Denizolgı 

Hüseyin Kansu 
Zeki Karabayır 
Fuat Ölmeztoprak 

Nihat Eri 
Süleyman Gündüz 

V. Haşim Oral 
İnal Batu 
Halil Akyüz 
Şükrü Mustafa Elekdağ 
Onur Öymen 
Fikret Ünlü 
Selami Yiğit 
Ufuk Özkan 
BAŞKAN- Kabul edenler.. 

B : 7 

un 

.. Kabul 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Sı 

Millî Eğitim, Kültür, 

Adı Soyadı 

Ali Aydınlıoğlu 
Faruk Anbarcıoğlu 
Hikmet Özdemir 
Mehmet Yüksektepe 
Ömer Özyılmaz 
Hasan Aydın 
Temel Yılmaz 

Tayyar Altıkulaç 
Avni Doğan 

Gençlik 

19 . 10 . 2004 

CHP (8) 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

0 : 2 

(Ankara) 

(Antalya) 
(Balıkesir) 

(Bolu) 
(Bursa) 
(Diyarbakır) 

(Elazığ) 

(İstanbul) 

(İstanbul) 

(Kars) 
(Malatya) 
(Mardin) 
(Sakarya) 

(Denizli) 
(Hatay) 
(İstanbul) 

(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Karaman) 
(Kars) 
(Manisa) 

)or Komisyonu üyelikleri aday listesini okutuyorum: 
ve Spor Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (24) 

AK Parti (16) 

Seçim Bölgesi 

(Balıkesir) 
(Bursa) 
(Çankırı) 
(Denizli) 
(Erzurum) 
(Giresun) 

(Gümüşhane) 
(İstanbul) 

(Kahramanmaraş) 
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Remzi Çetin 
Mehmet Çerçi 
Mehmet Sarı 
Öner Ergenç 
Osman Kılıç 
Mehmet Faruk Bayrak 
Hacı Biner 

B : 7 19 . 10 . 2004 0 : 2 

(Konya) 
(Manisa) 
(Osmaniye) 
(Siirt) 
(Sivas) 
(Şanlıurfa) 
(Van) 

CHP (8) 

Hüseyin Ekmekcioğlu (Antalya) 
Mustafa Özyurt (Bursa) 
Mustafa Gazalcı (Denizli) 
Berhan Şimşek (İstanbul) 
Hüseyin Bayındır (Kırşehir) 
Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
Engin Altay (Sinop) 
Muharrem İnce (Yalova) 
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyelikleri aday listesini okutuyorum: 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (24) 

Adı Soyadı 

Mustafa Tuna 
Fikret Badazlı 
Osman Aslan 
Zülfü Demirbağ 
Mustafa Ilıcalı 
Mehmet Sarı 
Nusret Bayraktar 
Ali İbiş 
Niyazi Özcan 
Hasan Özyer 
Abdulkadir Kart 
Recep Yıldırım 
Mustafa Demir 
Orhan Taş 
Asım Aykan 

AK Parti (16) 
Seçim Bölgesi 

(Ankara) 
(Antalya) 
(Diyarbakır) 
(Elazığ) 
(Erzurum) 

(Gaziantep) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Kayseri) 

(Muğla) 

(Rize) 
(Sakarya) 
(Samsun) 
(Sivas) 
(Trabzon) 
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Halil Kaya 

B : 7 19 .10 . 2004 0 : 2 

(Van) 

CHP (8) 

Naci Aslan 

Kemal Demirel 
Mevlüt Coşkuner 

Abdurrezzak Erten 

Erdal Karademir 
Mehmet Parlakyiğit 
Mehmet Yıldırım 
Hasan Güyüldar 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çevre Komisyonu üyelikleri aday listesini okutuyorum: 

Çevre Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (24) 

(Ağrı) 

(Bursa) 
(İsparta) 
(İzmir) 

(İzmir) 
(Kahramanmaraş) 
(Kastamonu) 

(Tunceli) 

Adı Soyadı 

Ahmet Yaşar 
Abdurrahim Aksoy 
Mehmet Alp 

İbrahim Köşdere 
Tevfık Akbak 

Şemsettin Murat 
Nurettin Aktaş 
Mehmet Eraslan 
Mehmet Sait Armağan 
Yahya Baş 
Gürsoy Erol 
Fatih Arıkan 

Veli Kaya 
Ahmet Münir Erkal 
Mustafa Çakır 
Cüneyit Karabıyık 

Mehmet Boztaş 
Rasim Çakır 
Abdulaziz Yazar 

Canan Arıtman 

AK Parti (16) 

CHP (8) 

Seçim Bölgesi 

(Aksaray) 
(Bitlis) 
(Burdur) 

(Çanakkale) 
(Çankırı) 

(Elazığ) 

(Gaziantep) 
(Hatay) 
(İsparta) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Kahramanmaraş) 

(Kilis) 

(Malatya) 
(Samsun) 
(Van) 

(Aydın) 
(Edirne) 

(Hatay) 
(İzmir) 
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Yavuz Altınorak (Kırklareli) 
Salih Gün (Kocaeli) 
Şefik Zengin (Mersin) 
Erdoğan Kaplan (Tekirdağ) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyelikleri aday listesini okutuyorum: 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (24) 

Adı Soyadı 

Reyhan Balandı 
Mehmet Kerim Yıldız 

Remziye Öztoprak 
Osman Akman 
Turhan Çömez 
Şerif Birinç 

Agâh Kafkas 
İrfan Rıza Yazıcıoğlu 
Sabri Varan 

Lokman Ayva 
Nevzat Doğan 
Mehmet Kılıç 

Hüseyin Tanrıverdi 
Medeni Yılmaz 
Cevdet Erdöl 

Alim Tunç 

Muzaffer Kurtulmuşoğlu 
Bayram Ali Meral 
Enver Öktem 

İzzet Çetin 
Mahmut Duyan 
Ali Arslan 
İ. Sami Tandoğdu 
Feramus Şahin 

AK Parti (16) 

CHP (8) 

Seçim Bölgesi 

(Afyon) 
(Ağrı) 
(Ankara) 
(Antalya) 
(Balıkesir) 

(Bursa) 
(Çorum) 

(Diyarbakır) 
(Gümüşhane) 

(İstanbul) 
(Kocaeli) 
(Konya) 

(Manisa) 
(Muş) 
(Trabzon) 

(Uşak) 

(Ankara) 

(Ankara) 
(İzmir) 

(Kocaeli) 
(Mardin) 
(Muğla) 
(Ordu) 
(Tokat) 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyelikleri aday listesini okutuyorum: 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (24) 

AK Parti (16) 
Vahit Kirişçi 
Ahmet Ertürk 
Mehmet Ali Suçin 
Ali İhsan Merdanoğlu 
Necdet Budak 
Adem Tatlı 
İsmail Soylu 
Abdullah Çetinkaya 
Özkan Öksüz 
Ali Osman Başkurt 
Selahattin Dağ 
Ali Er 

Zülfukar İzol 
A. Müfit Yetkin 
Ahmet Kambur 
Maliki Ejder Arvas 

(Adana) 
(Aydın) 

(Batman) 

(Diyarbakır) 
(Edirne) 
(Giresun) 
(Hatay) 
(Konya) 
(Konya) 

(Malatya) 
(Mardin) 
(Mersin) 

(Şanlıurfa) 
(Şanlıurfa) 
(Tekirdağ) 
(Van) 

CHP (8) 

Nail Kamacı (Antalya) 
Osman Özcan (Antalya) 
Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
Mehmet Işık (Giresun) 
Ersoy Bulut (Mersin) 
Fahrettin Üstün (Muğla) 
Necati Uzdil (Osmaniye) 
Mehmet Vedat Melik (Şanlıurfa) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelikleri aday listesini 

okutuyorum: 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (24) 

AK Parti (16) 
Atilla Başoğlu (Adana) 
Ahmet Rıza Acar (Aydın) 
Mehmet Güner (Bolu) 
Fahri Çakır (Düzce) 
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Ahmet Üzer 
Fatma Şahin 
İsmail Katmerci 
Ahmet Büyükakkaşlar 
Hasan Anğı 
Soner Aksoy 
Şükrü Ünal 
Hasan Ali Çelik 
Mustafa Öztürk 
Mehmet Özlek 
Yekta Haydaroğlu 
Fazlı Erdoğan 
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(Gaziantep) 

(Gaziantep) 
(İzmir) 
(Konya) 
(Konya) 

(Kütahya) 
(Osmaniye) 
(Sakarya) 
(Sinop) 
(Şanlıurfa) 
(Van) 
(Zonguldak) 

CHP (8) 
Tacidar Seyhan (Adana) 
Nejat Gencan (Edirne) 
Mehmet Ali Arıkan (Eskişehir) 

Sedat Uzunbay (İzmir) 
Muharrem Eskiyapan (Kayseri) 
Nuri Çilingir (Manisa) 
Hasan Ören (Manisa) 
Vahit Çekmez (Mersin) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyelikleri aday listesini 

okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (15) 

Adı Soyadı 

Abdullah Çalışkan 
İsmail Özgün 
Fetani Battal 
Mehmet Emin Tutan 
İsmail Ericekli 
Fahri Keskin 
Mustafa Zeydan 
Ahmet Işık 
Saffet Benli 
Mustafa Cumur 

AK Parti (10) 

Seçim Bölgesi 

(Adana) 
(Balıkesir) 
(Bayburt) 
(Bursa) 
(Çankırı) 
(Eskişehir) 
(Hakkâri) 

(Konya) 
(Mersin) 

(Trabzon) 
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CHP (5) 

Mustafa Yılmaz 

Gökhan Durgun 

İsmet Atalay 

Ahmet Sırrı Özbek 

Vezir Akdemir 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri aday listesini okutuyorum: 

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi 

Adı Soyadı 

0 : 2 

Sait Açba 

Halil Aydoğan 

Mehmet Melik Özmen 

Mehmet Zekai Özcan 

Ali Osman Şali 

Ahmet İnal 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu 

Osman Nuri Filiz 

Mehmet Mustafa Açıkalın 

Alaattin Büyükkaya 

Mehmet Sekmen 

Fazıl Karaman 

Yusuf Selahattin Beyribey 

Mustafa Elitaş 

Taner Yıldız 

Mikail Arslan 

Muzaffer Baştopçu 

Hasan Fehmi Kinay 

Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu 

Sabahattin Yıldız 

Osman Seyfı 

Cemal Uysal 

İmdat Sütlüoğlu 

Musa Uzunkaya 

AK Parti (27) 

(Gaziantep) 

(Hatay) 

(İstanbul) 

(İstanbul) 

(İzmir) 

(40) 

Seçim Bölgesi 

(Afyon) 

(Afyon) 

(Ağrı) 

(Ankara) 

(Balıkesir) 

(Batman) 

(Bursa) 

(Denizli) 

(İstanbul) 

(İstanbul) 

(İstanbul) 

(İzmir) 

(Kars) 

(Kayseri) 

(Kayseri) 

(Kırşehir) 

(Kocaeli) 

(Kütahya) 

(Muğla) 

(Muş) 

(Nevşehir) 

(Ordu) 

(Rize) 

(Samsun) 
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Sabahattin Cevheri 

Mehmet Ergün Dağcıoğlu 
Faruk Nafiz Özak 

CHP (12) 
Osman Kaptan 
Mehmet Mesut Özakcan 

Ali Kemal Deveciler 
Birgen Keleş 

Kemal Kılıçdaroğlu 
Ali Kemal Kumkumoğlu 
Bülent Baratalı 

Mustafa Özyürek 
Gürol Ergin 
Kâzım Türkmen 

Enis Tütüncü 
M.Akif Hamzaçebi 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C 

(Şanlıurfa) 

(Tokat) 
(Trabzon) 

(Antalya) 

(Aydın) 
(Balıkesir) 
(İstanbul) 

(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İzmir) 

(Mersin) 
(Muğla) 
(Ordu) 

(Tekirdağ) 
(Trabzon) 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyelikleri aday listesini okutuyorum: 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (35) 
Adı Soyadı 

AK Parti (23) 
Ayhan Zeynep Tekin 

Hamza Albayrak 
Hacı İbrahim Kabarık 

Fahrettin Poyraz 
Vahit Kiler 

Yüksel Coşkunyürek 

Niyazi Pakyürek 
Nurettin Canikli 
İlhan Albayrak 
Ünal Kaçır 
Gülseren Topuz 
Ali Öğüten 
Mustafa Duru 
Eyüp Ayar 

Muharrem Candan 

Seçim Bölgesi 

(Adana) 

(Amasya) 
(Bartın) 
(Bilecik) 

(Bitlis) 
(Bolu) 
(Bursa) 
(Giresun) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Karabük) 
(Kayseri) 

(Kocaeli) 

(Konya) 

0 : 2 
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Abdullah Erdem Cantimur 

Hüsnü Ordu 
Mehmet Beşir Hamidi 

Mahmut Uğur Çetin 

Ahmet Yeni 
Mahmut Kaplan 
İbrahim Çakmak 
Mehmet Yaşar Öztürk 

Kemal Sağ 

Sedat Pekel 
Orhan Sür 

İsmail Özay 
Erol Tınastepe 
Mehmet Vedat Yücesan 
Yücel Artantaş 
Ali Rıza Bodur 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Emin Koç 
Harun Akın 
BAŞKAN - Kabul edenler.. 

B : 7 19 . 10 . 2004 

CHP (11) 

. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

O 

(Kütahya) 
(Kütahya) 

(Mardin) 

(Niğde) 
(Samsun) 

(Şanlıurfa) 
(Tokat) 
(Yozgat) 

(Adana) 
(Balıkesir) 
(Balıkesir) 

(Çanakkale) 
(Erzincan) 

(Eskişehir) 
(İğdır) 
(İzmir) 
(Malatya) 
(Yozgat) 
(Zonguldak) 

İnsan Haklarım İnceleme Komisyonu üyelikleri aday listesini okutuyorum: 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonı 

Adı Soyadı 

Ahmet Faruk Unsal 

Ahmet Koca 

Cemal Kaya 
M. Nezir Nasıroğlu 
Abdurrahman Anik 

Zafer Hıdıroğlu 
M. İhsan Arslan 

Cavit Torun 
Mehmet Soydan 

Halide İncekara 

Orhan Erdem 

ı Üyelikleri Aday Listesi (24) 

AK Parti (16) 

Seçim Bölgesi 

(Adıyaman) 

(Afyon) 

(Ağrı) 
(Batman) 

(Bingöl) 
(Bursa) 
(Diyarbakır) 

(Diyarbakır) 
(Hatay) 
(İstanbul) 

(Konya) 
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Hakan Taşçı 
Mehmet Elkatmış 
Hamit Taşçı 
Mehmet Atilla Maraş 
Resul Tosun 

Özlem Çerçioğlu 
Mesut Değer 
Ahmet Yılmazkaya 
Ahmet Ersin 
Hüseyin Güler 
Hüseyin Özcan 
Mehmet Şerif Ertuğrul 
Turan Tüysüz 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul 

19. 

CHP (8) 

, 10 . 2004 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyelikleri aday listesini okutuyorum 

Avrupa Birliği Uyum 
Adı Soyadı 

Ali Rıza Alaboyun 
Afif Demirkıran 
Ertuğrul Yalçınbayır 
Yaşar Yakış 
Necdet Budak 
Zekeriya Akçam 
Mehmet Ceylan 
Musa Sıvacıoğlu 
Ömer İnan 
İlyas Çakır 
Öner Gülyeşil 
Ali Aydın Dumanoğlu 

N. Gaye Erbatur 
Kemal Derviş 
Şükrü Mustafa Elekdağ 
Algan Hacaloğlu 
Onur Öymen 

Haluk Koç 

O: 

(Manisa) 
(Nevşehir) 
(Ordu) 
(Şanlıurfa) 
(Tokat) 

(Aydın) 
(Diyarbakır) 
(Gaziantep) 
(İzmir) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Muş) 
(Şanlıurfa) 

\'. 
Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (18) 

AK Parti (12) 

CHP (6) 

Seçim Bölgesi 

(Aksaray) 
(Batman) 
(Bursa) 
(Düzce) 
(Edirne) 
(İzmir) 
(Karabük) 
(Kastamonu) 
(Mersin) 
(Rize) 
(Siirt) 
(Trabzon) 

(Adana) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Samsun) 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonun

da bağımsız milletvekillerine de l'er üyelik düşmektedir. Bu komisyonların üyeliklerine aday 
olacak milletvekillerine, bugün saat 18.30'a kadar aday olma süresi tanındığından, seçimlerini daha 
sonra yapacağız. Bilgilerinize sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, komisyonların toplanarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesine göre başkan, 
başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, Anayasa; Adalet; Mil
lî Savunma; İçişleri; Dışişleri; Çevre; Tarım Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe; Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri; İnsan Haklarını İnceleme; Avrupa Birliği Uyum Komisyonlarına seçilen sayın üyeler, 
19 Ekim 2004 Salı -yani bugün- saat 16.45'te; Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi Ticaret, Enerji, Tabiî Kay
naklar, Bilgi ve Teknoloji; Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonlarına 
seçilen sayın üyeler, yine 19 Ekim 2004 Salı -yani bugün- saat 17.15'te toplanacaklardır. Komisyon
ların toplantı gün ve saati kulislerde bulunan plazma ekranlarda ayrıca ilan edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay, sözlü sorular kısmının 

1,5,9,14,15,16,18,19,27 ve 29 uncu sıralarındaki soruları birlikte cevaplandıracaktır. 
VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

2. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayrî safî millî hasıla mik
tarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) ve Devlet Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı 

3. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

4. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/616) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

5. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin ihtiyacına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

6. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) ve Devlet Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı 

7. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

8. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve Aktaş sınır 
kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

9. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fıyatlandırmasının 
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/630) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

10. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fıyatlandırmanın 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) ve Devlet Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı 
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BAŞKAN- Şimdi, 1,5,9,14,15,16,18,19,27 ve 29 uncu sıralardaki soruları okutuyorum: 

10 Haziran 2003 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sözlü sorunun Sayın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül tarafın
dan cevaplandırılmasını saygılarımla müsaadelerine arz ederim. 

Onur Öymen 

İstanbul 

Ankara'daki Vatikan Büyükelçiliğinin, 12 Haziran günü düzenlediği bir konferans vesilesiyle 
gönderdiği davetiyelerde, İstanbul Patriği için "ekümenik" sıfatını kullandığı görülmektedir. Lozan 
Antlaşmasında İstanbul Fener Rum Patriğinin ekümenik sıfatı kabul edilmemiştir. Bu nedenle bu 
sıfatın kullanılması Türk yasalarına aykırıdır. 

Yabancı büyükelçiliklerin bulundukları ülkelerin yasalarına saygı göstermeleri temel bir dip
lomasi kuralı olduğundan, 

Vatikan Büyükelçiliğine gerekli düzeltmenin yapılması için uyanda bulunulmuş mudur? 

Fener Rum Patriği yasaların kendisine vermediği ekümenik sıfatını yurt içinde ve yurt dışında 
kullanmaması için uyarılmış mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından aracılığınızla sözlü 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Hasan Güyüldar 

Tunceli 

Sayın Başbakanın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda fert başına düşen millî gelir payının 1 500 
dolar altında kalan illerde bazı muafiyetler uygulanacağını belirtmişlerdir. 

DİE'den aldığım bilgilere göre, 2001 yılı verilerinde Tunceli'de fert başına gayri safi hâsıla 
olarak düşen pay 1 584 dolar olarak belirlenmiştir. 

Yıllardır devletin üretime dönük bir yatırımı olmamış, herkesin işsiz olduğu, eğitimden sağlığa 
kadar insanların perişan olduğu, on yıldır OHAL'in uygulandığı ve en büyük göçü yaşamış Tun
celi'de DİE'ye göre fert başına 1 584 doların nasıl düştüğü, hesaplamalarda hangi kriterlerin esas 
alındığı. Sayın Başbakanın yanıtlaması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atilla Başoğlu 

Adana 

1. Ankara İlimiz sınırlarında bulunan Koru-Sev köpek barınağına kurulduğu günden bu yana 
İl Özel İdaresi bütçesinden ne kadarlık bir kaynak aktarılmıştır? 

2. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 10.2.2000 tarihinde yapılması kararı alman 500 
köpek kapasitesinden az olmamak şartıyla 4 adet köpek barınağının akıbeti ne olmuştur? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 26.6.2003 
Osman Özcan 

Antalya 
1- Belediyelerimizde çalışan zabıtalarımız polis görevi gibi işler üstlendikleri halde 657 sayılı 

Kanunun verdiği yetkiyi kullanamamaktadırlar. Günümüzde, genelde herkesin tabancası olduğu 
halde, niçin zabıtalarımıza tabanca bulundurma hakkı tanınmamaktadır? 

2- Turizm bölgelerinde, seyyar satıcılarla mücadelede, düzenin sağlanmasında, haksız 
rekabetin önlenmesinde cansiparane çalışan ve hakkı olan zabıtalarımızın silah ihtiyacının karşılan
ması için bir çalışma yapıyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 26.6.2003 

Osman Özcan 

Antalya 
1- Antalya-Manavgat İlçemizde batı yollarının denetimini yapan trafik ekiplerine günde 3 lit

re benzin verildiğini öğrendim. Bu polislerin ne duruma düştüğünü ve görev yapamadığını biliyor 
musunuz? Ve benzin litresini artırmayı düşünüyor musunuz? 

2- Benzinsizlikten cumartesi günü trafik ekiplerinin görev yapmaması ölümlerin artmasına 
sebep olmuyor mu? 

3- Kesilen para cezalarından ekiplere yetecek kadar akaryakıt alınması yönünde niçin bir çalış
ma yapılmıyor? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 26.6.2003 
Osman Özcan 

Antalya 
1- Nüfusu 70 000-80 000'i aşan, yaz aylarında turistlerin çoğalmasıyla 400 000'in üstünde 

nüfusa sahip ilçelerimizde, statü gereği yeteri kadar güvenlik kuvveti bulunmamaktadır. Bu gibi il
çelerimiz için özel bir kanun çıkarmayı düşünüyor musunuz? 

2- Aynı şekildeki ilçelerimizde kaymakamların yükü çok ağır olup, gerekli hizmet 
verilememektedir. İllerde olduğu gibi, kalabalık ilçelerde kaymakamlara da yardımcı verilmesi 
yönünde yasal bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Hilmi Güler tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 26.6.2003 

Ensar Öğüt 

Ardahan 
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1- İlimizden geçen doğalgazı il ve ilçe merkezlerine vermek için bir çalışma var mı? 

2- Çevrim santralının ve rafinerisinin ilimizde kurulmasını düşünüyor musunuz? 
3- İlimizde işsizliği ve göçü azaltacağı gibi ilimizin kalkınmasına da çok ciddî katkı sağlayacak 

olan bu tesislerin kurulmasını, ayrıca ilimizde kurulacak çevrim santralının ve rafinerinin doğu il
lerimize ve Karadeniz illerimize dağıtımının daha ekonomik ve kolay olacağı bir gerçektir. Bu 
husustaki düşünceleriniz nelerdir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masını saygılarımla arz ederim. 26.5.2003 
Ensar Öğüt 
Ardahan 

Sınır ticareti uygulamaları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden yapılan ihracatın ar
tırılması ve bu ihracat sayesinde bölgede sınaî ve ticarî gelişmelerin sağlanması için az da olsa 
mazot ithalatının serbest bırakılması bölgemize ekonomik canlılık getirecektir. 

1- Posof- Türkgözü sınır kapısından hiç olmazsa günlük 1 000 ton mazot ithalatını serbest 
bırakmayı düşünüyor musunuz? 

2- Sınır ticaretini geliştirmek için 1995 yatırım programına alınan Çıldır - Aktaş sınır kapısını 
kullanıma açmak için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Enerji Bakanı Sayın Hilmi Güler tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim.2.7.2003 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından uygulamaya konulan bölgesel elektrik fiyatlan-

dırması özellikle doğu ve güneydoğuda üretim yapan tüm tesislerin teker teker kapanmasına yol 
açacak ve aynı üretimi farklı bölgelerde yapan üreticiler arasında büyük haksız rekabet yaratacak
tır. Bu nedenle; 

1- Kayıp, kaçak kullanımları önlemek yerine, dürüst vatandaşları ve üreticileri cezalandırmak 
mı istiyorsunuz? 

2- İşsizliğin had safhada olduğu doğu ve güneydoğuda yeni işsizler ordusu oluşacağını düşün
müyor musunuz? 

3- 1 kilogram iplik için Bursa ve Yalova'da 270 Türk Liralık enerji bedeli ödenirken, Malat
ya'da 400 000 Türk Lirası, Van'da 607 000 Türk Lirası ödenecektir. Bu uygulamayla bu bölgelerde 
yeni tesis yapılır mı veya mevcut sanayici ayakta kalır mı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 inci maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç

tüzüğünün 96 ncı ve devamı maddeleri uyarınca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü 
yanıtlanmasını saygıyla dilerim. 2.7.2003 

Mehmet Vedat Melik 

Şanlıurfa 
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1- Ülke genelinde elektrik kayıp ve kaçaklarının azaltılmasını temin için Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde elektrik fiyatlarını yükselten bir tarife uygulamasına geçileceği yolundaki 
haberler doğru mudur? 

2- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki elektrik kayıplarının en önemli nedeninin 
iletim hatlarındaki yetersizlik ve bakımsızlıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ciddî olarak incelen
miş midir, incelenmesi düşünülmekte midir? 

3- Fiyat artışlarının karşılanmasına destek sağlamak amacıyla bütçeden 200 trilyonluk kaynak 
ayrılması yerine, fiyatların düşürülmesi daha uygun sonuçlar doğurmaz mı? 

4- Yurdun batısında ucuz tarife, doğu ve güneydoğusunda pahalı elektrik tarifesi uygulaması 
ve EPDK Başkanının 30.6.2003 tarihli açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde, doğulu ve güney
doğulu yurttaşları potansiyel kaçakçı ilan etmiş olmuyor musunuz? 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, buyurun. 

DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Başbakanımıza ve bakanlarımıza yöneltilmiş olan bazı sözlü sorulara cevap vermek üzere söz almış 
bulunuyorum; önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum, yeni yasama yılımızın hayırlı ve verimli ol
masını diliyorum. 

Sayın Öymen tarafından Dışişleri Bakanımıza sorulan sorunun cevabı şu şekildedir: 

Vatikan'ın Ankara Büyükelçisinin, Fener Rum Ortodoks Patriğinin vereceği bir konferans 
dolayısıyla düzenlediği resepsiyon için dağıttığı davetiyede "ekümenik" sıfatının kullanıldığının 
görülmesi üzerine, büyükelçi derhal Bakanlığımıza davet olunarak gerekli girişimde bulunulmuştur. 

Vatikan Büyükelçisi, yapılan girişimde Fener Rum Patrikhanesinin Lozan Konferansında belir
lenen statüsü konusunda açık bir dille uyarılmıştır. Tabiatıyla, bu statüde herhangi bir değişiklik söz 
konusu değildir. 

Türkiye, Lozan Antlaşmasıyla azınlıkların din ve ibadet özgürlüklerini tanırken, bunu biçimsel 
bir yaklaşımla değil, yeni kurulan cumhuriyetin temel ilkelerinden biri olarak benimsemiştir. Bu an
layış, içhukukumuzun "din ve mezhep farkı gözetilmeksizin tüm vatandaşlarımızın eşit olması ve hak 
ve özgürlüklerinin Anayasa güvencesi altına alınmış bulunması" ana kuralıyla tam bir uyum ve bütün
lük içindedir. Aynı anlayış, Lozan'da, Rum-Ortodoks vatandaşlarımızın ruhanî işlerinden sorumlu bir 
Türk merci olarak belirlenen İstanbul'daki Fener-Rum Ortodoks Patrikhanesi için de geçerlidir ve 
dolayısıyla Patrikhanenin işlevini Türkiye Cumhuriyeti yasalan himayesinde sürdürmesi esastır. 

Yasalarımız çerçevesinde faaliyet gösteren her kurumumuz gibi, Fener-Rum Ortodoks Patrik
hanesinin de bu hak ve sorumlulukları çerçevesinde hareket etmesi esastır. Bu çerçevede, ihtiyaç 
duyulan her durumda, hak ve sorumlulukları, İstanbul Valiliğimizce, Patrikhaneye hatırlatılmaktadır. 

Başbakanımıza sorulan, Tunceli'nin fert başı gayri safi millî geliriyle ilgili sorunun cevabı şu 
şekildedir: Bilindiği gibi, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından, illere göre gayri safî yurtiçi hâsıla 
üretim yöntemi kullanılarak, faaliyet kollan itibariyle hesaplanmaktadır. Bu yöntemde, her faaliyet 
kolunda üretilen mal ve hizmetlerin üretim değerinden, bu üretimin elde edilmesinde kullanılan ara 
girdilerin ve diğer masrafların çıkarılması sonucunda, ilgili faaliyet kolunun gayri safî yurtiçi 
hâsılası bulunmaktadır. Bu çerçevede, Devlet İstatistik Enstitüsünün, iller itibariyle gayri safî yur
tiçi hâsıla hesaplamalarında kullandığı temel veri kaynakları, il bazında derlenen cari anket sonuç
ları ve hizmet sektörlerine ilişkin, iller itibariyle derlenen, diğer anket sonuçlarıdır. 
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İl bazında, bitkisel üretim değerinin hesaplanmasında Devlet İstatistik Enstitüsünün her yıl 
yayımlamış olduğu tarımsal ürünler miktar, fiyat, değer yayınlarından yararlanılmaktadır. Tarımsal 
ürünlerin miktar ve fiyatlarına ilişkin veriler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı taşra teşkilatı aracılığıy
la ürün bazında derlenmektedir. 

İmalat sanayii sektörü katmadeğerinin hesaplanmasındaysa, yine, Devlet İstatistik Ens
titüsünün imalat sanayii üretim değerlerinden ve yıllık imalat sanayii anketleri sonuçlarından yarar
lanılmaktadır. Bu anketlerle il bazında imalat sanayii sektörüne ilişkin veriler elde edilmektedir. Bu 
anketlerin uygulandığı işyerleri, genel sanayi ve işyerleri sayımında elde edilen adresler çerçevesin
de, her yıl, sanayi odalarından alınan yeni açılmış imalat sanayii işyerleri adresleri ilave edilerek 
güncelleştirilmektedir. Kapsam olarak devlet sektörüne ait imalat sanayii işyerlerinin tamamı ve 
özel sektörde on ve daha fazla kişi çalıştıran işyerlerine detaylı soru formları uygulanarak bu sek
töre ilişkin veriler elde edilmektedir. 

İnşaat sektörüne ilişkin il bazında veriler kamu ve özel sektör ayırımında derlenmektedir. İnşaat 
sektörü katmadeğeri için de genel ve katma bütçeli kuruluşların illere göre yatırımları Maliye Bakan
lığından alınmaktadır. Diğer kamu kuruluşlarından soru formlarıyla bilgi derlenmektedir. Belediye 
ve il özel idareleri için de kesinhesap sonuçlarından yararlanılmaktadır. Özel sektöre ilişkin inşaat 
yatırımlanndaysa, illere göre alınan inşaat ruhsatnameleri bazında değerlendirme yapılmaktadır. 

Netice olarak, il bazında toplam ve perakende ticaret sektörü katmadeğerinin hesaplanmasında 
genel sanayi ve işyeri sayımı anket sonuçlan kullanılmaktadır. 

Ulaştırma ve haberleşme sektöründe, aynı şekilde, kamu ulaştırma faaliyetleri ilgili kuruluşlar
dan soru formlarıyla elde edilmektedir. Diğer ulaştırma faaliyetlerine ilişkin veriler ise genel sanayi 
ve işyerleri sayım sonuçlarından elde edilen veriler ışığında değerlendirilmektedir. 

Malî kuruluşların il bazında yapmış olduğu katmadeğer hesaplamasında, bu kuruluşların genel 
müdürlüklerinden il bazında alınan soru formlarından yararlanılmaktadır. Devlet hizmetleri sek
törüne ilişkin katmadeğer hesaplamalarında, Maliye Bakanlığı verileri ile özel idare, il özel idare, 
belediye ve diğer devlet kuruluşları için soru formlarıyla derlenen veriler kullanılmaktadır. 

Ülkemizdeki hesaplamalarda esas alınan yöntem tümdengelim yöntemi olup, bu yöntemin 
yararı, ulusal ve iller arasında kesin rakam tutarlılığını sağlamasıdır. İller itibariyle gayri safî yur
tiçi hâsıla hesaplamaları üretim yöntemi esas alınarak hesaplandığı ve verilerin analizi buna göre 
yapıldığı için, il sınırları içerisinde bulunan ve faaliyet göstererek üretim yapan tüm işyerlerinin 
yaratmış olduğu katmadeğer, o ilde gösterilmektedir. 

Üretim yöntemiyle hesaplanan il bazında kişi başına gayri safi yurtiçi hâsıla değeri, ilin, Tür
kiye gayri safî yurtiçi hâsıla değerine yapmış olduğu toplam katkıyı göstermektedir. Bu büyük
lüğün, il bazında harcama değeriyle doğrudan ilgisi bulunmamaktadır. 

Bu noktada, Devlet İstatistik Enstitüsünün il bazında gayri safî yurtiçi hâsıla çalışmasının 
sonuçlan, ilin, hem kendisine hem de ülkesine yapmış olduğu toplam katkıyı göstermektedir; yani, 
il bazında gayri safî yurtiçi hâsıla hesaplamalarında üretilen tüm veriler, illerin Türkiye 
ekonomisine sağladığı katkıyı yansıtmaktadır. 

İçişleri Bakanımıza, Adana Milletvekili Sayın Başoğlu tarafından sorulan, Ankara İlindeki 
Koru-Sev köpek barınağına ilişkin soruyla ilgili İçişleri Bakanlığımızın açıklamasını sunuyorum: 

Sayın Başoğlu'nun sorularında işaret ettiği husus, esas itibariyle modern kent yaşamının ortaya 
çıkardığı yeni kuşak sorunlardandır. Bu konularda, hem merkezî hem de yerel yönetimlerin üzerine 
düşen kimi sorumluluklar bulunduğu açıktır. 
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Nitekim, Bakanlık olarak, 26 Şubat 2003 tarihinde, bir genelge yayımlayarak, genel yönetim
lerin, yerel yönetimlerin dikkatini bu konuya çekmiştik. 

Kanaatimce, yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler gerçekleştirerek, 
köpek barınakları sorununu çözmeleri gerekiyor. 

Önergeye konu spesifik uygulamaya gelince: Ankara İli sınırları içerisinde bulunan Koru-Sev 
Köpek Barınağına, kurulduğundan bu yana, il özel idaresi bütçesinden kaynak aktarılmadığını 
ifade etmeliyim. 

Büyükşehir Belediyesince, Ankara'ya, belirli nitelikleri haiz ve gelişmeye uygun bir hayvan 
barınağı kazandırılması konusunda geliştirilmiş bir proje ve belediye meclisi kararı bulunmaktadır. 
Öte yandan, hayvan barınağı projesi konusunda, valilik, üniversite, merkezî yönetim kuruluşları ve 
büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ortak çalışma içerisinde olduğunu ifade etmeliyim. 

Amaca uygun arsa temini için, Millî Emlak Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü 
nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup, Bağlum ve Hacıkadın Ormanında gösterilen arazilerin, 
çevresel şartlar açısından uygun olmadığı değerlendirilmiştir. Bunun üzerine, Ankara Valiliği ve il
gili kuruluşların katkılarıyla, kent için büyük sorun olan başıboş hayvanlarla ilgili olarak çağdaş 
çözümler üretilmesi amacıyla, Çevre ve Orman Bakanlığı, Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Büyük
şehir Belediye Başkanlığı arasında, 4.11.2003 tarihinde, Sahipsiz Hayvanların Korunması ve Kon
trolü Projesi Ön Protokolü imzalanmıştır. Protokol gereği oluşturulan ortak komisyonca, Bakanlık 
ve belediye tarafından geliştirilen projeler birleştirilmiştir. Ortak projenin hayata geçirilmesi için 
arazi tespiti çalışmaları sonucu, Yenikent İncirli Köyü kuzeyindeki ağaçlandırma sahasında kalan 
ve ağaçlandırmaya uygun olmayan 37 000 metrekarelik bölümün bu proje için kullanılabileceği tes
pit edilmiştir. Sözü edilen arazinin belediyeye tahsis edilmesinden sonra, 6 000 hayvan kapasiteli 
başıboş hayvan barınağı yapım çalışmalarına başlanılacaktır. 

Ayrıca, Belediye Başkanlığınca, barınak projesi gerçekleşinceye kadar, halen gönüllü kuruluş
ların barındırdığı hayvanların kısırlaştırma işlemleri ücretsiz olarak yerine getirilmektedir. 

Yine, İçişleri Bakanımıza, Antalya Milletvekili Sayın Osman Özcan tarafından sorulan, 
zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin sorunun cevabını sunuyorum: 

Silah bulundurma ruhsatları, 6136 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde düzenlenmiş olup, silah 
ruhsatı almasına mâni hal bulunmayan her Türk vatandaşı, bulundurma amacıyla silah satın alabil
mektedir. Soru önergesinde belirtilen, belediye zabıtalarının da bu çerçevede silah bulundurma ruh
satı almaları mümkündür; ancak, bu kişilerin, mesleklerine bağlı olarak silah taşıma ruhsatı al
malarını sağlayan bir yasa hükmü olmadığını ifade etmeliyim. Bizim anayasal sistemimizde, böl
gelerin özelliğine göre, özel hakları düzenleme imkânı bulunmamaktadır. Bu nedenle, turizm böl
geleri dahil, belediye zabıtalarına silah taşıma ruhsatı verilmesi konusunda bir mevzuat çalışması 
içinde değiliz. 

İçişleri Bakanımıza, yine, Sayın Osman Özcan tarafından sorulan bir sözlü soruyla ilgili açıklama: 
2004 malî yılı Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin akaryakıt ve yağ alımları harcama 

kalemine konulan ödenek miktarı 109 trilyon 700 milyar liradır. Bilindiği üzere, bu ödenekler, 
Maliye Bakanlığının serbest bırakma oranları çerçevesinde ilgili saymanlıklara gönderilmektedir. İl 
ve ilçelere ödenek dağıtımları sırasında, araç sayı, model ve yaşları, genel emniyet ve asayiş 
durumu, trafik yükü gibi temel kriterler esas alınmaktadır. Bu çerçevede, Manavgat İlçesine, akar
yakıt alımları için, 2004 yılı için gönderilen ödenek miktarı 87 609 000 000 liradır. Eldeki verilere 
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göre, Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliğinin 8, İlçe Emniyet Müdürlüğünün 4'ü şehiriçi trafik 
aracı, 13'ü asayiş aracı olmak üzere 17 aracı mevcuttur. İlçede toplam olarak emniyet hizmetleri 
aracı sayısı 21 'dir. Mevcut örneklerle, asayiş ekiplerine ve trafik ekiplerine 15 litre günlük akaryakıt 
verilmektedir; ancak, ihtiyaç duyulduğunda, bu miktarlar ihtiyaç oranında artırılmaktadır. 
Dolayısıyla, akaryakıt yetersizliği nedeniyle cumartesi günleri hizmete çıkılmama gibi bir durum 
asla söz konusu değildir. Takdir edileceği gibi, güvenlik hizmeti, hiçbir gerekçeyle dur
durulabilecek, geciktirilebilecek bir hizmet türü olamaz. Devlet olmanın gereği, kesintisiz 24 saat 
güvenlik hizmeti verilmektedir. 

Trafik kazaları ile haftanın günleri arasında, Sayın Özcan'ın ifade ettiği biçimde bir ilişki 
bulunmamaktadır. Nitekim, Antalya İli Manavgat İlçesinde, 2002 yılı içerisinde şehiriçi ve bölge 
trafik sorumluluk alanının tamamında 285 ölümlü ve yaralanmah trafik kazası meydana geldiği an
laşılmaktadır. Bir örnek olsun diye ifade edeyim ki, bu kazaların yüzde 16,8'i cuma günü, yüzde 15'i 
çarşamba günü, yüzde 15'i cumartesi günü, yüzde 14,7'si pazartesi günü, yüzde 14,1'i salı günü, 
yüzde 13,3'ü pazar günü, yüzde 10,2'si perşembe günü meydana gelmiştir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda öngörülen kural, kısıtlama ve zorunluluklara uy
mayan araç sürücüsü ve işletenlerine uygulanan para cezalarından trafik kuruluşlarına pay veril
mesi, bizim bütçe sistemimize uygun değildir. 

Bilgilerinize sunulur. 
16 ncı sıradaki, yine Sayın İçişleri Bakanımıza Sayın Osman Özcan'ın sorduğu sorunun cevabı: 
İl emniyet müdürlüklerinin personel planlamaları yapılırken, her il emniyet müdürlüğünün 

sorumluluk alanına giren, polise tabi nüfus, ilin sosyoekonomik ve kültürel durumu, ulaşım 
durumu, işçi-işsiz sayısı, üniversite öğrencisi sayısı, turist sayısı, karakol sayısı, kara, hava ve deniz 
hudut kapılarının sayısı, istihbarat, terör, güvenlik, asayiş ve kaçakçılık olaylarına göre illerin risk 
analizleri, olay sayıları, ilçe emniyet teşkilatı yapılanmaları, bir polise düşen vatandaş sayısı gibi 
verilerden yararlanılarak her il için ideal personel sayıları belirlenmekte ve genel atamalar bu 
politika çerçevesinde yapılmaktadır. 

Ayrıca, il valileri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundan kaynaklanan yetkilerini kullanarak, il için
de personelin yer değişiklikleriyle, ihtiyaç duyulduğunda diğer illerden takviye personel talep 
edebilmektedirler. 

Bu çerçevede, gerektiğinde tarihî ve turistik nitelikteki ilçelerimizde, turizm sezonu boyunca il 
merkezinde geçici personel görevlendirilebilmektedir. Öte yandan, nüfusça büyük olan ilçelerde il
çe emniyet müdürlüklerine bağlı olarak bazı ihtisas amirlikleri oluşturulmaktadır. Örneğin, kaçak
çılık ve organize suçlar grup amirliği, olay yeri inceleme grup amirliği gibi. 

Ayrıca, il ve ilçelerimizin güvenlik ihtiyaçlarının objektif şekilde belirlenerek her ilin ih
tiyacına göre personel istihdamı sağlamak için APK dairesince yürütülen norm kadro çalışmaları 
devam etmektedir. Jandarma teşkilatı açısından da turistik mahiyet arz eden yerler için daha önce 
ifade ettiğim kriterlerin benzerleri uygulanmaktadır. 

Sözlü soru önergesinin ikinci konusu, nüfusu fazla olan ilçelerimizde görev yapan kaymakam
lara yardımcı personel görevlendirilmesidir. Bu konu uzun yıllardır gerek akademik ve gerekse 
bürokratik çevrelerde tartışılmıştır. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından tertip edilen Mülkî İdare 
Şûrasının tartışma başlıklarından biri de bu konu olmuş, sonuç bildirgesinde de bir tavsiye olarak 
yer almıştır. Büyük ilçelerde kaymakam yardımcısı unvanlı bir personel istihdamı konusunda 
Bakanlığımızdaki çalışmalar devam etmektedir. 
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18 inci sıradaki, Ardahan Milletvekilimiz Sayın Ensar Öğüt'ün Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığımıza sorulan sorusunun cevabını sunuyorum: 

Ardahan, doğalgaz kullanımının ülke genelinde yaygınlaştırılması projeleri çerçevesinde 
yapımı planlanan Gürcistan-Erzurum doğalgaz iletim hattından çekilecek bir branşman hattı 
vasıtasıyla gaz verilmesi öngörülen bir ilimizdir. Mühendislik çalışmaları sürdürülen Gürcistan-Er
zurum doğalgaz iletim hattı tamamlandıktan sonra, bir branşman hattının inşa edilmesiyle Ar
dahan'a gaz verilmesi mümkün olacaktır. 

Şehirlerde doğalgaz dağıtım ve satış faaliyetlerine ilişkin esaslar, 2.5.2001 tarih ve 24390 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunuyla düzenlenmiş olup, BOTAŞ 
Genel Müdürlüğünün şehiriçi dağıtımıyla ilgili yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Ardahan'da konut sektöründe konut artı ticarethane artı resmî daire doğalgaz kullanımı, 4646 
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu uyarınca, şehiriçi gaz dağıtım şirketi kurulması, bu şirketin Ener
ji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alması ve şehir dağıtımı için gerekli olan altyapıyı, şehir 
anabasınç düşürme ve ölçüm istasyonu (RMS-A) ve şehir dağıtım şebekesi oluşturmasını 
müteakiben mümkün olacaktır. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre santral projelerinin özel sektör tarafından gerçek
leştirilmesi öngörülmüş olup, elektrik enerjisinin rekabet ortamında piyasaya arzı esastır. 4628 
sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre, arz güvenliği bakımından zorunlu olmadıkça, kamu 
kuruluşları, santral projesi gerçekleştirmeyecektir. 

Bu açıklamalarım çerçevesinde, Ardahan'da bir santral kurulması, özel şirketlerin böyle bir 
yatırımı fızibl bulmaları ve bunun için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans almaları 
suretiyle mümkün olabilecektir. 

19 uncu sıradaki, Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt'ün Sayın Başbakanımıza sorduğu, 
sınır kapısıyla ilgili sorunun cevabını veriyorum: 

Sınır ticareti uygulamaları, esasen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yapılan ih
racatın artırılması ve bu ihracat sayesinde bölgede sınaî ve ticarî gelişmenin sağlanması, ayrıca, 
sınır illerinin ihtiyaçlarının bir bölümünün komşu ülkelerden ithalat yoluyla daha düşük maliyetle 
karşılanması ve bilhassa sınır bölgesinde yaşayan orta ve dar gelirli vatandaşlara günlük ihtiyaç
larını karşılama imkânının sağlanması suretiyle, bölgeye ekonomik canlılık kazandırılması amacını 
taşımaktadır. Ancak, 1997-2002 döneminde sınır ticareti yoluyla ithaline imkân tanınan üçüncü ül
ke menşeli motorine, ithalat rejimine kıyasla belirli oranda vergi indirimi uygulanması ve bu ürünün 
yetkili il dışındaki diğer illerde de pazarlanmasına engel olunmaması nedeniyle, bahse konu uy
gulama gerçek amacından uzaklaşarak salt motorin ticaretine dönüşmüştür. Petrol sektöründe disip
linsizliğe sebep olan söz konusu ürünün ticaretine, 1 Eylül 2002 tarihinde son verilmiştir. Motorin 
ithalatına son verilmekle birlikte, sınır ticareti uygulamasına devam edilmektedir. 

Bu çerçevede, valilik ve ildeki meslek kuruluşları arasında yapılan çalışma sonucunda belir
lenerek il ihtiyacı olarak talep edilen ürünler listesinde yer alan diğer ürünler için (kereste, kömür, 
odun ve tomruk gibi) 2003 yılında Ardahan İline ithalat kotası tahsis edilmiştir. Bahse konu ürün
lerin Gürcistan menşeini taşıması, navlun ve ithal maliyetlerini düşürmekte ve böylece yöre hal
kının günlük ihtiyacını daha ucuza temin etme imkânı sağlanmaktadır. 

Sınır ticaret merkezlerinde kurulacak mağazalar, bölge insanı için bir istihdam kaynağı oluş
turacağı gibi, bölgede üretimle iştigal eden küçük ve orta boy işletmelere, ürünlerini komşu ülkeye 
gitmeden sınırda teşhir etme ve pazarlama olanağı da getirecektir. Dolayısıyla, Ardahan İli de dahil 
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olmak üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda, komşu ülkelere sınırı bulunan illerimizdeki gümrük 
kapılarında sınır ticaret merkezleri kurulmasına ilişkin 25.3.2003 tarihli 2003/5408 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı, 10 Nisan 2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazetede, bu sebeple, bu gerekçeyle 
yayımlanmıştır. 

Aktaş sınır kapısıyla ilgili ise; Gürbulak Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı Çıldır-Aktaş sınır 
kapısı, 18.8.1995 tarihli ve 22378 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 
yolcu giriş-çıkış, hudut kapısı olarak ilan edilmiştir. Söz konusu kapı, 6.2.1997 tarihli Resmî 
Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle de, her türlü ithalat, ihracat ve transit işlemlerini 
yapmaya yetkili kılınmıştır. 

Çıldır-Aktaş sınır kapısı, hizmete hazır halde bulunmaktadır; ancak, bu kapının karşısında ol
ması gereken Gürcistan sınır kapısının ve bu kapıya ulaşım yolunun yapımı karşı tarafça henüz 
tamamlanmadığından, adı geçen kapının faaliyete geçirilmesi mümkün olmamıştır. 

Alınan bilgiye göre, Çıldır-Aktaş sınır kapısından itibaren Gürcistan tarafında kalan 37 
kilometre uzunluğundaki yolun sadece 4 kilometrelik kısmı tamamlanmış, geri kalan kısmı ise 
henüz bitirilmemiştir. Gürcistan yetkililerince, Gürcü tarafındaki 33 kilometrelik bağlantı yolu ile 
gümrük sahası finansmanının sağlanması hususunda Türkiye'nin yardımlarına ihtiyaç olduğu bil
dirilmiştir. Konuya ilişkin teknik incelemeler yapılmış, fiyat maliyeti belirlenmiş; ancak, Gürcistan 
tarafından Çıldır-Aktaş gümrük kapısına, söz konusu 33 kilometrelik yaklaşım yolunun, Gürcistan 
gümrük sahasının ve hizmet binasının inşaı için, Gürcistan Hükümeti bugüne kadar herhangi bir 
adım atmamıştır. Bu kapının tam olarak faaliyete geçebilmesi için, Gürcistan sınır kapısı inşaatı, yol 
ve altyapı tesislerinin tamamlanması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, son iki sorudan birisi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımıza, birisi de Sayın 
Başbakanımıza sorulmuş, ikisi de bölgesel enerji fiyat uygulamasıyla ilgili, onun için ikisine ortak 
olarak açıklamayı sunuyorum; çünkü, aynı sorular. Şanlıurfa Milletvekili Sayın Melik'in ve Malat
ya Milletvekili Sayın Mevlüt Aslanoğlu'nun sorularına ortak cevap veriyorum: 

3 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunuyla, elektrik sek
töründe, rekabete dayalı ve şeffaflığı esas alan liberal bir piyasa düzeninin oluşturulması hedeflen
miştir. Bu çerçevede kurulan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Bakanlığımızın koordineli 
çalışmalarıyla, hedeflenen yeni piyasa düzenini oluşturma yönünde bugüne kadar önemli mesafeler 
katedilmiştir. 

Dağıtım bölgelerinde gerçek maliyetleri yansıtan bir tarife sisteminin uygulanması, 4628 sayılı 
Kanunda öngörülen bir husustur; ancak, şu anda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca onaylan
mış olan, ülke genelinde tek tip ulusal tarife uygulanmakta olup, bölgesel elektrik fiyatlandırması 
yapılmamaktadır. 

17.3.2004 tarih ve 2004-3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla uygulamaya konulan Elek
trik Sektörü Strateji Belgesinde bu konuya da açıklık getirilmiştir. Buna göre, geçiş döneminde, 
dağıtım bölgeleri arasında fiyat farklılığı oluşmasını önlemek amacıyla, tüketicilere uygulanacak 
satış fiyatını eşitleyecek bir mekanizmanın geliştirilmesi; böylece, öngörülen beş yıllık geçiş 
döneminde, bölgesel tarife yerine ulusal tarife uygulanmasının sürdürülmesi öngörülmüştür. Geçiş 
süreci boyunca alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalarla, bölgeler arasında fiyat farklılıklarını 
ortaya çıkaran, başta kayıp ve kaçak olmak üzere, dağıtım sisteminin verimsiz çalışmasına neden 
olan faktörlerin ortadan kaldırılacağını düşünüyoruz. 

Teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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77. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
12. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?..Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
13. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki bir hey

kelin Burdur'da sergilenip sergilenmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/589) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?..Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
14. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir alanından 

çıkarılan köylerin SİT alanı içinde olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som 
önergesi (6/598) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?..Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
75. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin durumuna 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü'nün cevabı 

16. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Dicle ilçesi çiftçilerine doğrudan 
gelir desteği ve mazot paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/607) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

17. - Antalya Milletvekili Osman Ozcan'ın, Antalya-Gazipaşa ilçesinin iç Anadoluya karayolu 
bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

18. - Antalya Milletvekili Osman Ozcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun genişletil
mesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

19. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

20. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın'in, Zonguldak-Devrek bölünmüş yol projesine ve Zon-
guldak-Ereğli yolundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/648) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü "Sözlü 
Sorular" kısmının 7, 8, 12, 13, 26 ve 42 nci sıralarındaki sorulan birlikte cevaplandıracaktır. 

Şimdi, soruları sırasıyla okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yer alan sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü tarafından sözlü 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Emin Koç 

Yozgat 
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1 - Yozgat İli Sorgun, Boğazlıyan, Yerköy İlçeleri ve Sekili Beldesi ile Yozgat'ın diğer ilçe ve 
beldelerinde kuraklıktan dolayı zarar gören çiftçilerin zararlarının tespit edilmesi için bir çalışma 
başlatılmış mıdır? 

2 - Eğer başlatılmadıysa bunun gerekçeleri nedir? 2090 sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören 
Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ve bu konudaki diğer mevzuat çerçevesinde bölge 
çiftçilerinin zararlarını karşılamayı düşünüyor musunuz? 

3 - Çiftçi zararlarının karşılanması konusunda mevzuattan kaynaklanan sorunlar bulunuyorsa, 
bu sorunlar nelerdir ve bu konuda yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Muhsin Koçyiğit 

Diyarbakır 

Tarım ilçe ve orman işletme müdürlükleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, Diyarbakır'ın Dic
le İlçesi çiftçilerine (başta Kaygısız Beldesi, Durabeyli Köyü, Batur Köyü, Meydan köyleri olmak 
üzere) 2002 yılına ilişkin doğrudan gelir desteği ve mazot paraları ödenmemiştir. 

Soru 1- Bu müdürlüklerimiz arasındaki anlaşmazlığa acilen müdahale ederek, Dicleli çiftçilerin 
2002 yılı doğrudan gelir desteği ve mazot paralarına ilişkin ödemeleri yapmayı düşünüyor musunuz? 

Soru 2- Dicle İlçesinin yaklaşık 15 köyüne bugüne kadar kadastro girmediğinden, tarım 
arazileri tapusuz-zilyetlik esasına göre çiftçilerimizce işlenmektedir. 2001 yılı kayıt ve ödemeleri ile 
muhtarlık ve ilçe tarım müdürlüğü beyan ve kayıtlarını esas almak suretiyle bu çiftçilerimize, 2001 
yılında olduğu gibi, söz konusu ödemeleri yapmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı Sayın Zeki Ergezen tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 26.6.2003 

Osman Özcan 

Antalya 

1 - Antalya-Gazipaşa İlçemizin İç Anadolu Bölgesine yol bağlantısı yoktur. İç Anadolu Böl
gesine kısa yoldan bağlantı yapılabilmesi için, Gazipaşa-Maha-Dumlugöze ve Sarıveliler yolunun 
açılması gerekmektedir. Bu yolun durumu hakkında bilgi verir misiniz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Zeki Ergezen tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 26.6.2003 

Osman Özcan 

Antalya 

1 - Fethiye-Kaş karayolu güzergâhında Patara kavşağı-Kalkan arası yol çok dar olup, devamlı 
trafik kazaları meydana gelmektedir. Bu yolun genişletilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

2 - Varsa ne zaman başlanacak ve ne zaman bitirilecektir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Zeki Ergezen tarafından sözlü olarak yanıtlan

masını arz ederim. 
Vezir Akdemir 

İzmir 
İzmir'in kentiçi trafiğini rahatlatma amacına yönelik otoyolun 50 kilometrelik çevre yolu 

bölümü İzmir'in körfezini çevrelemektedir. 30 kilometre uzunluğundaki kuzey dalı Çiğli'den baş
layıp Yamanlar tepelerini iki tünelle geçmektedir. 3 şerit gidiş ve 3 şerit geliş olarak projelendirilen 
çevre yolu İzmir için hayatî önem taşımaktadır. Yolun 20 kilometrelik güney dalı ile kuzey dalının 
8 inci kilometresi ile otogar kavşağı daha önce trafiğe açılmıştı. 

1 - İzmir'in kentiçi trafiğini rahatlatmak amacına yönelik İzmir çevre yolunun kuzey dalının 
kalan 22 kilometrelik kesiminde yol çalışması var mıdır? Ayrıca, parasal yönden ödenekleri temin 
edilmiş midir? 

2 - İzmir çevre yolunun hayatî önem taşıyan, toplam uzunluğu 2188 metre olan Karşıyaka 
tünellerinin elektrik, havalandırma ve veri iletişimi kontrol sistemlerinin proje kapsamına alınıp 
alınmadığı, eğer alınmışsa ödenekleri ve yapımı ne aşamadadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Bayındırlık Bakanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 

96 ncı maddesi uyarınca sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Harun Akın 
Zonguldak 

Acil Eylem Planı kapsamındaki Zonguldak-Devrek 4 üncü Bölge HD. bölünmüş yol inşaatı 
ilan edilmiş olup çalışmalar başlamıştır. 

Zonguldak-Devrek arasında yapılması planlanan bu yol hükümetiniz ve bakanlığınız tarafın
dan ilan edilmiş olup, şehrimiz insanlarını mutlu etmiştir. 

Şehrim ve seçim bölgem Zonguldaklı adına cevaplamanızı istediğim sorular aşağıda çıkarılmıştır: 
1 - Yol için ne kadar harcama yapılacaktır? Yapılacak harcamayı hangi kaynaklardan kar

şılayacaksınız? 
2 - Yapılacak yolun bitiş tarihi programınıza göre ne zamandır? Tarih verebilir misiniz? 
3 - Zonguldak-Ereğli yolunun bu sene bütçedeki ödeneği çok düşük bir miktardır. Bu yolla il

gili düşünceniz nedir? 
4 - Zonguldak-Ereğli arası yol inşaatı, artık Zonguldak insanını isyan noktasına getirmiş olup, 

halkımız bu yolun bir an önce bitirilmesini istemektedir. Bu konudaki net programınız nedir? 
BAŞKAN - Soru önergelerini cevaplandırmak üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami 

Güçlü; buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; bu uzun soruların aynı şekilde uzun cevapları yok. O bakımdan, önce sizlere bu küçük 
müjdeyi vereyim. Sayın Zeki Ergezen bu çok önemli konularda, halkımızı gerçekten de mutlu eden 
çift yol çalışmalarıyla ilgili konularda kısa cevapları tercih ediyor; bugün, bu, isabet oldu. İlk ikisi 
Tarım Bakanlığına ait ve bunlar, tahmin edebileceğiniz gibi nispeten uzun; ama, ben bunları biraz 
kısa özetlemek istiyorum. 
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Yozgat Milletvekili Emin Koç Bey burada mı bilemiyorum?.. Yok. Ben, bundan da istifade, 
biraz daha özet yapabilirim. 

Yozgat'ta 2003 yılında meydana gelen afetlerle ilgili bir sorusu var Sayın Milletvekilimizin ve 
bununla ilgili çalışmaların ne durumda olduğunu soruyor. 

2090 sayılı Kanun, biliyorsunuz bir tabiî afet sonucu ortaya çıkan zararı toplam mal varlığıyla 
ilişkilendiriyor. Eğer, bu, toplam mal varlığının, zenginliğinin yüzde 40'ını aşıyorsa bir ödeme söz 
konusu olabileceğini belirtiyor. 2003 yılında, kendisinin de bahsettiği Sorgun, Boğazlıyan, Yerköy 
ilçelerinde ve Sekili Beldesinde meydana gelen afetten dolayı ortaya çıkan zararlar, Valilikçe tespit 
edilen Hasar Tespit Komisyonu kararının incelemesi sonucunda yüzde 40'ın altında bir zarar ortaya 
çıktığı için, 2090 sayılı Kanuna göre bir işlem yapılamamıştır. Ancak, 2004 yılında meydana gelen 
dolu afetiyle ilgili olan zararda, temmuz ayında İl Hasar Tespit Komisyonu kararlarına göre yüzde 
40 ve üzerinde zarara uğrayan çiftçilerin varlığı tespit edilmiş ve bu çiftçilerimize ödemeler baş
lamıştır. İlk gündemdışı konuşmalara, sorulara verdiğim cevaplarda, açıklamalarda, bunun yüzde 15 
oranında olduğunu ifade etmiştim ve burada onu tekrar ediyorum. 

Ayrıca, Sayın Milletvekilimiz, sisteme yönelik düşüncelerimizden bahsetmiş. Ben, yine, özet
le ifade edeyim. 2001 yılından 2003 yılı sonuna kadar tespit edilen yüzde 40'ın üzerindeki zararların 
toplamı 99 trilyondur. 2004 yılında ulaşılacak zarar miktarının ise, sadece 2004'e ait olmak üzere, 
200 trilyonu geçeceğini tahmin ediyoruz; dolayısıyla 300 trilyonluk bir zarar ödemesi söz konusu 
olacaktır. Ancak, bunun için ayrılan kaynaklar bütçe çerçevesi içerisinde çok semboliktir. Yani, 550 
milyar gibi bir rakam söz konusudur. Dolayısıyla, onun için bir ek kaynak arayışı vardır. Bahset
tiğim 20 trilyonluk kaynak çerçevesinde bununla ilgili ödemeler yapılmaktadır. 

Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Muhsin Koçyiğit, özellikle, Diyarbakır'ın Dicle İlçesinde 
Kaygısız Beldesi, Durabeyli, Batur ve Meydan köylerinde 2002 yılı doğrudan gelir desteğinin 
ödenemediğini ve bununla ilgili problemleri soruyor. 

Tabiî, oradaki hadise şudur: Diyarbakır İli Dicle İlçesinde 2002 yılı doğrudan gelir desteği ve 
mazot ödemeleri, 27.10.2003 tarihinde Ziraat Bankası Dicle Şubesince yapılmış; ancak, Dicle İl
çesinin Meydan, Batur, Durabeyli, Başköy, Kaygısız, Gelincik, Boğazköy, Taşağıl ve Uluçeşme 
çiftçilerinin müracaatta bulundukları alan ile tespit komisyonlarının çalışmaları neticesinde, orman 
sahalarının da ayrılmasıyla bulunan tarım alanları arasında büyük farklar meydana gelmiştir. Diğer 
taraftan, muhtarların da, tespit edilen arazileri kabul etmemeleri nedeniyle keşif raporlarını im
zalamamaları ve tespitlerin yeniden yapılmasına yardımcı olmayarak tespit çalışmalarını engel
lemeleri sonucunda, adı geçen köyler, tahkim komisyonu kararıyla 2002 DGD ödemelerinden 
yararlandırılamamıştır. Tahmin edeceğiniz gibi, burada, beyan ile tespit arasında bir fark ortaya çık
mış, bu bir sorumluluğu gerektirdiği için, insanlar da bundan kaçınmışlardır ve dolayısıyla böyle bir 
durum söz konusu olmuştur. 

Sorusunun ikinci kısmında, yani, bunun 15 köyünde kadastro geçmediğinden, tarım arazileriy
le ilgili düzenlemelerde nasıl bir gelişme olacağından bahsediyor; onunla ilgili kısmı da şöyle 
cevaplandırıyorum: 

2002/41 sayılı doğrudan gelir desteği uygulama tebliğinin 15 inci maddesi ve dokuzuncu ben
dinde yer alan hüküm doğrultusunda, kadastro geçmeyen tarım arazileri ile kadastro geçmemiş köy 
ve mahallelerde tespit komisyonlarınca hazırlanan ve çiftçinin uzun süreden beri söz konusu tarım 
arazilerinde fiilen tarımsal faaliyette bulunduğunu gösterir, komisyon ve çiftçi tarafından müş
tereken imzalanmış keşif raporları dikkate alınarak, 2001 yılı DGD ödemeleri yapılmıştır; ancak, 
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tespit komisyonlarının çalışmalarının engellenmesi nedeniyle, 2002 yılında yörede bu ödeme 
yapılamamıştır. 2004 yılında ise, yapılan tebliğe dayalı olarak müracaatlar yerine getirilmiş ve tes
pit komisyonlarınca gerekli tespit işlemleri bazı yörelerimizde devam etmektedir. Bu çiftçilerimizin 
2004 yılında bu uygulamadan yararlanacaklarını ifade edebiliriz. 

Antalya Milletvekilimiz Osman Özcan'ın, Antalya- Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya karayolu 
bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık Bakanımıza sorduğu soruya şu cevabı aktarıyorum: 

Gazipaşa İlçesinin İç Anadolu Bölgesine bağlantısını sağlayan Gazipaşa-Maha-Dumlugöze-
Sarıveliler yolu Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yol ağında bulunmadığı için, herhangi bir 
çalışma yapılması mümkün olmamaktadır. 

Bu kısa cevabı aktardım. 
Yine, Antalya Milletvekilimiz Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun geniş

letilmesi ihtiyacına ilişkin sorusunun cevabını ise şu şekilde aktarıyorum: 
Fethiye-Kaş karayolu güzergâhındaki Patara kavşağı-Kalkan arasındaki yolun yapım çalış

maları, ihaleli olarak devam eden Kalkan- Fethiye ikinci bölge hududu birinci kısım yol inşaatı için
de yer almaktadır. Söz konusu proje Kalkan-Çobanlar arasını kapsamakta olup, yaklaşık 50 
kilometre uzunluğundadır. Projenin 40 kilometrelik kesimi, asfalt satıh kaplamalı olarak tamamlan
mış ve trafiğe açılmıştır. 2004 yılı ödeneği 767 milyar Türk Lirasıdır. Patara-Kalkan arasının 
tamamlanabilmesi için 2004 yılı fiyatlarıyla 10 trilyon Türk Lirası ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu kesimin tamamlanması 2005 yılı yatırım programında dikkate alınacaktır. 

İzmir Milletvekilimiz Sayın Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin sorusunun 
cevabını ise şöyle aktarıyorum: 

İzmir çevre yolu-Aydın otoyolu inşaatı kapsamında yapılan çevre yolunun 28 kilometrelik 
kesimindeki çalışmalar tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Çiğli-Otogar kavşağı arasındaki 22 
kilometrelik kesimde çalışmalar devam etmektedir. Bu güzergâh üzerinde yer alan Karşıyaka tünel
lerinde inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. Elektrik, havalandırma ve veri iletişimi kontrol sistemleri 
işi ikincil işler kapsamında ihale edilmiş olup, çalışmalara da başlanılmıştır. 

Bu işler için 2004 yılında 42 000 000 ABD Doları ödenek tahsis edilmiş olup, buna ilave olarak 
10 trilyon Türk Lirası eködeneğin de sağlanmasına çalışılmaktadır. İşin tamamlanabilmesi için fiyat 
farkı dahil 190 000 000 ABD Doları ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Harun Akın'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki Zonguldak-
Devrek dördüncü bölge bölünmüş yol inşaatıyla ilgili olarak ifade ettiği ve sorduğu sorulara cevap
ları şöyle sıralıyorum: 

1 - 1998 yılında ihale edilen Zonguldak-Ereğli 2 B yolunun ikinci keşif bedeli 1998 yılı fiyatlarıy
la 2 trilyon 100 milyar Türk Lirası olup, bugüne kadar 569 milyar Türk Lirası harcama yapılmıştır. 
Bugüne kadar yapılan harcamaların 2004 yılı fiyatlarıyla tutarı, yaklaşık 4 trilyon 400 milyar Türk 
Lirasıdır. Projenin tamamlanabilmesi için 2004 yılı fiyatlarıyla 12 trilyon 200 milyar Türk Lirası 
ödenek ihtiyacı bulunmaktadır. Projenin finansmanı ise, tamamen bütçe imkânlarıyla karşılanmaktadır. 

2 - Gerekli ödeneklerin sağlanabilmesi durumunda, projenin 2.3.2006 tarihinde tamamlanması 
öngörülmektedir. 

3 - Zonguldak-Ereğli yolunun 2004 yılı ödeneği 1 trilyon 279 milyar Türk Lirasıdır. 

4- Genel bütçeden Karayolları Genel Müdürlüğümüze ayrılan bütçe imkânları ölçüsünde, Zon
guldak-Ereğli yolunun öngörülen tarihte bitirilmesine çalışılacaktır. 
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Arz eder, Yüce Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Soaı önergeleri cevaplandırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, sözlü soru önergeleri için ayrılan süre de tamamlanmıştır. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına 
geçiyoruz. 

Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan, Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 millet
vekilinin, sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlayacağız. 

VII. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
/.- Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz zorunlu 

eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

BAŞKAN - Hükümet?.. Yok. 
Önergenin görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair diğer önergeler 
için de hükümetin olmayacağı varsayıldığmdan, sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini 
sırasıyla görüşmek için, 20 Ekim 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.38 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'm, siyasî tutuklu ve hükümlüler ile F tipi cezaev

lerine ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2869) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY 
Ankara Milletvekili 

Bilindiği gibi 19 Aralık 2000 tarihinde cezaevlerinde yapılan "Hayata 
Dönüş" operasyonunda 30 tutuklu ve hükümlü yaşamını yitirmiş ve 
ardında F Tipi Cezaevlerine nakledilmişlerdi. 

Operasyon öncesinde ve sonrasında ölüm oruçları nedeniyle pek çok 
tutuklu ve hükümlü de çeşitli hastalıklar ortaya çıkmış; bunlardan 
bazılarının cezaları da CMUK'un 399. maddesine göre ertelenmiştir. 

1- Soru önergemin verildiği tarih itibari ile kaç siyasi tutuklu ve 
hükümlü bulunmaktadır? Bunlar hangi cezaevlerinde kalmaktadır? 

2- Cezaevlerinde hayata dönüş operasyonu sırasında ve ölüm 
oruçları nedeniyle sağlıkları kronik şekilde bozulan kaç siyasi 
tutuktu ve hükümlü bulunmaktadır? Hastalıkları nelerdir? 

3- Hayata dönüş operasyonundan sonra kaç siyasi tutuklu ve 
hükümlü sağlık gerekçesi ile CMUK'un 399. maddesinden 
yararlanmıştır? 

4- Cezaevlerinde halen CMUK'un 399. maddesi kapsamına girecek 
şekilde sağlığını kaybetmiş olan kaç siyasi tutuklu ve hükümlü 
bulunmaktadır? 

5- Hali hazırda kaç tane F Tipi Cezaevi bulunmaktadır? Bunlara yeni 
eklemeler yapılacak mıdır? 

6- F Tipi Cezaevlerinde tecrit uygulamasının kaldırılması 
düşünülmektedir? Bu konuda cezaevi izleme kurulları sivil toplum 
kuruluşlarının devreye sokulması gibi yöntemlerin denenmesi 
düşünülüyor mu? 

7- Cezaevlerinin idaresinin kısa vadede tek elde toplanması 
düşünülmekte midir? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 17/6/2004 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-6063 sayılı yazanız. 

b) İçişleri Bakanlığının 10/9/2004 tarihli ve B.05.1.EGM.0.12.04.01.5074-
165392 sayılı yazısı 

c) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 21/9/2004 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2869-6071/20121 sayılı yazınız. 

d) 29/9/2004 tarihli ve 1039 saydı yaznnız. 

İlgi (a) yazı ekinde İçişleri Bakanlığma gönderilen ve anılan Bakanlığın ilgi 
alanına girmediği gerekçesiyle ilgi (b) yazıyla Başkanlığınıza iade edilmesi üzerine, 
ilgi (c) yazı ile Bakanlığımıza intikal ettirilen Ankara Milletvekili Prof.Dr. Mehmet 
Tomanbay tarafından İçişleri Bakanlığına yöneltilen 7/2869 Esas No.lu yazılı soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (d) 
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. 

Sayın Prof.Dr. Mehmet TOMANBAY 
Ankara Milletvekili 

T.B.M.M. 

İçişleri Bakanlığına yöneltilen ve ilgisi nedeniyle yazılı olarak cevaplandırılmak 
üzere Bakanlığımıza gönderilen 7/2869 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur. 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1. maddesinde terörün, 2. maddesinde 
terör suçlusunun tanımının yapıldığı, 3. maddesinde de terör suçlarının sayıldığı; buna 
karşılık kanunlarımızda siyasî hükümlü ve tutuklu ayrımına yer verilmediği; 

29/9/2004 tarihi itibarıyla Ülkemizdeki cezaevlerinde terör suçlarından 
hükümlü ve tutuklu 5557 kişinin; F, H, E ve M tipi cezaevlerinden oluşan 73 büyük 
cezaevinde, şartla tahliyesine bir yıldan az kalan iyi hâili hükümlülerin ise çeşitli ilçe 
cezaevleri ve açık cezaevlerinde bulunduruldukları; 
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ölüm orucu eyleminde bulunanlarda genellikle Wernike-Korsakoff 
sendromunun baş gösterdiği; 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 399. 
maddesi gereğince, ölüm orucu veya başka nedenlerle sağlığı bozulanların, hükümlü 
ise Cumhuriyet başsavcılıklarınca, tutuklu ise mahkemelerce, Adlî Tıp Kurumunun 
raporlarına dayanarak verilen karar sonucunda tahliye edildikleri; bu itibarla, konunun 
Cumhuriyet başsavcılıklarının ve mahkemelerin yetki alam içerisinde kaldığı; 

29/9/2004 tarihi itibarıyla, Bakanlığımıza ulaşan kayıtlara göre; terör 
suçlarından hükümlü ve tutuklu olanlardan cezasının infazı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 399. maddesi gereğince ertelenen hükümlülerin sayısının 390, aynı madde 
gereğince cezasının infazı ertelendikten sonra Sayın Cumhurbaşkanınca Anayasam izm 
104. maddesi uyarınca cezası kaldırılanların sayısının 189, ölüm orucu eylemi sonucu 
sağlığı bozulduğu için mahkemelerince tahliye edilen tutuklularm sayısının 80 olduğu; 

Halen 11 F Tipi kapalı cezaevinin bulunduğu; yapımı devam eden Van ve 
Kırıkkale F tipi kapalı cezaevleri ile bu sayının 13'e çıkacağı; bunların dışında bu 
aşamada F Tipi gibi yüksek güvenlikli cezaevi yapılmasının planlanmadığı; 

F Tipi kapalı cezaevlerinde tecrit uygulanmadığı gibi hükümlü ve tutuklularm 
ortak etkinliklere katılmalarının teşvik edildiği ve bu etkinliklere katılmak isteyenlere 
her türlü kolaylığın gösterildiği, ancak terör örgütlerinin talimatlarıyla kimi hükümlü 
ve tutuklularm ortak etkinliklere katılmayı reddederek kendilerini tecrit etmek 
suretiyle kamuoyunu yanılttıkları; 

Kendiliğinden veya davet üzerine F Tipi kapalı cezaevlerinde incelemelerde 
bulunan Avrupa İşkenceyi önleme Komitesi ile Bakanlığımızm daveti üzerine 
cezaevlerimizde incelemeler yapan Avrupa Parlamentosu Heyeti raporlarında; F Tipi 
kapalı cezaevlerindeki koşulların Avrupa standartlarına uygun olduğunun ve ölüm 
orucu eylemlerinin haklı gerekçesinin bulunmadığının belirtildiği; 

ö te yandan, Bakanlığımızca F Tipi kapalı cezaevlerindeki yaşam standardının 
yükseltilmesi, burada barındırılan hükümlü ve tutuklularm özgürlük alanlarının 
genişletilmesi için; 

1. 3713 saydı Terörle Mücadele Kanununun 16. maddesinde 1/5/2001 tarihli ve 
4666 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle hükümlü ve tutuklularm; kütüphane ve 
dershanelerde eğitim çalışmaları yapmalanna, açık futbol sahası ile kapalı spor 
salonlarında futbol, voleybol basketbol, masa tenisi gibi sportif faaliyette 
bulunmalarına, işyurdu atölyelerinde meslek kazanmalarına ve işyurdu çalışmaları ile 
çok amaçlı salonda sosyal ve kültürel etkinliklere katılmalarına imkân tanındığı; 

2. Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Yönetimine ve İnfazına Dair 
Tüzükte 27/4/2001 tarihinde yapılan değişiklikle, ceza infaz kurumlarında bulunan 
tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle haftada bir kez, on dakika süreyle telefon 
görüşmesi yapmalarının sağlandığı; 

3. Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular 
hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere yönelik şikâyetleri 
incelemek ve karara bağlamak amacıyla, 16/5/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz 
Hâkimliği Kanununun yürürlüğe konulduğu ve uygulamaya geçirildiği; 
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4. Yürürlükteki mevzuat ve Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle 
belirlenen ilkeler çerçevesinde ceza infaz kurumlan ve tutukevlerini sivil toplumun 
denetimine açmayı amaçlayan 14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan 
ve Tutukevleri İzleme Kurullan Kanununun kabul edildiği ve uygulamaya geçirildiği; 

5. 15/6/2001 tarihli ye 37397 sayılı Genelgeyle; 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanununa tâbi olan tutuklu ve hükümlüler ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç 
Örgütleriyle Mücadele Kanununa muhalefet etmekten tutuklu ve hükümlü olanların 
ayda bir kez anne ve baba, eş ve çocuktan ile açık görüş yapmalarına imkân 
sağlandığı; 

6. 10/1/2002 tarihli ve 1849 sayılı Genelge doğrultusunda tutuklu ve 
hükümlülerin seçici komisyonca tespit edilecek on kişiyi aşmayacak gruplar hâlinde, 
cezaevi yönetiminin gözetiminde, açık görüş alanlarında veya diğer ortak yerlerde, 
haftada beş saati aşmayacak şekilde bir araya getirildiği; 

7. 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri İzleme Kurullan Kanunu 
gereğince her adlî yargı adalet komisyonu başkanlığı yetki çevresinde oluşturulan ve 
sivil toplum denetiınini amaçlayan ceza infaz kurumlan ve tutukevleri izleme 
kurullannın başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü; bunların önerileri ile 
hükümlü ve tutuklu yakmlanmn Bakanlığımıza ilettikleri görüş ve önerilerin titizlikle 
dikkate alındığı ve değerlendirildiği; 

8. Uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesini ve uluslararası belge ve 
mahkeme kararlan çerçevesinde insan haklan alanındaki görüşlerin infaz rejimine 
yansıtılmasım sağlamak üzere; gelişmiş ülkelerin infaz sistemlerine ve cezaevi 
teşkilâtlanna ilişkin mevzuat da göz önünde tutularak, çağdaş infaz sistemine uygun 
ceza ve tutukevleri yapılanmasının gerçekleştirilmesi amacıyla bir kanun tasansı 
hazırlamak üzere oluşturulan Komisyonun çalışmalarının devam ettiği; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

BÜgüerinize arz olunur. 

Cemil ÇİÇ] 
Bakan < 
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2. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU 'nun, Safranbolu 'nun tarihî dokusunun korun
masına yönelik çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2949) (*) 

(*) Ek cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Bütünsellik arz eden tarihi dokusuyla, Safranbolu bir açık hava müzesine, bir 
müze kente dönüşmüş ve tüm Dünyada tanınır ve tanıtılır olmuştur. Ne yazık bu 
kendine has yapılanma, son günlerde bilinçsiz modernleşmenin getirmiş olduğu çarpık 
kentleşmenin tehdidi altındadır. Oysa ki Dünyanın birçok kentinde Safranbolu benzeri 
tarihi ve mimari şahsiyeti olan şehirlerde yapılaşma ya durdurulmuş yahut yapılacak 
inşaatlar için belirli tarzların dışına çıkılamayacak şekilde sınırlanmıştır. Örneğin 
Brezilya'da bulunan Ouro Preto tarihi kentinde Barok tarzın haricinde hiçbir inşaat 
yapılmasına müsaade edilmemektedir. 

Bu tarihi değerimizin korunması ve şehrin dokusunu bozacak yapılanma 
tehdidinden kurtarılması hususunda bakanlıklarımız tarafından .bir müşterek çalışma 
içersine girilmesi düşünülmekte midir? Neler, ne zaman yapılacaktır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 5 3 ^ 5 " ANKARA 
Konu : 

4<4JlÛJ2Wt4 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başlcnın, 06.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/2949-6179/20328 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 09.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-370-10/3296 
sayılı yazısı. 

c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın, 05.08.2004 tarih ve B.09.0.APK.0.21.00.17/ 
1254 sayılı yazısı. 

d) Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 28.07.2004 tarih ve 16APK0201AR-GE-940/ 
897 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/2949 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. MehmA Ali^ÂHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı (*) 14.9.2004 tarihli 119 uncu Birleşime ek cevaptır. 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SAYI :B.09.0.APK.0.21.00.17/ 125'4 
KONU : Adana Milletvekili 

Atilla BAŞOĞLU'nun, 05 AĞUSTOS 2004 
Yazılı Soru Önergesi 

Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI 

İLGİ : 13.07.2004 tarih ve B.02.0.002/3941 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun Sayın 
Başbakanımıza yönelttiği Sayın Başbakanımızın da Bakanlığınız ve Başbakan 
Yardımcılığınız Koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri T.B.M.M. 
7/2949 Esas sayılı Yazılı Soru Önergesi incelenmiş olup, konuya ilişkin cevap ekte 
sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

ADANA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 

T.B.M.M. 7/2949 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 
SORU : 

Bütünsellik arz eden tarihi dokusuyla, Safranbolu bir açüc hava müzesine, bir müze kente 
dönüşmüş ve tüm Dünyada tanınır ve tanıtılır olmuştur. Ne yazık bu kendine has yapılanma, son 
günlerde bilinçsiz modernleşmenin getirmiş olduğu çarpık kentleşmenin tehdidi altındadır. Oysa 
ki Dünyanın bir çok kentinde Safranbolu benzeri tarihi ve mimari şahsiyeti olan şehirlerde 
yapılaşma ya durdurulmuş yahut yapılacak inşaatlar için belirli tarzların dışına çıkarılmayacak 
şekilde sınırlanmıştır. Örneğin Brezilya'da bulunan Ouro Preto tarihi kentinde Barok tarzın 
haricinde hiçbir inşaat yapılmasına müsaade edilmemektedir. 

Bu tarihi değerimizin korunması ve şehrin dokusunu bozacak yapılanma tehdidinden 
kurtarılması hususunda bakanlıklarımız tarafından bir müşterek çalışma içerisine girilmesi 
düşünülmekte midir? Neler, ne zaman yapılacaktır? 
CEVAP : 

Safranbolu; Koruma Kurulu Karan ile sit alanı olarak ilan edilmiş, koruma imar planı 
bulunan Tarihi Kentler Birliğine üye bir Belediye olup, aynı zamanda turistlik önem arz eden bir 
kentimizdir. 
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Yürürlükteki mevzuat kapsamında, Bakanlığımın Safranbolu ile ilgili bir müdahalede 
bulunması mümkün değildir. Bugün için yapılabilecek olan, kamu yapılarının 
projelendirilmesinde kendi dokusuna uyumu ön plana çıkarma çabasıdır. 

Safranbolu'yu tek başına değerlendirmek yerine bölgede bulunan diğer kentleri ve 
yerleşmeleri içerecek şekilde kültür havzası projesinin hayata geçirilmesi bu konuda bölgesel 
koruma ve kullanma dengelerini sağlamaya yönelik, kültürel anlamda Stratejik ÇED 
uygulamasına geçilmesi ve kararların, kültürel geçişleri de sağlamaya yönelik olarak Stratejik 
ÇED uygulaması doğrultusunda hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Bugünkü hali ile gelişmekte olan ve çevre kentlerle bütünleşik hale gelen bir alanda 
mevcut yapılaşmalar dikkate alındığında, belirli bir mimari üslup ile yapı yapılmasının 
sağlanmasının uygun bir çözüm olmayacağı, aksine geçmiş ile gelecek arasında kültürel geçişler 
sağlanmadığından tekrarlanmış yapılar dizisinin oluşacağı, düşünülmektedir. Esas olan, yapıların 
birbirine saygılı yaklaşması, alan ölçeğinde kültürel dokunun korunması ve yaşatılmasıdır. 

Zaman, sadece yasal yaptırım ve merkezi çalışmalarla, korumanın sağlanamayacağını 
göstermiştir. Yerel anlamda koruma bilincinin geliştirilmesi, sivil toplum taleplerinin koruma ve 
kullanma dengesini gözetecek projeler düzeyinde olmasının sağlanması ve planlama ve 
projelendirmede katılımın öncelikli gündem haline getirilmesi halinde, kültür ve tabiat 
varlıklarının korunması mümkün olabilecektir. 

Safranbolu'nun, öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili Koruma Kurulunca da 
bütün boyutları ile irdelenmesi v e yöre hakkında tarihsel derinlikleri içeren ayrıntılı araştırma 
yaptırılması sonrasında, Bakanlığımız, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, ilgili meslek 
odaları, konuya duyarlı sivil toplum örgütleri ve yöre halkı ile birlikte değerlendirilme yapılması 
gerektiğini düşünmektedir. Bu konuda Bakanlığımız tarihsel birikimiyle gerekli katkıyı 
sağlayacaktır. 

3194 sayılı İmar Kanununun revizyonu çalışmalarının tamamlanması ve yasalaşarak 
yürürlüğe girmesi halinde, stratejik fiziki planlama konusunda Bakanlığım yetkili olacağından; 
Safranbolu ve benzeri doğal ve kültürel varlıklarımızın bulunduğu alanlar için herhangi bir 
talepte bulunulmaksızın ivedilikle, korumaya ve kullanmaya yönelik çalışma başlatılacağından 
kuşku duyulmamalıdır. 

Ancak, şu an için Bakanlığımın yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Orman 
Bakanlığına, Valiliğe ve Belediyeye talep olması halinde destek vermekle sınırlıdır. 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı *• 

SAYI : 16APK0201AR-GE-940 /$c) > J?£7-;>7 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

Sayın Mehmet AH ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

İLGİ: 13.07.2004 tarih ve 3941 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ve koordinatörlüğünüzde cevap verilmesi tensip edilen 7/2949-6179 esas noTu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 7/2949-6179 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Bütünsellik arz eden tarihi dokusuyla, Safranbolu bir açık hava müzesine, bir müze 
kente dönüşmüş ve tüm Dünyada tanınır ve tanıtılır olmuştur. Ne yazık bu kendine has 
yapılanma, son günlerde bilinçsiz modernleşmenin getirmiş olduğu çarpık kentleşmenin 
tehdidi altındadır. Oysa ki Dünyanın birçok kentinde Safranbolu benzeri tarihi ve mimari 
şahsiyeti olan şehirlerde yapılaşma ya durdurulmuş yahut yapılacak inşaatlar için belirli 
tarzların dışına çıkılamayacak şekilde sınırlanmıştır. Örneğin Brezilya'da bulunan Oııro Preto 
tarihi kentinde Barok tarzın haricinde hiçbir inşaat yapılmasına müsaade edilmemektedir. 

SORU : Bu tarihi değerimizin korunması ve şehrin dokusunu bozacak yapılanma 
tehdidinden kurtarılması hususunda Bakanlıklarımız tarafından bir müşterek çalışma içerisine 
girilmesi düşünülmekte midir? Neler, ne zaman yapılacaktır? 

CEVAP: Safranbolu Kentsel Sit Alanı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kurulu'nun 03.05.1985 gün, 997 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Kentsel Sit Alanına ilişkin 
Safranbolu Koruma Amaçlı İmar Planı Bakanlığımızca yaptmlmış ve Ankara Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun 26.11.1991 gün ve 2080 sayılı kararı ile uygun 
bulunmuştur. 

Safranbolu İlçesi, Çeşme Mahallesi, Kazdağlıoğlu Cami Meydan Düzenlemesi Projesi 
Bakanlığımızca yaptırılmış olup. Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 
21.07.1992 gün ve 2534 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve uygulaması da bu doğrultuda 
yapılmıştır. 

Safranbolu İlçesi, Eski Hükümet Konağı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projesi 
de Bakanlığımızca yaptmlmış olup, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 
14.12.1993 gün ve 3330 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 

3000 yıllık tarihi bir süreç içinde, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Safranbolu. 
Osmanlı-Türk ev mimarisinin en yoğun ve en özgün örneklerinin korunması nedeni ile bütün 
insanlığın ortak kültürel mirası olarak kabul edilerek, 17.12.1994 tarihinde UNESCO Dünya 
Miras Şehirleri Listesi'ne alınmış ve sadece ulusal düzeyde değil uluslar arası düzeyde de 
önem kazanmıştır. 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca koruma planının 
uygulanması sürecinde (imar uygulaması, kamulaştırma, bakım, onarım...) Bakanlığımızın 
yanısıra Belediyeler de dahil olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşuna da yetki ve 
sorumluluk yüklenmiştir. 
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3. - Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Bursa Orhaneli Termik Santralının 
bacagazı kükürt arıtma tesisine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3193) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılması i s temiy le 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına yönetilmesini arzederim. 0 2 . 0 7 . 2 0 0 4 

Ertuğrul VALÇINB^ 
/ Bursa Milletvekili 

/ 
SORULAR 

1) Bursa Orhaneli Termik Santrali Bacaaa?! Kükürt Arıtma Tesisi(Tesis) ne zaman 
bitirilmiş ve çalıştırılmaya başlanmıştır? 

2) Tesisin Vn.in.ilUD çalıştırılması aralık^? siirmektemid'r? Tesisin çalıştırılmasın? =>ra 
verüdiç' zamanları ve ara "erme süreleri ile ar?, verme neden 'e r ,m aeıklarrmsınız? 

3) Tesis çalışmadığı zamanlar Termik Santralin çalışması durdurulmuşmudıır? Santra! 
durdurulmamış ise bu evlemi "Orhaneli Termik Santralinin desiilfürizasyon tesisleri 
kurulup calıstırılmcaya kadar faaliyetinin durdurulması zorunludur" şeklindeki 
Bursa İdare Mahkemesinin tüm dç-ecelerden geçerek kesinleşen mahkeme kararma 
uygunmudur? Mahkeme kararının .arlığına rağmen desülfurizasyonun çalışma şartını 
dikkate almadan santralı çahşurmanm vasal dayanağ: sarrnidır? Tesis hanai karara 
dayanılarak çalıştırılmaktadır? 

4) Desülfürİ7asvon Tesisinin çahştırılması veni bir vatır,ma duvulan bir ihtivaçtan -se 
bunun maliyeti nedir9 Bu konuda vamlan çalışmalar nelerdir? 

5) Tesisin mahkeme kararına raömen çalışmasını, c e v e hakkını vasam hakkını tehdit eder 
nitelikte bulııvormusunu?? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.APK.0.23.300-

14 0 4 7 
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BAŞKANLIĞINA 

Konu : Yazılı Soru Önergesi _ |» 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı 
yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın tarafıma tevcih ettiği 
7/3193-6560 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. iç Tüzüğünün 99'ncu maddesi 
gereği EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. . . 

Bilgilerinize arz ederim. Dr. Mehmet Hilmi GÜLER . 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SN. ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ SORU VE CEVAPLARI 

7 /3193-6560 ESAS No.lu 

ŞORUJi 

Bursa Orhaneli Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi (Tesis) ne 

zaman bitirilmiş ve çalıştırılmaya başlanmıştır? 

Orhaneli Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisinin geçici kabulü 

09.04.1999 tarihinde yapılarak işletmeye alınmıştır. 

ŞQRU2j 

Tesisin kurulup çalıştırılması aralıksız sürmekte midir? Tesisin çalıştırılmasına 

ara verdiği zamanları ve ara verme süreleri ile ara verme nedenlerini açıklar mısınız? 

CEVAP 2: 

Orhaneli Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi, TEAŞ Genel 

Müdürlüğü tarafından ihale edilerek tamamlanan ve işletmeye alınan düzgün ve 

verimli çalışan kükürt arıtma tesislerinden biridir. Santral ünitesinden kaynaklanan 

arızalar meydana gelmediği sürece sistem çalışır durumda tutulmuştur. Ancak; 

a) Baca Gazı Arıtma Tesisine giren baca gazındaki toz emisyon miktarının 
(Baca Gazı Sözleşmesindeki değerlerin üstünde) yüksek olması. 

b) Türkiye Kömür İşletmeleri'nden alınan ve ana yakıt olarak kullanılan linyit 
kömüründeki kükürt miktarının zaman zaman yükselmesi, 

c) Baca gazı debisinin Baca Gazı Arıtma Tesisinin çalışma sınırlarının 
üstünde olması, 

durumlarında, Baca Gazı Arıtma Tesisi otomatik olarak devreden çıkmaktadır 

Yukarıda belirtilen nedenlerin dışında Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi, halen 

yürürlükte olan ve 02.11.1986 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Hava Kalitesinin 

Korunması" Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere uymak ve çevreyi korumak amacıyla 

çalışır durumda tutulmaktadır. 

ŞORLL3: 

Tesis çalışmadığı zamanlar termik santralın çalışması durdurulmuş mudur? 

Santral durdurulmamış ise bu eylemi "Orhaneli Termik Santralı'nın desülfürizasyon 
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tesisleri kurulup çalıştırılıncaya kadar faaliyetinin durdurulması zorunludur" şeklindeki 

Bursa İdare Mahkemesi'nin tüm derecelerden geçerek kesinleşen mahkeme kararına 

uygun mudur? Mahkeme kararının varlığına rağmen desülfürizasyonun çalışma 

şartını dikkate almadan santralı çalıştırmanın yasal dayanağı var mıdır? Tesis hangi 

karara dayanılarak çalıştırılmaktadır? 

CEVAP 3: 

Cevap 2'de belirtildiği üzere santral arızi haller dışında BGKA (Baca Gazı 

Kükürt Arıtma) tesisi ile birlikte çalıştırılmıştır. BGKA tesisinin devrede olmadığı 

dönemlerde zaman zaman santralın enerji üretimine, 16.05.1996 tarih, 96/3 sayılı 

Bakanlar Kurulu Prensip Kararına dayanılarak çevre ve insan sağlığını tehlikeye 

sokmayacak tedbirler alınmak suretiyle devam edilmiştir. Söz konusu karar Bursa ve 

yöresinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş bulunan Orhaneli Termik 

Santralının çalışmaması halinde yörede işletme gerilimlerinin düşeceği, zaman 

zaman elektrik kesintilerinin olacağı, bunun ise milli ekonomiyi olumsuz etkileyeceği 

gerekçesiyle alınmıştır. 

Ayrıca kararın alınmasında; Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisinin sözleşmesinin 

imzalanarak yapımına başlanmış ve inşaat çalışmalarının sürmekte olması ve söz 

konusu tesisin tamamlanmasına kadar, santralın çevresinde kurulacak bir ölçüm 

ağından elde edilecek verilere bağlı olarak işletme yönteminde gerekli ayarlamaların 

yapılabileceği ve böylelikle çevreye herhangi bir zarar vermeden çalıştırılmasının 

mümkün olacağı kanaati etkili olmuştur. Orman Bakanlığı Ormancılık Enstitüsü ile 

birlikte yürütülmekte olan proje çerçevesinde de çevredeki bitki örtüsü üzerinde 

etkiler takip edilerek santralın çevreye zarar vermeden çalışmasının ayrıca kontrol 

edilebileceği hususu da bu kanaati güçlendirmiştir. 

Diğer taraftan; sözkonusu Bakanlar Kurulu Kararı ve Bursa İdare Mahkemesi 

Kararının gerekçesinde " Santralın desülfürizasyon tesisleri kurulup çalıştırılıncaya 

kadar" ifadesi yer almakta olup, anılan desülfürizasyon tesisleri tamamlanmış ve 

09.04.1999 tarihinde geçici kabulü yapılarak işletmeye alınmıştır. 

SORU 4: 

Desülfürizasyon tesisinin çalıştırılması yeni bir yatırıma duyulan ihtiyaçtan ise 

bunun maliyeti nedir? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 4; 

Desülfürizasyon tesisinin çalıştırılması, yeni bir yatırıma duyulan ihtiyaçtan 

ziyade, 02.11.1986 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Hava 
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Kalitesinin Koruması" Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere uymak ve çevreyi korumak 

amacına yöneliktir. Desülfürizasyon tesisinin çalıştırılmaması ise Baca Gazı Kükürt 

Arıtma Tesisine arıtılmak üzere giren baca gazındaki toz emisyon miktarının yüksek 

olması ve sözleşmesel değerlere getirilememesi durumunda söz konusu olmaktadır. 

Santralın elektrofiltrelerinin bakımlarının yapılmasına yönelik çalışmalar devam 

etmekte olup, kısa süre içerisinde ihale edilecektir. 

ŞORUA: 

Tesisin mahkeme kararına rağmen çalışmasını çevre hakkını, yaşam hakkını 

tehdit eder nitelikte buluyor muşuz? 

CEVAP 5. 

Santralın yapımının planlandığı yıllarda ülkemizde hava kirliliğine yönelik her 

hangi bir yasa ve yönetmelik bulunmadığından, santralın projelendirilmesi sırasında 

yapılan matematiksel modelleme çalışmaları dikkate alınarak baca yüksekliği 

270 metre seçilerek santraldan yayılacak olan kükürt dioksit gazının yer 

seviyesindeki konsantrasyonunun çevreye zarar vermeyecek düzeyde olması 

sağlanmış, toz emisyonlarını azaltmak için elektro filtrelerle teçhiz edilmiştir. 

Dolayısıyla santralın BGKA tesisi olmadan çalıştırılmasının da çevresel açıdan kabul 

edilebilir olduğu, çevre ve insan sağlığı açısından yer seviyesi konsantrasyonlarının 

önemli olduğu dikkate alındığında çevre ve yaşam hakkını tehdit etmediği 

düşünülmektedir. Ancak, 02.11.1986 tarihinde yürürlüğe giren Hava Kalitesinin 

Korunması Yönetmeliği emisyonlara sınırlama getirmiş olup, BGKA tesisinin yapımını 

zorunlu kılmıştır Bunun üzerine BGKA tesisi TEAŞ Genel Müdürlüğü tarafından dış 

kredili olmak üzere 80 Milyon DM bedelle ihale edilmiş ve 09.04.1999 tarihinde 

devreye alınmıştır. 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞINA 
İLGÎ: 17/4/1996 tarihli ve B.15.0.ESH.0.01.03/715-A-1608/5B55 sayılı 

yazınız. 
Orhaneli Termik Santralının îşlutmeye alınması hakkındaki 16/5/1996 

tarihli ve P.96/3 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Karan ile ekinin sureti 
ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi rica aderim. 
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T.B.M.M. B : 7 1 9 . 1 0 . 2 0 0 4 0 : 2 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

KANUNLAR ve KARARLAR 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BAKANLAR KURULU PRENSİP KARARI 
Orhaneli Termis Santralının, ekli gerekçelerle, çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokmayacak 

tedbirler alınarak işletilmesi; Bakanlar Kurulunca 16.5.1996 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MESUT YILMAZ 
BAŞBAKAN 

N. MENTtSE 
Oavlat Sakanı va b s b . Yrd. 

H . U . SÖYLEMEZ 
Devlet Bakanı 

A. GOKDEMİR 
O n l a r l ikanı 

0 . SAKAN 
Davlel Baiıanı 

M. a. sur^cunıu 
MIHI Savunma Bakanı 

T. TAYAN 
MIHI Ejit lm takanı 

1. ATTİLA 
Tarım «a Kayiala.1 takanı 

A. 0 . GÜNE". 
Kültür l ikanı 

H. SARACOCLU 
Oavlat Sakanı 

E. AŞIK 
Oavlat takanı 

C. ÇİÇEK 
Oavlat Sakanı 

E. TASANOÛLU 
Davla! takanı 

0 . 0 . GÜNEY 
Içlj loıl takanı 

M. KEÇECİLER 
Bayındırlık va likan takanı 

E. KUL 
Çallıma va Saa. GOv. Bak. 

1. SAYGIN 
Turl.m Bakanı 

A. YILMAZ 
Oavlat Bakanı 

Y. I Ö R O N E B 

tavlat Bakını 

1. Y. DEDEIEK 
Davlal Bakanı 

M. H. OACLI 
Davlat Bakanı 

E. GÛNENSAY 
Oıtıalarl Bakanı 

Y. AKTUNA 
Ballık Bakanı 

Y. CftEZ 
Sanayi va- Tlaarat takanı 

N. EflCAN 
Orman Bakam 

A. AKSU 
Davlat Bakanı i 

1. AYKUT 
Oavlet Bakanı 

A. T- ÛZDEMİR 
Oavlat Bakanı 

M. AGAH 
Adalıt Bakanı 

U KAYALAR 
Mıllyu Bakanı 

0 . BARUTÇU 
Ulaştırma Bakanı 

H. H. DOÛ*N 
Enarll va Tabii Kıy. Bıkanı ' 

Çfjvft Kabil i \ j . 

ül iRI iKÇl : 

Bursu ve yöresinin enerji ihtiyacını karşılamak üzcıc kurulmuş bulunan Üıhaneli 

Termik Santralının çalışmaması halinde yörede işlclınc gerilimlerinin düşmesi ve zaman 

zaman da elektrik kesintileri kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca santralın çalıştırılmaması ile yılda 

1.5 milyar kw-saallik enerji üretilememiş olacak, bu da milli ekonomiye gelen büyük bir 

katkının ortadan kalkmasına neden olacaktır 

Santralın çalışmaması ile ortaya çıkacak gerilim düşmeleri ve/veya enerji kesintileri 

nedeni ile pek çok sanayi tesisinin üretimlerini durdurmasının yanında, vatandaşın 

kullanmakta olduğu elektrikli ev aletlerinin dahi elden çıkması durumlar; ile 

karşılaşılabilecektir. Ayrıca hastanelerdeki elektrikli aletlerin çalışlırılaınamast ve benzeri 

nedenlerle doğrudan halk saelıgını etkileyecek sonuçlarla karşılaşılabilecektir. Özellikle 

sanavi ve verleşim birimlerinde elektrikle çalışan atıksu antma tesislerinin devreden çıkması 

sonucunda atıkların doğrudan alıcı ortama deşarjı dolayısı ile. Bursa ve civarındaki atıksu 

arıtma sistemlerinin sayısı ve sanayinin büyüklüğü gözönüne alındığında, büyük bir çevre 

kirliliğine Deden olunacağı açıktır 
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Santralın durması sırasında, bugünkü fiyatlarla yaklaşık \2 Trih'orı T.L'na mal olmuş 

bulunan santral tesis kısımlarının korozyon ve benzeri etkenlerle elden çıkmaması için büvük 

masraflarşerektiren koruma işlemlerinin itina ile sürdüriîlnıcsi gerekecektir Esasen koruma 

işlemleri kjsa süreli durmalar için etkin olup uzun sürede aynı derecede koruma sağlaması 

olasılığı düşüktür 

Santralın çevre sağlığı açısından alınan önlemler içinde tüm taraflarca tek eksiği 

olarak belirlenen Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisinin sözleşmesinin imzalanarak yapımına 

başlanmış olması ve inşaat çalışmalarının sürmekle olduğu da dikkate alınarak, sözkonusu 

tesisin tamamlanmasına kadar, santralın çevresinde kurulacak bir ölçüm asından elde 

edilecek verilere bağlı olarak işletme- yönteminde gerekli ayarlamaların vapılınası ve 

böylelikle çevreye heılıangibirzarar vermeden çalıştırılmasının mümkün olacağı kanaati hasıl 

olııuşHır. Esasen. Orman Hakanlığı Ormancılık Araştırırın Enstitüsü ile birlikle yürütülmekte 

olan proje çerçevesinde: çevredeki bitki örtüsü üzerindeki etkiler lakip edilerek santralım 

çevreye zarar vermeden çalışması ayrıca kontrol edilebilecektir. 

Orhaneli Termik Saııtıalûım kapalına kararında, yer seçimi, tesis, emisyon ve deşaıj 

izinlerinin alınmamış olması karara esas olarak alınan hususlardan biridir Ancak sözkonusu 

santrala ait; 

- Yer seçimi izni : 24.6.1994 

- Tesis izni 13.9.1994 

- Deşarj izni 1.8.1994 

- Emisyon izm • 20.10.1995: 

tarihlerinde alınarak Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği ile Çevre Kanununun ilgili 

yönetmeliklerinin gerekleri yerine getirilmiştir Santralın mahkeme kararı ile kapatılmış 

olması Dedeni ile. İdarenin Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği uyarınca alınması gereken 

açılma ruhsatı için başvurusu mümkün olmamıştır. 

Kapatılma kararına esas alınan deşer bir husus Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisinin 

kurulması yönünde ciddi adımların atılmamış olmasıdır Oysa bugün sözkonusu arıtma 

tesisinin yapımına başlanmış olup inşaatı devanı etmektedir. 
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Bu durumda kapatma kararına esas- alınan hususlarda aşamalar kaydedilmiş olduğu 
gözöııüne alındığında ve Orhaneli Termik Santralfnın işletmeye devam etmemesi halinde 
Bursa yöresi ve ülke ekonomisi yönünden büyük zararlar olacağı ve halk sağlığını tehlikeye 
sokacak dolaylı sonuçlar doğuracağı kanısı edinildiğinden. mevcut çevre koruma önlemleri 
ile gerekli çalışmalara devam edilerek santralın işletmeye alınmasına gerek görülmektedir 

4. - İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, Normandy Madencilik Şirketiyle ilgili mah
keme kararlarının gereğini yerine getirip getirmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3319) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki soru önergemin sayın Başbakan tarafından YAZILI olarak yanıtlandırılması 
için aracılığınızı dilerim. Saygılarımla. 20.07.2004 

Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

CHP Grup Başkanvekili 

İzmir'in Bergama İlçesi Ovacık Köyü'nde Normandy Madencilik Şirketi siyanürlü liç 
yöntemiyle altın çıkarmaktadır. 

1) Geçen yasama döneminde DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti çevreye verdiği 
zarar nedeniyle madenin çalışmasını durduran mahkeme kararını.yok sayarak gizli bir 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi çıkarmış ve şirket çalışmalarını yasadışı sürdürmüştür. Halen 
de sürdürmektedir. 

15 Temmuz 2004 tarihinde Danıştay 6. Dairesi'nin yukarıda adı geçen kararname 
hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiğini biliyor musunuz? 

2) Ayrıca, yine içinde bulunduğumuz Temmuz 2004 ayında İzmir 3. İdare 
Mahkemesi'nin, Sağlık Bakanlığı'nın şirkete verdiği "Deneme Üretim İzni"ni iptal ettiğini 
biliyor musunuz? 

3) Bu durumda, madencilik şirketinin maden alanını hemen tahliye etmesini 
sağlayacak mısınız? 

4) Bu mahkeme kararlarına karşın madencilik faaliyetin durdurmayan ve çalışmaya 
izin veren kamu görevlileri hakkında idari ve yasal işlem yapacak mısınız? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.APK.0.23.300-
Konu : Yazılı Soru Önergesi 1 4 0 4 8 T 8 ' •- "; ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:a)T.B.M.M Başkanlığının 09.08.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02 
-7/3319-6813/21721 sayılı yazısı. 

b)Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 13.08.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-377-3/3929 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın K. Kemal Anadol'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına koordinatörlüğümde cevaplandırılmasını tensip 
ettikleri 7/3319-6813 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu 
maddesi gereği Başbakanlık Hukuk Müşavirliği, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, izmir Valiliği, Bakanlığım Hukuk Müşavirliği ve Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL ANADOL'UN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/3319-6813 Esas No'lu) 

ŞORUJL 
İzmir'in Bergama İlçesi Ovacık Köyü'nde Normandy Madencilik Şirketi siyanürlü liç 

yöntemiyle altın çıkarmaktadır. 

Geçen yasama döneminde DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti çevreye verdiği 
zarar nedeniyle madenin çalışmasını durduran mahkeme kararını yok sayarak gizli bir 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi çıkarmış ve şirket çalışmalarını yasadışı sürdürmüştür 
Halen de sürdürmektedir. 

15 temmuz 2004 tarihinde Danıştay 6. Dairesi'nin yukarıda adı geçen kararname 
hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiğini biliyor musunuz? 
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CEVAP 1 : 

57. Hükümet tarafından, izmir İli, Bergama ilçesi, Ovacık ve Çamköy Mevkiinde 

bulunan altın ve gümüş madeni tesislerinin işletilmesine devam edilmesine ilişkin 

29.03.2002 gün ve P.2002/4 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Karan alınmıştır. 

Söz konusu Prensip Kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 

Danıştay 6. Dairesi'nin 2002/2618 Esasında Başbakanlık aleyhine açılan davada, anılan 

Dairenin 23.06.2004 gün ve E:2002/2618 sayılı kararıyla dava konusu prensip kararının 

yürütülmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir. Bu karar, 30.07.2004 tarihinde 

Başbakanlığa tebliğ edilmiştir. 

Bu karara istinaden Av. Arif Ali CANGI ve 6 avukat arkadaşı İzmir Valilik Makamına 

hitaplı 27.07.2004 tarihli dilekçeleri ile Danıştay kararı doğrultusunda söz konusu 

işletmenin faaliyetinin durdurulmasını talep etmişlerdir. 

İzmir Valiliğince dilekçe ve eki Başbakanlık Müsteşarlığına iletilmiş ve konu ile ilgili 

olarak yapılacak işlemlerin bildirilmesi istenilmiştir. Başbakanlık Hukuk Müşavirliğinin 

10.08.2004 tarih ve 6886 sayılı yazısı, içişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 

18.08.2004 tarih ve 4493 sayılı yazıları üzerine İzmir Valiliği "yeni bir işlem tesis edilinceye 

kadar Ovacık-Çamköy mevkiinde bulunan altın madeni işletmesinin faaliyetinin 

durdurulması" hususunda Bergama Kaymakamlığı'nı talimatlandırmıştır Bu talimat üzerine 

Kaymakamlıkça işletmenin faaliyeti 19.08.2004 tarihinde durdurulmuştur. 

SORU 2; 

Ayrıca, yine içinde bulunduğumuz Temmuz 2004 ayında İzmir 3. İdare 

Mahkemesi'nin, Sağlık Bakanlığı'nın şirkete verdiği" Deneme Üretim İzni'ni iptal ettiğini 

biliyor musunuz? 

CEVAP 2: 

Normandy Madencilik A.Ş.'nce altın çıkartılması amacıyla kurulan işletmeye Sağlık 

Bakanlığınca 22.12.2000 tarih ve 18847 sayı ile Deneme Üretim izni verilmesine dair 

işlemin iptaline yönelik açılan davada, izmir 3. İdare Mahkemesi 27.05.2004 tarih ve 

2003/1151 Esas ve 2004/750 Karar No ile dava konusu işlemin iptaline karar vermiş olup. 

Mahkeme Kararı Sağlık Bakanltğı'na 12.07.2004 tarihinde tebliğ edilmiştir. 

SORU 3: 

Bu durumda, madencilik şirketinin maden alanını hemen tahliye etmesini 

sağlayacak mısınız? 
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CEVAP 3: 

Yargı kararlarının uygulanması Anayasal ve yasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla 

Yargı mercileri tarafından verilen tüm kararlar, hukuka ve mevzuata uygun olarak yerine 

getirilmektedir. Hukuk devleti olan ülkemizde, bir yargı kararının uygulanması sırasında 

karar gereğinden daha az ve eksik işlem yapılması nasıl mümkün değil ise karar gereği ve 

sınırları aşılarak hukuka ve mevzuata aykırı işlemler yapılması da mümkün değildir. Söz 

konusu maden işletmesi hakkında yargı kararı neyi gerektiriyor ise gereken işlemler 

yasalara uygun olarak yapılmıştır ve yapılmaya devam edilecektir. Bu nedenle Bakanlar 

Kurulu Prensip Kararının yürütülmesinin durdurulmasına dair yargı kararının Başbakanlığa 

tebliği ile birlikte 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi gereğince 

uygulanması için Başbakanlık tarafından ilgili Bakanlıklara gönderilmiştir. Basına da intikal 

ettiği üzere uygulama için tanınan yasal süre dolmadan çok önce izmir Valiliği tarafından 

yargı kararının gereğinin yapıldığı herkesin malumudur. 

SORU 4: 
Bu mahkeme kararlarına karşın madencilik faaliyetin durdurmayan ve çalışmaya 

izin veren kamu görevlileri hakkında idari ve yasal işlem yapacak mısınız? 

CEVAP 4: 

Yargı kararlarını yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında uygulanacak yasal 

işlemler mevzuatla belirlenmiştir. Bu güne kadar verilen tüm yargı kararlan yerine 

getirilmiştir. Bundan sonra da yargı kararını yerine getirmeyen kamu görevlilerinin 

bulunması halinde haklarında mevzuatın gerektirdiği tüm işlemler eksiksiz yerine 

getirilecektir. 

5. - Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, TÜBİTAK'a yapılan atamalara ve bazı id
dialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/3385) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aracılığınızla aşağıdaki sorularımın, Anayasanın 98. ve içtüzüğün 96. ve 
98 maddeleri gereğince, Başbakan Sayın R. Tayip ERDOĞAN v 
tarafında yazılı olarak yanıtlanması için gereği arz ederim, s? ~— \ 
Saygılarımla r7s/7 /? 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK). Türkiye'de 
bilimsel araştırmalar yapmak, bilimi geliştirmek, bilim insanlarının 
yetişmesi için, çocukluktan başlayarak yurttaşların önüne olanaklar 
koymak, sanayinin, bilimin önünü açmak için kurulmuş Başbakanlığa 
bağlı özerk güzide bir kuruluşumuzdur. 
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Bilimin özveri ve tarafsızlık gerektirdiği, önyargısız olarak sadece ve 
sadece bilim için yapıldığında evrensellik kazandığı bir gerçektir. 
Basında TÜBİTAK'DA bazı olumsuzlukların geliştiği, partizanca 
atamaların yapıldığı, ehli olmayan kişilerin işe alındığı, bazı personelin 
sözleşmelerinin iptal edildiği,kurumun araştırma kapasitesinin azaltıldığı 
ve kurumun yapısının bozulduğu iddi edilmektedir. 

Bu konuda; 

1. TÜBİTAK Başkan vekilliğine atadığınız Sayın Prof. Dr. Nükhet 
Yetiş'in kurum için hedefleri var mıdır? Varsa bu hedefler 
nelerdir? 

2. Bu hedefleri gerçekleşmesi için bir çalışma zaman çizelgesi 
var mıdır? Varsa nasıldır? 

3. Göreve geldiği günden itibaren,kaç teknik personelin, bilim 
adamının , ve personelin sözleşmesi iptal edilmiştir? Kaç kişi 
işe alınmıştır? İsimleri nedir? 

4. Sayın Prof. Dr. Nükhet Yetiş göreve geldiği günden bu güne 
kadar hiç bilimsel araştırma durmuş veya durdurulmuş mudur? 
Varsa ne kadardır? Hangi projelerdir? Sebepleri nelerdir? 

5. TÜBİTAK Başbakanlığa bağlı özerk bir kuruluş olmasına 
rağmen, bazı birimlerini özelleştirilmeye çalıştığı doğrumudur? 
Doğruysa kuruluşun amacıyla tezat teşkil etmiyor mu? 

6. TÜBİTAK Başkan vekilli Sayın Prof. Dr. Nükhet Yetiş Marmara 
Araştırma merkezi Başkanlığına Eşini ataması ettik midir? 

7. TÜBİTAK yemek hanesinde çalışan 13 işçi ve aşçının iş akdi 
fes edilmiş midir? Edilmişse nedeni nedir? 

8. TÜBİTAK çalışanlarına verilen öğlen yemeğin maliyeti 
3.400.000 TL olduğu, özel sektöre 3.550.000 TL verildiği ve 
kurumun zarara uğratıldığı doğrumudur? 

9. Kurumun; çok gelişmiş, modern bir matbaası olduğu, çok 
kaliteli basım yaptığı ve elinde bir yıllık işi olduğu, ama 
matbaanın kapatılıp özelleştirileceği söylenmektedir. Bu 
doğrumudur? Doğruysa gerekçesi nedir? 

10. Bilişim hizmetleri müdürlüğünün kapatılacağı söylenmektedir. 
Doğrumudur? Doğruysa gerekçesi nedir? 

11. Sivil savunma müdürlüğü* lokalinin kapatılacağı 
söylenmektedir? Kapatılacaksa gerekçesi nedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 533S ANKARA 
Konu : . _ 

13.JQJ2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

tLGÎ: a) TBMM Başk.nın, 27.09.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3385-6933/22177 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 04.10.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-378-24/4613 
sayılı yazısı. 

c) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığının 15.10.2004 tarih 
ve B.02.1.TBT.0.08.77.00/34 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın İsmail DEĞERLİ'nin, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği 7/3385 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Mehmet Aİ^ŞAHİN 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

^&T T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L VE TEKNİK A R A Ş T İ R M A K U R U M U l M j 

/"ÇÜBİJAK Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere, 06100 ANKARA • Telefon: (0.312) 468 53 00 • Faks: (0.312) 427 26 72 

SAYI :B.02.1.TBT.0.08.77.00/34 /.6>10/2004 
KONU: Sn. İsmail DEĞERLİ'ye ait sonu önergesi hk. 

Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI 

İlgi: 06.10.2004 tarih ve B.02.0.002/5167 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız iie ekinde bulunan Başbakanlığın 04.10.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-378-24/4613 sayılı yazısı ve Ankara Milletvekili Sayın İsmail 
DEĞERLİ'nin, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri 
adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/3385 sayılı soru 
önergesi incelenmiş olup; verilecek cevaba esas olmak üzere, Kurumumuz 
tarafından hazırlanan cevap metni ekte takdirlerinize sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Ju-İM* 
Prof. Dr. Nüket YETİŞ 
Başkan V. 
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Cevap Metni ve Ekleri: 

Soru 1 
TÜBİTAK Başkan vekilliğine atadığınız Sayın Prof. Dr. Nüket Yetiş'in Kurum için hedefleri var 
mıdır? Varsa bu hedefler nelerdir? 
Soru 2 
Bu hedeflerin gerçekleşmesi için bir çalışma zaman çizelgesi var mıdır? Varsa nasıldır? 

Cevap 1 ve 2 
"Hedef zamandan ve eylemden bağımsız olamayacağı için bu iki sorunun cevaplan da ayrı ayrı 
verilememektedir, bir arada verilmeye çalışılmıştır. 

TÜBİTAK Yönetimi'nin genel Hedefi Kurumun sorumlu olduğu görev alanlarındaki performansı 
yükseltmektir. 

1. Bir kurumun anlamlı hedeflerinin olabilmesi, o kurumda (a) Stratejik Yönetim, (b) Süreç 
Yönetimi ve (c) İnsan Kaynaklan Yönetim Sistemleri'nin iç içe uygulamasının olmasına 
bağlıdır. Aksi halde bir takım hedefler belirlenmiş olsa bile bunların hayata geçmesi ihtimali 
düşüktür. Nüket Yetiş yönetime geldiğinde Yönetim Bilim ışığında tek rasyonel olan 
şekilde işe başlamış, kurum çapında Stratejik Yönetim Sistemi, Süreç Yönetimi Sistemi ve 
İnsan Kaynaklan Yönetim Sistemi kurulması çalışmalarını başlatmıştır. Bu Kurumsal 
Gelişim çalışmalarının topyekun Eylem Planı Ek.l'de özet olarak gösterilmiştir. 

(a) Stratejik Yönetim Sistemi: TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerini içine alacak şekilde 
Mart 2004'te başlatılan bu çalışmalar çerçevesindeki Ortak Akıl Toplantısı 
gerçekleştirdi. TÜBİTAK'a hizmet veren ve ondan hizmet alan tüm kurum ve grup 
temsilcilerini davet ile toplam 200'e yakın kişiyi kapsayan bu toplantılarda, 
Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji vizyonu, performans kriterleri ve hedefleri ile bu 
yönde TÜBİTAK'a düşen rol belirlendi. Halen yürütülmekte olan ve Merkez ve 
Enstitülerin Stratejik Amaç ve Hedeflerini belirlemeye yönelik çalışmalara temel 
teşkil etmekte olan bu toplantıların sonuçları Ek.2 ve Ek.3'de görülmektedir. 
Stratejik Yönetim çalışmalarının ilk turu (yani ilk Plan'ın tamamlanmasının) Aralık 
2004'te tamamlanması öngörülmektedir. 

(b) Süreç Yönetimi Sistemi: Bu çalışmaları başlatmak üzere kurum süreçlerinden istekli 
ve ilgili 34 kurum çalışanına Haziran 2004'te hazırlık eğitimi aldırılmış ve bunu 
takiben takım çalışmalan yoluyla kurumdaki tüm süreçlerin dökümü yapılmış, süreç 
performans kriterleri belirlenmiş, bu kriterlere göre süreçler analiz edilmiştir ve 
Ekim ayının üçüncü haftası itibariyle süreç iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır. 
Süreçlerin iyileştirilme hedefleri, kurumun stratejik hedeflerine ulaşması 
doğrultusunda belirlenecektir ki stratejik hedeflere ulaşmanın bilinen tek yolu budur. 

(c) İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi: Yönetimin ilk yaptığı işlerden biri olan kurum 
çalışanlarının tamamının kurumu "özdeğerlendirmesi" (bilimsel bir anket çalışması) 
sonuçlarına göre, kurumda çalışanların işe alımı, performans değerlendirmesi, terfi 
ve ödüllendirilmesi (primler), kariyer gelişimi, ücretlendirme gibi konularda çağdaş 
insan kaynaklan yönetimi yöntemlerine ciddi bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. 
Buna yönelik performans ve yetkinlik bazlı profesyonel bir çalışma başlatılmıştır ve 
bu sistemin kurulum çalışmalarının tamamlanma termini 29.7.2005'tir. 

2. Türkiye'nin Bilim ve Politikalarının oluşturulmasında ülke yönetimine sekreterya görevi 
olan TÜBİTAK yönetimi, bu fonksiyonunu etkin olarak yapmak üzere harekele geçmiştir. 
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(a) Bu görevin yerine getirilmesinin platformu olması amacıyla 1983 yılında kurufmuşT 
ve yılda en az iki kez toplanması gereken (bu yıla kadar 40'ı aşkın kere toplanmış) 
olması gerekirken sadece 9 kere toplanmış) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
(BTYK)'nun bu işleyişe uyması için 8 Eylül 2004'te Onuncu BTYK Toplantısının 
gerçekleşmesini sağlamış ve bundan sonra her yıl iki kez toplanmasını karara ve 
takvime bağlatmıştır. 

(b) BTYK kararlarının etkinlisinin (hayata geçme oranının) artması için elzem olan 
kurum içi ve ilgili diğer kamu ve özel kurumlarla (DPT, Hazine, Maliye, 
Üniversiteler, Sanayi, STK'lar, vbg) ilişkiler üzerinden kurulması ve işletilmesi 
gereken mekanizmalar tasarlanmış ve uygulamaya konma aşamasındadır. 

(c) BTYK kararlarının sonuç etkinliğinin (uygulamaların hedeflenen sonuçları üretme 
oranı) izlenmesi ve kontrolü için sonuç kriterleri, proje ve program yönetimi, 
performans yönetimi sistemleri tasarım çalışmaları başlatılmıştır. TÜBİTAK içinde 
bu fonksiyonların yerine getirilebilmesi için uygun yapısal çalışmalar da 
yürütülmektedir. 

(d) Ülkemizin Bilim ve Teknoloji Politikalarının isabetle oluşturulması için makro 
çevreyi izleme, ülkesel kıyaslamalar, öngörü fonksiyonları ilgili TÜBİTAK Bilim ve 
Teknoloji Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında etkinliği artırılarak yürütülmesi 
için süreç yönetimi çalışmaları yürütülmektedir. 

3. Akademik ve Sanayi Ar-Ge çalışmalarının mali yoldan desteklenmesi TÜBİTAK'ın bir 
diğer önemli görevidir. Bu konuda üç temel gelişme hedeflenmektedir: 

(a) Mali destek kaynağının artırılması: Onuncu BTYK Toplantısı'nda Kurul bu konunun 
öncelik ve adiliğini benimsemiş ve Sayın Başbakan'ın direktifleri doğrultusunda 
anlamlı miktarda ek kaynak aktarımı yönünde karar elde edilmiştir. 

(b) Mali desteğin ülkemiz önceliklerine odaklanması: Bu yönetimden önce 
odaklanmadan verilmiş olan mali desteğin, bundan sonra ülkemizin öncelikli 
teknoloji alanlarına yönlendirilerek, bağımsız akademik çevrelerce gerçekleştirilen 
Ar-Ge çalışmalarının uzun vadede ülkemiz çıkarları doğrultusunda bir sinerji ve 
dolayısıyla da katma değer üretmesini sağlamak. Vizyon 2023 Öngörü çalışması ve 
ülkemiz sosyo-ekonomik öncelikleri doğrultusunda BTYK üyesi kurumlar arasında 
oluşturulacak konsensüs ile saptanacak öncelikli teknoloji alanları, Mart 2004 
Onbirinci BTYK Toplantısı'nda onaylandıktan sonra ArGe desteklerinde bu 
öncelikli alanlarda araştırmaların daha çok desteklenmesi için gereken prosedürel 
mekanizmalar tasarım halindedir. 

(c) Verilen mali desteğin ekonomik faydaya dönüşmesinin takibi: Desteklenen 
projelerin sonuçlarının doğru kriterlerle ölçülmesi ve bu doğrultuda projeleri tüm 
süreç boyunca izlemek için gerekli olan Proje Yönetimi Sistemi geliştirilmekte ve 
TÜBİTAK içinde yapılandınlmaktadır. 

4. Bilim İnsanı yetiştirilmesi konusunda destekleyici ve özendirici faaliyetlerde bulunmak 
TÜBİTAK'ın görevidir. Bilim insanlarımızı çalışmalarında desteklemek, beyin göçüne 
engel olmak, gençleri bilim insanı olmaya özendirmek, yurt dışında olanları ülkemizde 
çalışmaya cesaretlendirmek, olgun-yerleşik bilim insanlarımızı ise yeni bilim insanları 
yetiştirmeye yönlendirmek için (mevcut ve yürümekte olan faaliyetlerin ek olarak) bir dizi 
program tasarlanmıştır. Bunlar, tasarımları tamamlandıkça birer birer uygulamaya 
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konmaktadır. Uygulamaya geçilmiş olan Genç Araştırmacı Kariyer Programı çerçevesinde 
yapılan proje çağrısına 500'ü aşkın başvuru alınmıştır. Bunlar bilimsel ve bağımsız 
değerlendirme panellerince değerlendirilme aşamasındadır. 

Soru 3 
Göreve geldiği günden itibaren kaç teknik personelin, bilim adamının ve personelin sözleşmesi iptal 
edilmiştir? Kaç kişi işe alınmıştır? İsimleri nelerdir? 

Cevap 3 

Sayın Prof. Dr. Nüket Yetiş'in göreve geldiği 11/01/2004 tarihinden 07/10/2004 tarihine kadar 
geçen sürede sözleşme bitimi ve iş akdi feshi nedeniyle TÜBİTAK Başkanlık'tan 35 kişi, 
TÜBİTAK Enstitüleri ve diğer birimlerinden 15 kişi olmak üzere toplam 50 kişi ayrılmıştır. Bu 
personelin görev durumu ve öğrenimine göre dağılımı aşağıdaki tablolarda verilmiştir: 

Görevi Adet 

Yönetici 14 

AR/GE personeli 5 '• 

Diğer 31 

Toplam 50 

Öğrenimi Adet 

Doktora ve üstü 

Yüksek lisans 

Lisans 

Ön lisans 

Lise 

Ortaokul 

İlkokul 

Toplam 

in 
3İ 

W 

1; 

~f 
9 

ÎO1 

50; 

Sözü edilen tarihler arasında TÜBİTAK'ta işten ayrılan personelin listesi Ek.4'de verilmiştir. 

11/01/2004 tarihinden 07/10/2004 tarihine kadar açıktan atama, Yükseköğretim Kanunu'nun 38. 
maddesine göre üniversitelerden geçici olarak görevlendirilme, 278 sayılı TÜBİTAK kuruluş 
Kanunu'na göre toplam 42 kişi TÜBİTAK'ta görev almıştır. Bu görevlendirmelerde 30 kişi 
TÜBİTAK Başkanlık'ta, 12 kişi de TÜBİTAK Enstitüleri ve diğer birimlerinde işe başlamıştır. 
Yukarıda belirtilen şekillerde alımı yapılan personelin görev durumu ve öğrenimine göre dağılımı 
aşağıdaki tablolarda verilmiştir: 
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Görevi 

Yönetici 

AR/GE personeli 

AR/GE destek personeli 

Diğer 

Toplam 

Öğrenimi 

Doktora ve üstü 

Yüksek lisans 

Lisans 

Ön lisans 

Lise 

Toplam 

B : 7 

Adet 

17 

W\ 

5-

1: 

42 

Adet 

""' ı7. 
~ğ; 
2"f 

1: 

Y 

42; 

19.10.2004 0 : 2 

Sözü edilen tarihler arasında TÜBİTAK'ta işe başlayan personelin listesi Ek.5'de verilmiştir. 

Soru 4 
Sayın Prof. Dr. Nüket Yetiş göreve geldiği günden bu güne kadar hiç bilimsel araştırma durmuş 
veya durdurulmuş mudur? Varsa ne kadardır? Hangi projelerdir? Sebepleri nelerdir? 

Cevap 4 
1 Ocak 2004 tarihinden bu yana Bilim Kurulu'nca iptal edilen 2 (iki) proje ve bunların iptal 
gerekçeleri aşağıda verilmiştir: 

1. Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştınna Grubu tarafından desteklenen ve Prof. Dr. 
M. Ufuk Çağlayan'ın yürütücülüğündeki 197E033 sayılı ve "Telsiz Ağlarda Hızlı Paket 
İletişimi ve Güvenlik Problemlerinin İncelenmesi" başlıklı proje 4.299.830.000.-TL. 
ödenek ve 1 yıl süre ile 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Projede satın alınması öngörülen teçhizat (1 adet ultra sparc 10 iş istasyonu ve 2 adet 
Pentium II bilgisayar) ve sarf malzemesi için 3.200.170.010.-TL. kullanılmıştır. 

Anılan projenin gelişme ve sonuç raporu sözlü ve yazılı olarak defalarca uyarılmasına 
rağmen ve en son 23.12.2002 tarihinde yapılan yazılı uyarıya da cevap alınamamıştır. 

Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Grubunun 19 Aralık 2003 tarih ve 110 
sayılı toplantısında, proje yürütücüsünün üstlendiği yükümlülükleri çok uzun süre ihmal 
etmesi ve Grup tarafından yapılan uyarıları dikkate almayarak projeyi bitirmemesi 
nedeniyle, TÜBİTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. 
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Maddesi uyarınca projenin iptali Bilim Kurulu'nun 24.01.2004 tarih 117 sayılı 
toplantısında onaylanmıştır. 

2. Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Grubu tarafından desteklenen ve Prof. Dr. 
Murat Aşkar'ın yürütücülüğündeki 192E003 sayılı ve "Analog Tümdevre Tasarımı" 
başlıklı proje 386.000.000.-TL. ödenek ve 2 yıl süre ile 01.07.1992 tarihinde yürürlüğe 
girmişti. 

Projede satın alınması öngörülen teçhizat (2 adet SPARC 1 iş istasyonu) için 
109.760.000.-TL. kullanılmıştır. 

Anılan projenin gelişme ve sonuç raporu sözlü ve yazılı olarak defalarca uyarılmasına 
rağmen alınamamıştır. 

Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Grubunun 19 Aralık 2003 tarih ve 110 
sayılı toplantısında, proje yürütücüsünün üstlendiği yükümlülükleri çok uzun süre ihmal 
etmesi ve Grup tarafından yapılan uyarılan dikkate almayarak projeyi bitirmemesi 
nedeniyle, TÜBİTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. 
Maddesi uyarınca projenin iptali Bilim Kurulu'nun 24.01.2004 tarih 117 sayılı 
toplantısında onaylanmıştır. 

Soru 5 
TÜBİTAK Başbakanlığa bağlı özerk bir kuruluş olmasına rağmen bazı birimlerini özelleştirmeye 
çalıştığı doğru mudur? Doğruysa kuruluşun amacıyla tezat teşkil etmiyor mu? 

Cevap 5 
TÜBİTAK'ta, kanunla verilen görevleri ifa amacıyla ihdas edilen ana hizmet birimlerinden 
hiçbirinin özelleştirilmesi söz konusu değildir. 

Soru 6 
TÜBİTAK Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Nüket Yetiş'in Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığına 
eşini ataması etik midir? 

Cevap 6 
TÜBİTAK-Gebze yerleşkesinde, Marmara Araştırma Merkezi - MAM (5 enstitü ile), Ulusal 
Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ve MEB 
ile birlikte kurulan Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) enstitüleri bulunmaktadır. 

TÜBİTAK'ta merkez başkanları ve müdürler Bilim Kurulu'nca atanır. Prof. Görür'ün 6 Nisan 
2004 tarihinde istifasından sonraki ilk Bilim Kurulu toplantı tarihi olan 10 Nisan 2004 tarihine 
kadar, yönetimde bir boşluk doğmaması için Önder Yetiş'e MAM Başkanlığı'nı tedviren yürütme 
görevi verildi. Çünkü, Sayın Prof. Dr. Naci Görür'ün ani istifası ile, 5 enstitünün bağlı olduğu 
MAM'm yönetiminde boşluk doğmuş ve Merkezin devralınması için acilen görevlendirme 
yapılması gerekmiştir. Daha sonra kendisi 10.04.2004 tarihinde yapılan Bilim Kurulu'nda vekil 
olarak atanmıştır. Asli görevlendirmenin yapılmasını teminen 3 Bilim Kurulu Üyesinden oluşan 
aday belirleme komisyonu kurulmuş olup; bu komisyon MAM dahil tüm TÜBİTAK'a bağlı 
birimlerin yönetici adaylarını belirlemek üzere çalışmalarına başlamıştır. 
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Önder Yetiş 1974 yılında TÜBİTAK-MAM'da çalışmaya başlamış, gerek özel sektörde, gerekse 
TÜBİTAK bünyesinde üstün araştırmacılık ve araştırma yöneticiliği bilgi ve tecrübesine sahip bir 
bilim insanıdır. Kendisi halen müdürlük görevini yürüttüğü UEKAE'nü 1995 yılında kuruluşunun 
gerçekleştirilmesinde yönetici olarak görev almış, halen çoğunluğu seçkin araştırmacılardan oluşan 
TÜBİTAK'ın en büyük enstitüsü haline getirmiştir. Ülkemizde 1995 yılında "kriptoloji" alanındaki 
bilimsel ve teknolojik bilgi birikimi hemen hemen yok düzeyde iken, bugün ülkemiz bu alanda ilk 
sıralarda yer alır ve teknoloji ihraç eder hale gelmiştir. TÜBİTAK'ın merkez ve enstitüleri 
incelendiğinde UEKAE tüm performans ölçülerine göre çok başarılı bir enstitüdür. 

Önder Yetiş'in esas görevi halen yürütmekte olduğu UEKAE Müdürlüğü'dür. Şu anda geçici olarak 
yürüttüğü görev MAM başkanlığına vekalet görevinin ülkesine hizmet etme onuru dışında 
kendisine getirdiği ek bir kazanç yoktur, Önder Yetiş'in özgeçmişi Ek-6'da verilmiştir. 

Böyle değerli bir kişinin bilgi ve tecrübelerinden sadece Nüket Yetiş'in eşi olması nedeni ile 
yararlanılmamasının, ülkemiz için bir kazanç olmayacağı aşikardır. 

Daha önce MAM'a bağlı bir enstitü iken de UEKAE'nin Müdürü olan, dolayısıyla MAM'ın 
işleyişini de yakından bilen, Sayın Görür ve yardımcısının istifa ettiğinde Gebze Kampüsü'ndeki 
Başkanlığa bağlı enstitülerde asaleten müdürlük yapan tek aday olmanın yanında Kumm'daki 
enstitü müdürleri arasında en kıdemli olan Sayın Önder Yetiş, UEKAE'deki asli görevini korumak 
kaydıyla vekaleten MAM Başkanlığı'na getirilmiştir. 

Soru 7 
TÜBİTAK yemekhanesinde çalışan 13 işçi ve aşçının iş akdi feshedilmiş midir? Edilmişse nedeni 
nedir? 

Cevap 7 
Kurumumuz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2. Maddesi gereğince söz konusu Kanun 
kapsamındadır. 

Öğle yemeği hizmeti süreklilik gerektiren iş olması nedeniyle hizmet alımlarının kısımlara 
bölünemeyeceği, açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usul olacağı 4734 sayılı 
Kanunun 5. maddesinde belirtilmektedir. 

Söz konusu kanunun 9. maddesinde ise yaklaşık maliyetin bir hesap cetvelinde gösterilmesi zorunlu 
olduğundan bir yıllık yemek yapma işinde her türlü yemek menüsü ve malzemesi ile birlikte 
günümüz piyasa koşullarından fiyat tespitini yapmaktaki güçlük (yaklaşık maliyeti belirleme 
zorluğu), ayrıca yıllık ihalelerde istekliler tarafından yıllık fiyat verme zorluğu ve Kurum açısından 
da bu malzemelerin stoklama imkansızlıkları nedenleriyle zorunlu olarak öğle yemeği hizmetinin 
dışarıdan satın alınması kararlaştırılmış ve gerekli işlemler başlatılmış, 31.05.2004 tarihinden 
geçerli olarak öğle yemeği hizmeti dışarıdan satın alınmaya başlanmıştır. 

Bu nedenle, yemekhane personelinin TÜBİTAK bünyesinde çalışabilecekleri bir işyeri de 
bulunmadığından işyeri gereği olarak iş sözleşmeleri İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün görüşü 
alınarak Başkanlık Makamınca 31.05.2004 tarihinden geçerli olarak feshedilmiştir. İlgililerin tüm 
yasal hakları ödenmiştir. 
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Soru 8 
TÜBİTAK çalışanlarına verilen öğle yemeğinin maliyeti 3.400.000 TL olduğu, özel sektöre 
3.550.000 TL verildiği ve kurumun zarara uğratıldığı doğru mudur? 

Cevap 8 
Bilindiği gibi 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının kapsamı ve amir hükümleri neticesinde TÜBİTAK, 
bu kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu kapsamında bir kuruluşa dönüşmüştür. Bu 
nedenle yasadan kaynaklanan mal ve hizmet alımlartmn yarattığı zorluklar sebebiyle 25.12.2003 
tarih ve 3479 sayılı Olur ile 30 Nisan 2004 ve 30 Nisan 2005 dönemini kapsayan yemek ihalesi 
yapılmıştır. Bu çalışmaların başladığı dönem ise Sayın Prof. Dr. Nüket Yetiş'in göreve başladığı 
11.01.2004 tarihinden öncedir. 

Bu kısa bilgi ışığında somda belirtilen Kurum çalışanlarına verilen öğle yemeği maliyeti 
01.01.2003 - 01.12.2003 dönemini kapsayan tüm gerçekleşen harcamalar ve Destek Birimleri Katkı 
Payı dikkate alınarak ve 305.582 öğün yemek için 1.134.956.717.190 TL. olmaktadır. Dolayısıyla 
2003 yılı öğün maliyeti soruda verildiği şekilde 3.400.000 TL. değil, KDV dahil 3.714.082 TL. 'dır. 

2004 Mayıs-2005 Mayıs dönemi için yapılan 9 çeşit menüden 5 seçmeli yemek için yapılan ihale 
sonucu yemek birim maliyeti KDV dahil 3.528.200 TL'dir. 

Eski maliyetin yeni yemek maliyetiyle karşılaştırılabilmesi için enflasyonun etkisinin ve hizmet 
içeriğinin karşılaştırılabilir duruma getirilmesi gerekir. 

• 2003 yılı maliyetleri 2004 Mayıs-2005 Mayıs ihale dönemine (yani 1,5 yıl) % 15 enflasyon ile 
eşkale edilirse karşılaştırmanın yapıldığı yıl itibariyle öğün maliyeti 4.271.194 TL. olmaktadır. 

• 4 çeşit yemek yerine, yemek ilavesi sonucu 5 çeşit yemek için ilave maliyet artışı % 20 
varsayımı ile 5.125.432 TL. olmaktadır. 

• Yemek hizmeti yeni sistemde geliştirilmiş ve 9 çeşit menüden 5 çeşidin seçilmesine olanak 
tanınmıştır. Bu durumda seçim adedinin öğün başına maliyet artışı % 10 varsayımı ile 5.637.976 
TL. olmaktadır. 

Sonuç itibariyle, TÜBİTAK personeliyle gerçekleştirilen yemeğin öğün başına maliyeti 5.637.976 
TL., ihale edilen yemeğin öğün maliyeti ise 3.528.200 TL.'dir. 

Sözü edilen maliyet farkının 2004 yılında kuruma yaklaşık 770 Milyar TL. tasarruf sağlayacağı 
öngörülmektedir. 

Bu durumda kurum zararı değil yukarıdaki hesaplamalardan da açıkça görüleceği gibi kurum 
tasarrufu oluşmaktadır. 

Soru 9 
Kurumun çok gelişmiş, modern bir matbaası olduğu, çok kaliteli basım yaptığı ve elinde bir yıllık 
işi olduğ u ama matbaanın kapatılıp, özelleştirileceği söylenmektedir. Bu doğru mudur? Doğruysa 
gerekçesi nedir? 

Cevap 9 
10-11 Temmuz 2004 tarih ve 123 sayılı Bilim Kurulu Kararı ile kapatılan Matbaa Şefliği 
bünyesinde bulunan tezgah, montaj masası vb demirbaş malzemeleri dışındaki makineler 
aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 
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Demirbaş kaydına 
geçirildiği yıl 

Herolid Marka giyotin 1968 

Heidelberg tek renkli ofset makinesi (3 adet) 1986 

Agfa film çekme kamerası 

Copy proof CP520 marka film banyo makinesi 

Pozlandırma makineleri 

Yazka model kabartma makinesi 

TEK 615 Elektrostatik kalıp hazırlama makinesi 

Agrafix marka cilt dikiş makinesi 
Merdane yıkama makinesi 

A.B. Dick Escofot kalıp açma makinesi 

Ustgül marka giyotin 

Mevcut makineler hem fiziki ve hem de teknolojik olarak eskimiş olup, matbaanın verimli 
çalışabilmesi için ciddi bir yatırıma ihtiyaç bulunmaktadır. 

Matbaa mevcut haliyle TÜBÎTAK basım işlerinin çok cüzi bir kısmını karşılamakta, Bilim Teknik, 
Bilim Çocuk dergilerinin basımının tamamı ile Popüler Bilim kitaplarının basımının büyük bir 
bölümü hizmet alımı yolu ile dışarıda yaptırılmaktadır. 

Matbaa verimli bir işletme olmaktan çok uzaktadır. Başkanlık, Ankara'daki diğer TÜBİTAK 
birimleri ve TÜBA'ya yapılan bir yıllık basım işlerinin tamamının hizmet alımı yoluyla dışarıdan 
satın alınması ile Kurum Matbaası'nda basılması karşılaştırıldığında, bu birimde çalışan personele 
yapılan yıllık ücret ödemesi ile diğer ödemelerin toplamının çok altındadır. Şöyle ki; Temmuz 
2004'de hazırlanan değerlendirme raporunda son bir yıl içinde matbaanın yaptığı işler için 
gerçekleşen sarf malzemeleri harcaması 143.775.000.000 TL, personel maliyet ise 439.771.154.555 
TL olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla matbaada yapılan işlerin toplam maliyeti 583.546.154.555 
TL olarak gerçekleşmiştir. Bu maliyetlere matbaanın genel giderlerden aldığı pay dahil değildir. Bu 
süre içerisinde matbaanın yaptığı işler TÜBİTAK dışında yaptırılmış olsaydı maliyeti 
247.960.000.000 TL olacaktı. 

TÜBİTAK Matbaası Başkanlık binasında 490 metrekarelik bir alanı işgal etmektedir. Yer sıkıntısı 
nedeniyle bir enstitümüz Başkanlık binasına yaklaşık 250 metre mesafede kiraladığı 600 
metrekarelik bir yer için yakıt dahil ayda 5500 USD kira ödemektedir. Bu açıdan da 
değerlendirildiğinde Başkanlık binasının daha verimli şekilde kullanılması gerekmektedir. 

Bu nedenle, işyerinin ve işin gereği olarak Matbaa Şefliği'nde görev yapan ve başka birimlerde 
istihdam edilmeleri kadroları gereği mümkün olmayan 12 personel iş sözleşmeleri bildirim önelleri 
ve yasal haklan peşin ödenmek suretiyle, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesi gereğince 
feshedilmiştir. 
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Soru 10 
Bilişim Hizmetleri Müdürlüğü'nün kapatılacağı söylenmektedir. Doğru mudur? Doğruysa gerekçesi 
nedir? 

Cevap 10 
TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde 24 adet sunucu, 420 adet masaüstü bilgisayar, yaklaşık 75 km 
bakır kablo, 800 metre fiber optik kablodan oluşan yerel ağıyla hem Kurum içine ve hem de Kurum 
dışına hizmet üretmektedir. 

Bilişim Müdürlüğü, kurum merkez binasındaki bilgisayar donanım ve yazılımıyla ilgili tüm 
çalışmalardan sorumlu birimdir. Müdürlük, Kurum genelinde 1996 yılından beri kullanılmakta olan 
Yönetim Bilgi Sistemi'nin (Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi, İnsan Kaynaklan Yönetim Sistemi ve 
Bilimadamı Yönlendirme Sistemi) geliştirilmesi ve günün koşullarına göre güncellenmesi işleri 
dışında bağlı bulunduğu Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projelerde 
(örneğin; belge yönetimi ve arşivleme sistemi projesi gibi) aktif görevler almaktadır. 

Gerekli durumlarda Enstitü ve Merkezler arasındaki koordinasyonu sağlama görevini üstlenir. 
Bilişim konusunda yeterli altyapısı olmayan birim ve Enstitülerimize destek sağlamak da birimin 
görevleri arasındadır. Ayrıca aynı binayı paylaştığımız Türkiye Bilimler Akademisi'ne de başta 
bilişim destek hizmetleri olmak üzere Internet erişimi hizmeti gibi servisler sağlanmaktadır. 

Organizasyon 
Bilişim Müdürlüğü organizasyonu Kullanıcı Destek Grubu, Yazılım Grubu, Donanım Grubu, 
Sistem ve Ağ Yönetimi Grubu ve VVeb Tasarım grubu isimli beş gruptan oluşmaktadır. Müdürlük 
bünyesinde her biri konusunda uzman 18 tam-zamanlı, 6 yarı-zamanlı personel çalışmaktadır. Bu 
grupların görev ve sorumlulukları aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

Yazılım Grubu 
Yazılım Grubu Kurumumuzun yazılım ihtiyacının karşılanması ve kaynak kodu Kuruma ait 
yazılımlar üzerinde gerekli düzeltme ve geliştirme çalışmalarının yapılmasından sorumludur. 
Geliştirme bakım ve onarım işleri ya grubun kendi imkanlarıyla yapılmakta ya da grubun kontrolü 
altında dış kaynaklar kullanılarak yaptırılmaktadır. Şu an itibariyle grubun geliştirme ve 
bakımından sorumlu olduğu yazılımlar arasında Yönetim Bilgi Sistemi (YBS), Avrupa Birliği 6. 
Çerçeve Programı destekleme yazılımları, Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBÎS), AR-GE Altyapı Bilgi 
Sistemi (TARABİS), TÜBİTAK'ın yayınladığı dergilerin elektronik ortamda yayınlanması ve 
satışıyla ilgili altyapı (e-dergi ve sanal mağaza) ve Biyoçeşitlilik Veritabanı Projesi vardır. Bunların 
dışında Kurum içinde ihtiyaç hissedilen tüm yazılımlar aynı grup tarafından üretilmektedir. Yazılım 
Grubu Enstitülerle ortak kullanılan yazılımlarda yapılan geliştirme çalışmalarında koordinasyon 
görevini de üstlenmektedir. 

Sistem ve Ağ Yönetimi Grubu 
Sistem ve Ağ Yönetimi Grubu Bilişim Müdürlüğü tarafından verilen tüm servislerin ve yerel ağ 
altyapısının çalışmasından sorumludur. Kurum kullanıcılarına verilen dosya servisleri, e-posta 
servisleri gibi tüm servislerin yazılımları ve servislerin sunulduğu sunucular bu grubun 
sorumluluğundadır. Yerel ağ ve internet ulaşımının ve güvenliğinin sağlanması da bu grubun 
soaımluluklan içindedir. VVeb tabanlı yazılımların çalıştığı sunucular ve veri tabanı sunucularının 
yönetimi sistem ve ağ yönetimi grubu ve yazılım grubunun eşgüdümlü çalışmasıyla yürütülür. 
Sunucular, aktif ve pasif ağ cihazlarının alımında, yükseltilmesinde ve sunucular üzerinde 
yapılacak yenileme ve yükseltilmesinde bu grup söz sahibidir. Sistem odasının yönetimi aynı 
grubun kontrolünde ve donanım grubuyla koordineii olarak yapılır. Ayrıca kendi olanakları yetersiz 
olan birim ve Enstitülerimize sistem yönetimi ve ağ güvenliği konularında destek olmaktadır. 
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Donanım Grubu 
Donanım Grubu Başkanlık binasında kullanılan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi donanımların satın 
alınması, onarılması ya da onartılması gerektiğinde, yükseltilmesi ve sürekli bakımlarının 
yapılmasından sorumludur. Donanımların alınmasına karar verilmesi aşamasında grup gerekli 
araştırmayı yaparak gereksinimleri karşılayacak donanımları bulur ve bunların alınması için 
gereken teknik şartnameleri hazırlar. Donanımların kabulü sırasında yapılan teknik kontrol de aynı 
grubun sorumluluğundadır. Bilişim altyapısında oluşabilecek arızalar, donanım grup tarafından 
incelenir. Eğer onarım grubu kendi olanaklarıyla sorun giderilebiliyorsa gerekli malzemeler 
sağlanarak müdahale yapılır. Eğer arıza dış kaynakların kullanılmasını gerektiriyorsa donanımın 
gönderilmesi ve onanldıktan sonraki kontrolü bu grup tarafından yapılır. Kurumda kullanılan tüm 
bilgisayar donanımının periyodik bakımı ve gerektiğinde yükseltilmesi de aynı grup tarafından 
yapılır. 

Kullanıcı Destek Grubu 
Kullanıcı Destek Grubu bilişimle ilgili bir sorunu ya da isteği olan Kurum çalışanlarının ilk başvuru 
noktasıdır. Başka bir deyişle Kullanıcı Destek grubu Bilişim Müdürlüğü'nün "çağrı merkezi" olarak 
çalışır. Gelen sorunlar arasından diğer grupların yardımı gerekmeyenler bu grup tarafından çözülür. 
Eğer sorun diğer grupların desteğini gerektiriyorsa gerekli koordinasyon Kullanıcı Destek Grubu 
tarafından sağlanır ve iş diğer gruplara aktarılır. Kullanıcı Destek Grubunun uğraştığı işlerden 
bazıları aşağıda sıralanmıştır. 
3. Yeni masaüstü bilgisayarlara işletim sistemi ve gereken diğer yazılımların kurulması. 
4. Masaüstü bilgisayarlarda kullanılan yazılımların güncellenmesi ve bu bilgisayarların periyodik 

yazılım bakımlarının yapılması. 
5. Masaüstü bilgisayarlarda çıkan yazılım sorunlarının çözülmesi. 
6. Masaüstü bilgisayarlarda çalışan yazılımlarla ilgili kullanıcı desteği sağlanması ve eğitim 

verilmesi. 

Web Tasarımı Grubu 
Web Tasarım gurubu kurumumuzun vveb sayfalarını hazırlanması ve birimler tarafından hazırlanan 
web sayfalarının koordinasyonundan sorumludur. Kurumumuzun ana vveb sayfası ve vveb 
sayfalarını kendileri hazırlamayan birim ve Enstitülerimizin vveb sayfalan bu grup tarafından 
hazırlanır ve güncellenir. Web Tasarım grubu aktif vveb sayfalarının hazırlanmasında Yazılım 
Grubuyla, Web servisi veren sunucularla ilgili konularda da Sistem ve Ağ Yönetimi Grubuyla 
eşgüdümlü olarak çalışır. 

Grup kendi hazırladığı veya birimler tarafından hazırlanan vveb sayfalarının genel bütünlüğünden 
sorumludur. Web sayfalarının hazırlanmasında dış kaynak kullanımının gerektiği durumlarda grup 
projelerin koordinasyonu ve kontrolünü üstlenir. 

Kurumumuzun bilişim altyapısı ve Bilişim Müdürlüğü bünyesindeki yapılanma yukarıda kısaca 
açıklanmıştır. Böyle bir altyapının dış kaynak kullanımıyla yürütülmesi hiçbir zaman 
düşünülmemiştir. Tam tersine yapının geliştirilmesi ve sağlamlaştırılması için çalışılmaktadır. 

Kısaca, TÜBİTAK Bilişim Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana birlikte internetin Türkiye'ye 
getirilmesiyle, ulusal enformasyon ağı ve bilgi sisteminin oluşturması için gerekli altyapının 
sağlanması ve akademik dünyaya hizmet vermek amacıyla kendi içinden çıkarttığı bir grupla 
ULAKBİM'in kurulmasıyla ülkemize yaptığı katkıların yanında kamu kurum ve kuruluşlarının 
bilişim konusundaki bilgi taleplerine yanıt vermektedir. 

Yukarıda sözedilenlerin tümü gözönüne alındığında Bilişim Müdürlüğü'nün kapatılmasıyla ilgili 
söylentinin doğru olmadığı aşikardır. 
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Soru 11 
Sivil Savunma Müdürlüğü lokalinin kapatılacağı söylenmektedir? Kapatılacaksa gerekçesi nedir? 

Cevap 11 
Sivil Savunma Müdürlüğü ve/veya Kurum Binası'nm 21. katında bulunan Kurum Lokali'nin 
kapatılması söz konusu değildir. 

EKLER: 

1. Kurumsal Gelişim Eylem Planı 
2. Ortak Akıl Platformu Paydaş Toplantısı - 1, Raporu 
3. Ortak Akıl Platformu Enstitü Liderleri Paydaş Toplantısı Çalışma 

Programı Raporu 
4. 11.01-07.10.2004 Tarihleri Arası TÜBİTAK'ta İşten Ayrılan Personel 

Listesi 
5. 11.01-07.10.2004 Tarihleri Arası TÜBİTAK'ta İşe Giren Personel Listesi 
6. Sayın Önder YETİŞ'in Özgeçmişi 

6. - Antalya Milletvekili Feridun F BALOGLU'NUN, Antalya Eti Elektroınetalurji AŞ'nin 
satışına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3390) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn. Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın Anayasa'mn 98. ve T.B.M.M. İçtüzüğü'nün maddelerine 
göre, Başbakan Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

03.08.2004 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresince özelleştirme kapsamına alman 
ANTALYA ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş'nin satışa çıkarıldığı ve 
pazarlık usûlü ile satış işleminin gerçekleştiği açıklanmıştır. 

l.Komisyon,satış için kapalı zarf içinde teklif veren diğer firmaların adını neden gizli 
tutmaktadır? 

2.Eti Elektroınetalurji A.Ş'nin Antalya'daki barit öğütme tesisleri, Duraliler 
mahallesindeki 49930 metrekarelik arsası ve üzerindeki lojman ve sosyal tesisleri, yine 
Duraliler mahallesindeki 28929 metrekarelik arsa dışında,Kuruluşun Muğla 
Fethiye'deki Maden İşletmesi de aynı ihale kapsamında satılmış mıdır? 

3.Sözkonusu işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin iş akitlerinin topluca feshedileceğine 
ilişkin haberler doğru ise, 503 işçinin Yasal haklarının güvencesi sağlanmış mıdır? 

4.Benzer durumdaki Antalya Pamuklu İplik Dokuma Fabrikasının satışı halkın tepkisi 
ile durdurulmuştu.Aynı duyarlılığın bu işletme konusunda göstcrilmemesinin gerekçesi 
nedir? 
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5.Satış kesin leşin ce,işlctmenin amacına uygun üretim faaliyetinde bulunmasının 
güvencesi sözleşme ile sağlanmış mıdır? 
İşletmenin çevre kirliliğine neden olmadan üretimde bulunması için satış sözleşmesine 
koşul konulmuş mudur,yaptırımı belirlenmiş midir? 

ö.Antalya'da kamuya ait bir tek fabrika bile bırakmadan tümünü 
satmak,iktidarınızın tercihi ise,satılacak bir şey kalmayınca ne 
yapacaksınız? 
Antalya'nın değerlerini satarak elde edilen parayı,Antalya'nın sorunlarını 

çözmek için harcamayı düşünüyormusunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Vlllii. 
ı 8 Ekim * u u ^ 

SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 1 0 2 4. $ 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Antalya Milletvekili Feridun F. BALOĞLU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3390 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresince özelleştirme kapsamına alınan ANTALYA ETİ 
ELEKTROMETALURJİ A.Ş.'nin satışa çıkarıldığı ve pazarlık usulü ile satış işleminin 
gerçekleştiği açıklanmıştır. 

SORU 1- Komisyon, satış için kapalı zarf içinde teklif veren diğer firmaların adını 
neden gizli tutmaktadır? 

CEVAP 1- Eti Elektromctalurji A.Ş.'nin satışı için, 14.06.2004 tarihinden itibaren başta 
Resmi Gazete olmak üzere, tirajı yüksek gazetelerde yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış 8 
firma tarafından İhale Şartnamesi alınmış ve son teklif verme tarihi olan 26.07.2004 tarihinde 5 
(beş) teklif sahibi teklif vermiştir. Alınan tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde 5 (beş) teklif 
sahibi ile 29.07.2004 tarihinde kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilen ihalede, ilk dört sırada 
yer alan yatırımcıların; 

1. Aksu Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (15.320.000.-$) 
2. Özdoğu İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. (15.300.000.-$) 
3. Cihan Maden ve Metal Ürünleri Ticaret Nakliyat Ltd. Şti. (15.280.000.-$) 
4. Mehmet TUTAL'ın (15.000.000.-$) 

teklifleri Özelleştirme Yüksek Kurulunun 23.09.2004 tarih, 2004/83 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır. 

SORU 2- Eti Elektromctalurji A.Ş.'nin Antalya'daki barit öğütme tesisleri, D ur aliler 
mahallesindeki 49.930 metrekarelik arsası ve üzerindeki lojman ve sosyal tesisleri, yine 
Duraliler mahallesindeki 28.929 metrekarelik arsa dışında, Kuruluşun Muğla Fethiye'deki 
Maden İşletmesi de aynı ihale kapsamında satılmış mıdır? 

CEVAP 2- Şirketin satış yöntemi "Hisse Satışı" olduğundan Şirketin bina, arsa, makine-
teçhizat, mamül-yarımamül, aktif ve pasiflerindeki değerleri, tüm üretim birimlerinin 
varlıklarının mülkiyetinin ve tüm hisselerinin satışını içermektedir. 
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Ancak Şirkete ait Antalya ili, Merkez ilçesi, Duraliler köyünde bulunan; 2873 parsel 
no.lu 17.390 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan barit öğütme tesisleri, ihale dışında 
tutulmuş olup Hisse Satış Sözleşmesinin imzalanmasından önce başka kamu kuruluşuna 
devredilecektir. Ayrıca Şirket kullanımındaki mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol 
İşletmeleri A.Ş.'ye ait olan Muğla ili, Fethiye ilçesi, Göcek köyü, Düdenbaşı Mevkiinde bulunan 
519-520-521 parsel no.lu; 203 ada, 1 parsel no.lu; 206 ada, 1 parsel no.lu; 204 ada, 1 parsel no.lu 
(taşınmazların Şirket tarafından kullanımına Hisse Satış Sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden 
önce son verileceğinden) taşınmazlar, Mülkiyeti Orman Bakanlığına ait olan Muğla ili, Fethiye 
ilçesi, Büngüş Mevkiinde bulunan 57.436 m2; Muğla ili, Fethiye ilçesi, Büngüş ve Karataş 
Mevkiinde bulunan 134.500 m2; Muğla ili, Fethiye ilçesi, Göcek Mevkiinde bulunan 2.090 
m2lik taşınmazlar üzerinde Şirket lehine taahhüt senetleriyle verilen kullanım haklan 
imzalanacak olan Hisse Satış Sözleşmesi kapsamı dışında tutulmuştur. 

SORU 3- Sözkonusu işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin iş akitlerinin topluca 
feshedileceğine ilişkin haberler doğru ise, 503 işçinin yasal haklarının güvencesi 
sağlanmışmıdır? 

CEVAP 3- 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gergince 4857 sayılı İş Kanununa tabi 
olanların iş akitleri fesh edilecek olup, bu fesih işlemi sonucunda kıdem tazminatı, ihbar 
tazminatı ve varsa kullanılmamış yıllık izinlere ilişkin ücretler ve ödenmemiş diğer haklara (ilave 
tediye v.s.) ilişkin ödemeler yapılacaktır. 

özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak işçilerin diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilmelerine ilişkin gerekli 
Kanuni düzenleme 21 Eylül 2004 tarih ve 25590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ; 

Şirketteki nakle tabi personel (memur) istekleri halinde, 4046 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum veya kuruluşlarına nakledilecektir 

SORU 4- Benzer durumdaki Antalya Pamuklu İplik Dokuma Fabrikasının satışı 
halkın tepkisi ile durdurulmuştu. Aynı duyarlılığın bu işletme konusunda gösterilmemesinin 
gerekçesi nedir? 

CEVAP 4- Antalya Pamuklu İplik Dokuma Fabrikasının ihalesi, son teklif verme tarihi 
olan 25.06.2004 de yeterli teklif gelmemesi nedeniyle iptal edilmiştir. 

SORU 5- Satış kesinleşince, işletmenin amacına uygun üretim faaliyetinde 
bulunmasının güvencesi sözleşme ile sağlanmışmıdır? İşletmenin çevre kirliliğine neden 
olmadan üretimde bulunması için satış sözleşmesine koşul konulmuşmudur? Yaptırımı 
belirlenmiş midir? 

CEVAP 5- İmzalanacak olan Hisse Satış Sözleşmesinin Üretim Taahhüdü başlıklı 5. 
maddesinde; "ALICI, ŞIRKET'in ülke ve bölge ekonomisine katkısını sürdürmesini temincn 
hisse satış sözleşmesinin imzalanmasını müteakip, 3 yıl süre ile toplam 15.000 (onbeşbin) ton 
(ortalama asgari yıllık 5.000 ton ) düşük karbonlu ferrokrom, 18.000 (onsekizbin) ton (ortalama 
asgari yıllık 6.000 ton) karpit üretimi yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ALICI tarafından, Hisse Satış Sözleşmesinin imza tarihinde, bu maddede belirtilen üretim 
taahhütü için 1.000.000.- (birmilyon) ABD Doları tutarında, İDARE'ce kabul edilecek, İDARE 
lehine ABD Doları bazında kayıtsız şartsız, süresiz, gayrı kabili rücu, ilk talepte ödemeli ve 
istenildiğinde paraya çevrilebilir banka kesin teminat mektubu verilmiştir." 

Aynca yine Diğer Hususlar başlıklı 6. maddesinin (f)bendinde de "ALICI, ŞIRKET'in 
faaliyetleriyle ilgili olarak daha önce alınmamış ancak kamu kurum, kuruluş ve diğer 
otoritelerden alınması gerekli izinleri almakla yükümlüdür. ALICI, bu konudaki her türlü 
sorumluluk ve yükümlülüğün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. " hükümleri 
bulunmaktadır. 
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SORU 6- Antalya'da kamuya ait bir tek fabrika bile bırakmadan tümünü satmak, 
iktidarınızın tercihi ise satılacak bir şey kalmayınca ne yapacaksınız? Antalya'nın değerlerini 
satarak elde edilen parayı, Antalya'nın sorunlarını çözmek için harcamayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 6- Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan özelleştirmeler 4046 sayılı Kanun 
çerçevesinde yapılmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Koftal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

7. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR 'in, Spor Toto tarafından başlatılacak yeni bir müş
terek bahis oyununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh
met Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3391) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

1 - Spor Toto teşkilatı tarafından Turkcell altyapısı kullanılarak LİBERO adı 
altında yeni bir müşterek bahis oyununa başlanacak mıdır? 

2 - Bu müşterek bahisin cep telefonları ve internet üzerinden oynatılacağı 
açıklanmaktadır. Bu doğru mudur? 

3 - Cep telefonları ve internet aracılığı ile herkes 24 saat bu müşterek bahisi 
oynayabilecektir. Küçük çocuklar tarafından kullanılan cep telefonları 
velilerinin üzerine kayıtlı olduğundan, yaş kontrolünün yapılamayacağı ve 
çocukların da bu sayede bahis oynayabilecekleri dikkate alınmış mıdır? 

4 -Bi r çok ülkede izin verilmeyen, sınırsız olarak oynanabilecek bu 
müşterek bahisle birçok ailede maddi ve buna bağlı manevi çöküntüler 
olacağını değerlendiriyor musunuz? 

5 - Manevi değerlere öncelik verdiğini her fırsatta açıkladığınız iktidarınız 
devrinde kumar alışkanlığının tüm topluma yayılmasına yol açacak ye ilk 
defa başlatılacak olan bu müşterek bahis uygulamasını doğru buluyor 
musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/$*2.3/S 
Konu : 

/^..//û/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 27.09.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3391-6961/22208 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 04.10.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-378-30/4610 
sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/3391 esas no'Iu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehm# Âlî ŞAHIN 
Devlet Bakini ve 

Başbakan Yardımcısı 

SORU ÖNERGESİ CEVAPLARI 

1 - Bahis oyunları , tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de , henüz 
denetlenemeyen bir iletişim alanı olan internet üzerinden çoğunluğu yurtdışında kurulmuş illegal 
bahis siteleri aracılığıyla oynanabilmektedir. Hiçbir yasal zemine dayanmayan,18 yaş denetimi 
dahil hiçbir düzenleyici tedbiri bulunmayan ve kuruldukları ülkelerin kanunlarına göre faaliyet 
gösteren bu sitelerin engellenmesi ancak uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde mümkün 
olabilmektedir. Oldukça uzun bir süreci içeren bu çalışmalarda sonuç alınsa ya da belirlenen 
sitelerin uıi adresleri tespit edilerek bloke edilse bile bu bahis siteleri çok kısa bir zaman 
içerisinde bir başka internet sitesi kurarak faaliyetlerini kesintisiz olarak devam ettirebilmektedir. 
Yıllık cirolarının 1 Milyar Dolar civarında olduğu tahmin edilen bu siteler, ülkemizden büyük 
miktarda döviz çıkışına neden olmakta ve hiçbir vergi ödemeyerek ülke ekonomisine de zarar 
vermektedirler. 

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından ; bu sektörde yaşanan olumsuzlukların devlet 
güvencesi altında giderilmesi , denetim altına alınması ve ülkemizde mevcut olan oyuncu 
potansiyelinin değerlendirilerek yurtdışına aktarılan mali kaynağın ülkemize yönlendirilmesi 
amacıyla spor oyunlarının 01 Ağustos 2004 tarihinden itibaren bayilerin yanı sıra sanal ortamlar 
(cep telefonu „ internet v.s ) üzerinden de oynatılmasına başlanmıştır. 
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"Libero" bir oyun ismi olmayıp, Spor Toto Teşkilatı tarafından cep telefonları ya da 
internet kullanıcılarının oyun oynayabilmek için kayıt yaptırmaları gereken bir üyelik sistemidir. 

2 - Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından oynatılan tüm oyunlar "Libero" sistemine 
üye olan 18 yaşından büyük vatandaşlarımız tarafından cep telefonları ve internet üzerinden 
oynanabilmektedir. 

3 - Cep telefonu ya da internet üzerinden müşterek bahis oynamayı arzu edenlerin 
öncelikle Libero sistemine üye olmaları ve oyun ücretlerini ödeyecekleri banka hesabını 
açtırmaları gerekmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra katılımcılar oyun oynayabilmek 
için mutlaka kendilerine verilen şifreyi kullanmak zorundadırlar. 

Vatandaşlık numarası ile yapılan ilk müracaatlarda kullanıcı tarafından verilen bilgilerin 
hepsi titizlikle incelenmekte ve 18 yaşını doldurmuş olmayanlar sisteme kabul edilmemektedir. 

Banka hesabı oluşturma aşamasında bu bilgiler ikinci bir denetimden geçirilmektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre 18 yaşını doldurmamış vatandaşlarımızın bankalarda 
kendi adlarına hesap açtırmaları mümkün değildir. 

Anlaşılacağı üzere ; 18 yaş altı gençliğimizin bu oyunları oynayabilmesi ebeveynleri 
tarafından desteklenmediği sürece olanaksızdır. 

4 - Bayiler aracılığıyla oynatılan tüm oyunlarda olduğu gibi sanal ortamlarda da yalnızca 
gençliğimizi değil tüm vatandaşlarımızı korumaya yönelik bir tedbir olarak bir kişinin 
oynayabileceği maksimum oyun miktarı 2500 kolonla sınırlandırılmıştır. 

Proje hedefine uygun olarak, sanal ortam denetiminin ; halen bayiler aracılığıyla 
ülkemizde oynatılan At yarışı , Sayısal Loto ve Spor Oyunlarının denetimlerinden çok daha 
güvenli olması sağlanmıştır. 

5 - Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, ülkemizde kesintisiz olarak 44 yıldır hizmet 
vermektedir. Yurdumuzun spor politikalarının işlerlik kazanmasına, Türk sporu ve sporcusunun 
yanında günümüzde de kullanılan pek çok spor tesisinin yapımına kaynak yaratan Teşkilatın 
hasılatından ; Kulüp isim hakları ile futbol kulüplerine , Çocuk Esirgeme Kurumuna, Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna, Tanıtma Fonuna, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne, Savunma Sanayi 
Destekleme Fonuna, KDV ve Şans Oyunları Vergisi olarak Hazine'ye katkıda bulunulmaktadır. 

Spor oyunlarının sanal ortamlara taşınması ile ilgili iktidarımız döneminde ilk defa 
başlatılan farklı bir uygulama olmayıp; proje , Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından yıllardır 
sunulan ve bayiler aracılığıyla oynatılan oyunların internet ve cep telefonları aracılığıyla da 
oynanabilmesinden bir başka deyişle bu sektörde dünya üzerinde yaşanan teknolojinin 
ülkemizde de kullanılmasından ibarettir. 

Ülkemizde bulunan internet kullanıcılarının sayısı ,cep telefonundan oyun oynamak 
isteyenlerin ödeyeceği telefon ücreti ve aynı oyunların aynı şartlarla bayiler aracılığıyla kolaylıkla 
oynanabileceği göz önüne alındığında projenin kar amaçlı olmadığı açıkça görülecektir. 

- 4 2 4 -



T.B.M.M. B : 7 19 . 10 . 2004 0 : 2 

8. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, AK Parti Genel Başkan Yardımcısının gazetecilerle 
ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh
met Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3392) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

1. Çeşitli internet sitelerinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Murat 
Mercan'ın "AKP'li gazeteci arkadaşlarımızın medyadaki sıkıntısı 
bitecek birkaç hafta önce iki arkadaşımız bir gazetenin Ankara 
bürosu'na yerleştirdik. Bir arkadaş da AA'd a başlayacak. Bunlarla 
ilgileniyoruz " şeklinde açıklamaları yayınlanmıştır. Bu açıklamalar 
ne Mercan ne de AKP Genel Merkezi tarafından yalanlanmamıştır. 
Partinizin Genel Başkan Yardımcısının bu sözlerini tasvip ediyor 
musunuz? tasvip etmiyorsanız bu açıklamayı düzeltmeyi düşünüyor 
musunuz? 

2. Bu tavır gazetecileri AKP'li gazeteciler ve AKP'li olmayanlar şeklinde 
bölmek anlamına gelmiyor mu? Bu ülkede yeni bir bölücülük 
anlamına gelmiyor mu? 

3. İşsiz gazetecilerin iş bulması için AKP'li olması veya AKP Genel 
Merkezinden icazet mi alması gerekiyor? 

4. AKP Genel Başkan Yardımcısı Murat Mercan'ın iş bulduğu AKP'li 
gazeteciler kimler? Mercan'ın "AKP'li gazeteciler dediği bu kişilere 
hangi gazete ve televizyonlarda iş bulundu? 

5. AKP'li olmadığı için iş bulamayan gazetecilere ne tavsiye ediyor 
sunuz? 

6. Basından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı "basını bölmek'1 

görevini mi yapmaktadır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Say, :B.02.0.002/ Cj\^ ANKARA 
Konu : 

/5.4Û/2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 27.09.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0 10.00 02-
7/3392-6979/22234 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 04.10.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-378/31/4609 
sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/3392 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Âli,§XHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

YOZGAT MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN KOÇ'UN SAYIN BAŞBAKANIMIZA 
TEVCİH ETTİĞİ, SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA KENDİLERİ ADINA 

BAKANLIĞIM KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ, 
7/3392 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

Gazetecilik mesleği, olmazsa olmazı bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine bağlılık 
olan bir çalışma alanıdır. 

Dolayısıyla gazetecilik mesleğinin icrası sırasında gazeteci, kendini tüm görüş ve 
ideolojilerin tutabildiği ölçüde başarılı olur. 

Bu çerçevede AK Parti, gazeteler ve gazeteciler ile olan ilişkilerini mesleğin ve 
medeniliğin gerekleriyle belirlemiştir. 

Mesleğini onuruyla icra eden hiçbir gazetecinin her ne suretle olursa olsun 
tarafımızdan partili-partisiz şeklinde bir ayrıma tabi tutulmuş olması mümkün değildir. 

Soru önergesine mesnet teşkil eden iddia ise ciddiye alınması mümkün olmayan 
bir söylentiden ibarettir. 
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9. - İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ'un, Van Valisinin basına yansıyan açıklamalarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3399) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Ali Topuz 
İstanbul Milletvekili 

7 Temmuz 2004 tarihinde eski bir milletvekili ve adamlarının, Van'da bir polis 
merkezini uzun namlulu silahları ile basarak, görevleri gereği orada bulunan Malatya Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı polisleri darp etmesi ve biri oğlu iki zanlıyı kaçırmalarına ilişkin olaylar 
zinciri yetkililerin çelişkili açıklamaları ile hala karanlığını korumaktadır. Durum böyle iken, 
Van Valisi Hikmet Tan'ın 9.8.2004 tarihinde yaptığı açıklama olaya başka bir boyut 
kazandırmıştır. Van Valisinin söz konusu açıklaması, Anadolu Ajansına aynen şöyle 
yansımıştır: ("Eski Milletvekili Mustafa Bayram'ın oğlu Hamit Bayram'ın polis merkezinden 
kaçırılmasıyla ilgili CHP'nin hazırladığı raporu değerlendiren Tan, "CHP, başından beri bu işi 
sansasyonel hale getiriyor" dedi. "CHP'nin Van'a kötülük yaptığını savunan Tan, "CHP bir 
aydan bu yana bu konuyu işliyor. Sayın Baykal, Van'ın ticari, ekonomik ve kültürel hayatına 
darbe vuruyor. Burada kendisine oy vermiş birçok insan vardır" diye konuştu.") 

Van Valisi'nin yaptığı bu açıklama; polislerimizin darp edilerek zanlıların kaçırılması 
olayının üstünün kapatılması noktasındaki çabalan ortaya koyduğu gibi idarenin bu olayda 
tarafsızlığını ve güvenilirliğini kaybetme noktasına geldiğini de göstermektedir. Bu 
çerçevede; 

1. Van Valisinin yaptığı siyasi içerikli açıklamalar sizin ya da Sayın İçişleri Bakanının 

bilgisi dahilinde mi yapılmıştır? 
•2. Eğer sizin ya da Sayın İçişleri Bakanının bilgisi dışında yapıldı ise, bir il valisinin 

Anamuhalefet Partisini ve onun Genel Başkanını hedef alarak siyasi içerikli beyanat. 
vermesi hususunda ne gibi işlemler yapılmıştır? 

3. Olayda taraf olduğu açıkça ortaya çıkan Van Valisi'nin; soruşturmanın selameti, 
delillerin karartılmasını önlemek ve siyasi içerikli tartışmalara katılarak tarafsızlığını 
yitirmesi nedenleriyle görevden alınması düşünülmekte midir? 

4. Uluslararası uyuşturucu ticareti ile ilişkili olma olasılığı da taşıyan bu olayın başından-
beri; olayı basit bir polisiye olay gibi değerlendiren, olaya yeterli duyarlılığı 
göstermeyen, bu arada delillerin karartılması olasılığını göz ardı eden Sayın İçişleri 
Bakanının göreve devam etmesinde bir sakınca görmüyor musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B050PGM0710001-Ş/42'ft 
Konu : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 27.09.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7399-7299/22418 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ali TOPUZ'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
soru önergesine ait (7/3399) cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

07 Temmuz 2004 tarihinde Van ilimizde meydana gelen hadiseye İçişleri Bakanlığı 
iki açıdan yaklaşmıştır. Bunlardan ilki uyuşturucu ticareti ile mücadele de kararlılıktır. 
Diğeri ise kanun uygulayıcı olan polise mukavemet gösteren kaçakların yakalanması ve 
adli merciler önüne çıkarılmasında gösterilen duyarlılıktır. 

Olayın Bakanlığımıza intikalinden itibaren yetkililere "her türlü kamusal imkan 
kullanılarak sanıkların derhal yakalanması" talimatı verilmiş, olay aşama aşama takip 
edilmiştir. 

öte yandan İl Valilerinin basına bilgi ve demeç verme yetkisi 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 15 inci maddesinden kaynaklanmaktadır. Kanunla yetkili kılınmış 
olan görevlilerin yetkilerini objektif olarak, iyi niyet ve tarafsızlık ölçüleri içerisinde 
kullanmaları esastır. 

Nitekim, Van olayında da basında yer alan bütün hususların araştırılması 
konusunda, Bakanlık Müfettişleri görevlendirilmiştir. Müfettişler iddialara ilişkin görüşlerini 
içeren raporlarını Bakanlığımıza teslim etmişlerdir. 

Bu çerçevede, olayın üstünün örtülmesi veya delillerin karartılması söz konusu 
değildir. Hükümet ve Bakanlık olarak, Van ilimizde meydana gelen hadisenin üzerine 
kararlılıkla gidilmiştir. > 

Arz ederim. ^s 

'AbdülkadirAKSU 
Bakan 

4^/10/2004 
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10. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'in, kuraklığın doğal afet kapsamına alınıp alın
mayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nim cevabı (7/3410) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Bilim adamlarının açıklamalarından da anlaşıldığı gibi "Küresel Isınma" 
Dünya da olduğu gibi ülkemizi de tehdit etmektedir.Aşın ısınma ile birlikte 
toprakta ki nem oram azalmasından bazı bitki türlerinin kaybolacağı ve meyve-
sebze üretiminin zorlaşacağı iddia edilmektedir. 

Bu nedenle : 

1. Bütün Dünya devletlerinde olduğu gibi "Kuraklığı doğal afet 
kapsamına" almayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI .-KDD.SÖ.1.01/ 50İ2__ 18 EKİM 2004 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-378-49/4633 sayılı yazısı ile alınan, 27.09.2004 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3410-7148/22980 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'a ait 7/3410 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Muharrem TOPRAK 

İzmir Milletvekili 
Esas No : 7/3410 

Bilim adamlarının açıklamalarından da anlaşıldığı gibi "Küresel Isınma" Dünya da 
olduğu gibi ülkemizi de tehdit etmektedir.Aşın ısınma ile birlikte toprakta ki nem 
oranı azalmasından bazı bitki türlerinin kaybolacağı ve meyve-sebze üretiminin 
zorlaşacağı iddia edilmektedir. 
Bu nedenle : 
SORU ) Bütün Dünya devletlerinde olduğu gibi "Kuraklığı doğal afet kapsamına" 
almayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP) Bakanlığımızca yürütülen "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak 
Yardımlar Hakkında Kanun" yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, fırtına, taşkın, sel, 
don, dolu, kuraklık, haşere, ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal ürünleri canlı-cansız 
(toprak dahil) üretim araçları ve tesisleri zarar gören veya yok olan ve bu yüzden 
çalışma ve üretme imkanları önemli ölçülerde bozulan çiftçilere, köylünün kurmuş 
olduğu tarımsal amaçlı üretim kooperatiflerine, Devletçe gerekli yardımların yapılması 
ile ilgili hükümleri içermektedir. 
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II. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, bankaları denetlemekle sorumlu kurumların İmar 
Bankası ile ilgili görevlerini yapmadıkları iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'İM cevabı (3/3414) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, . / 

ffr) 
\Ahnhet ERSİN 

İzmir Milletvekili 

Hükümetinizin İmar Bankası olayını incelemek ve 
değerlendirmekle görevlendirdiği yabancı uzmanların raporunda, 
İmar Bankası ile ilgili sorunun 1984'teki el değişikliği ile başladığı, 
bu bankanın grup şirketlerini finanse ettiği açık olmasına rağmen 
önlem alınmadığı, BDDK'nın banka üst yönetimine atadığı kişinin 
bilgisiz ve görevini yapmadığı, mevduat sahiplerinin tamamen 
korumasız bırakıldığı ve SPK'nın 1990 yılında bu bankanın, hazine 
bonosu alım-satımma aracılık etmesini yasaklamasına karşın 
İMKB'nın işlemleri kaydetmeyi sürdürdüğü tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla,1984'ten bu yana, bankaları gözetmek, denetlemek 
ve mevduat sahiplerini korumakla görevli ve sorumlu olan, Hazine, 
Merkez Bankası, SPK ve BDDK ile İMKB'nın İmar Bankası olayında 
görevlerini yapmadıkları sonucu çıkmaktadır. 

1- İmar Bankası sorununun, resmi ve özerk kurumların 
görevlerini yapmaması sonucu olduğu, Hükümetinizin 
görevlendirdiği yabancı uzmanlarca da tespit edildiğine göre, şimdi 
ne yapacaksınız? 

2- İmar Bankası ile ilgili bu kurumların görevlerini yapmaması • 
sonucu, mağdur edildikleri açık olan mevduat ve.bono~sahiplerinin 
zararlarını karşılayacaklasınız? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B . 0 2 . 0 . 0 0 1 / 0 1 - ^ 3 fl/ta/2004 
KONU : 7/3414-7184 esas sayılı yazılı 

soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a)27.09.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3414-7184 sayılı yazınız. 
^Başbakanlığın 04.10.2004 tarih B.02.0.KKG.0.12/106-378-53/4603 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen ve Sayın Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip 
olunan 7/3414-7184 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'nın 12.10.2004 tarih, 
BDDK.2004.01 .KİK. 11765 sayılı yazısı ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 
15.10.2004 tarih, KÖB/337-37453 sayılı yazısı ve eki ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

&4C£s 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER / 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME K U R U M U 
(Kurul İşleri ve Karar lar Dairesi) 

SAVI :BDDK.2004.01.KtK-//?^ 1*2 EKİM 200* 
K O N U : Soru önergesi 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
(Sn. Doç .Dr . Abdül lat i f Ş E N E R ) 

İ L G İ : 05 .10 .2004 tarih ve B.02.0 .001/(01)7339 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İzmir Milletvekili Ahmet 
ERSlN' in yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7 /3414 
sayılı soru önergesinde yer alan ve Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplarımız 
aşağıda sunulmaktadır. 

2 ) Bilindiği üzere, 4969 sayılı Kanunun geçici"2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası 
ile 5021 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan 29.12.2003 tarih ve 2003 /6668 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararında; 

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun T. tmar Bankası T.A.Ş.'nin (Banka) 
bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme iznini kaldırdığı tarihten geriye doğru bir 
ay içinde (03/06/2003 tarihi dahil), kıyı bankalarındaki hesapları Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonunca (Fon) sağlanan mevduat güvencesi kapsamına almak amacına matuf olarak 
Bankanın yurt içi kayıtlarına muhabir bankaca karşılığı nakden veya Bankanın dışındaki bir 
başka banka aracılığıyla ödenmeksizin aktarıldığı tespit edilen hesapların, 

-4389 sayılı Bankalar Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Bankanın bankacılık 
işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten sonra açıldığı tespit edilen 
hesapların, 

-03 .06 .2003 tarihinde veya bu tarihten sonra Banka tarafından karşılığında Devlet iç 
borç senedi bulunmamasına rağmen ikinci piyasada Devlet İç Borç Senedi Satışı adı altında 
toplanan tutarları Fon'ca sağlanan mevduat güvencesi kapsamına almak amacına matuf olarak 
tasarruf mevduatına aktarıldığı tespit edilen hesapların, 

4 3 8 9 sayılı Bankalar Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri uyarınca sigorta 
kapsamındaki tasarruf mevduatı olarak kabul edilmeyeceği ve bu hesaplara ilişkin Fon 
tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacağı hükmü yer almaktadır. 

Bu çerçevede , sigorta kapsamında Fon tarafından ödemes i yapılacak tutarlar off-shore 
mevduatlar hariç o lmak üzere, Türkiye'de faaliyet gösteren ve mevduat kabulüne yetkili 
bulunan bankaların, yurt içi şubelerinde gerçek kişiler tarafından açı lmış olan Türk Lirası 
c ins inden tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz altın depo ve d ö v i z tevdiat 
hesaplarından oluşmakta olup, s ö z "konusu ödemeler T.C. Ziraat Bankası A . Ş . aracıl ığıyla 
1 7 . 0 1 . 2 0 0 4 tarihinde başlamıştır. 

D iğer taraftan, Hazine B o n o s u ve Dev le t Tahvil i işlemleri ile ilgili olarak ö d e m e 
yapı lması ise yeni bir yasal düzenleme yapılmasını gerektirmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 
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Başbakanlık 

Sermaye Piyasası Kurulu 

SAYI : KÖB/ 3 3 ^ 3>** 3 3 ANKARA 
KONU: 15/10/2004 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER 

İLGİ: a) 5.10.2004 tarih ve B.02.0.001/(01)7339 sayılı Evrak Akış ve 
Talimat Formu 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 
4.10.2004 tarih B.02.0.KKG.0.12/106-378-53/4603 sayılı yazısı ekinde 
yer alan İzmir Milletvekili Saym Ahmet ERSİN tarafından verilen 6.9.2004 
tarihli yazılı soru önergesi 

İlgi (a) da kayıtlı formun ekinde yer alan İzmir Milletvekili Saym Ahmet 
ERSÎN'in ilgi (b) de kayıtlı soru önergesinde yer alan konu üe. jlgijl olarak, 
Sermaye Piyasası Kurulunun görev ve sorumluluk alamyla ilgili cevaplar ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ti*«£-
Dr. Doğan CANSIZLAR 
Kurul Başkam 
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İlgi yazı ekinde yer alan soru önergesinde T. İmar Bankası TAŞ. (İmar 
Bankası, Banka) ile ilgili olayı incelemekle görevlendirilen yabancı uzmanların 
hazırlamış oldukları raporda, İmar Bankası ile ilgili sorunun 1984 yılındaki el 
değişikliği ile başladığı, Banka'nın grup şirketlerini finanse ettiği açık olmasına 
rağmen önlem alınmadığı, BDDK'nın banka üst yönetimine atadığı kişinin bilgisiz ve 
görevini yapmadığı, mevduat sahiplerinin tamamen korumasız bırakıldığı ve 
SPK'nun 1990 yılında Banka'nın hazine bonosu alım satımına aracılık etmesini 
yasaklamasına karşın İMKB'nin işlemleri kaydetmeyi sürdürdüğüne yönelik 
tespitlerin yer aldığı, bu tespitlerden hareketle, 1984 yılından itibaren, bankaları 
gözetmek, denetlemek ve mevduat sahiplerini korumakla görevli ve sorumlu olan, 
Hazine, Merkez Bankası, SPK ve BDDK ile İMKB'nin İmar Bankası olayında 
görevlerini yapmadıkları sonucunun ortaya çıktığı belirtilerek, İmar Bankası 
sorununun resmi ve özerk kurumların görevlerini yapması sonucu olduğunun tespit 
edilmesi karşısında neler yapılacağı ve bu kurumların görevini yapmaması 
sonucunda mağdur edilen mevduat ve bono sahiplerinin zararlarının karşılanıp 
karşılanmayacağı sorulmaktadır. 

Soru önergesinde bahsi geçen, Jean-Lquis Fort ve Peter Hayward adlı 
kişilerden oluşan Komisyon tarafından hazırlanan Ağustos 2004 tarihli raporda, 
İmar Bankasında meydana gelen yolsuzluk ile ilgili olarak Sermaye Piyasası 
Kurulunun sorumlu olduğuna ilişkin bir tespite yer verilmemiş ve ayrıntılarına 
raporun 14 vd. ile 33 vd. sayfalarında yer verildiği üzere; İmar Bankası olayının, 
etkin bir kontrol sistemi bulunmaması, iç ve dış denetim sistemindeki eksiklikler, 
bağımsız denetimin sağlanamaması, modern denetim yöntemlerinin (bağımsız 
yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu denetim komitesi) uygulanmaması, yerinde 
ve uzaktan denetimde verilerin bağımsız incelenmemesi, denetimde gereken 
deneyime sahip olunmaması, Banka yönetim kurulunda bulunan BDDK 
temsilcisinin de verilen bilgilerin doğru olup olmadığını belirleyebilecek bir konumda 
olmaması, denetim otoritesinin bilgileri doğrulamak için araca sahip olmaması, 
daimi denetimin bulunmaması ve farklı seviyedeki denetimler arasında 
entegrasyonun sağlanmaması gibi tamamen Kurulumuzun dışında kalan 
etkenlerden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, etkin bir denetim 
otoritesinin gerekliliğine dikkat çekilerek, bunun için, aynnülanna raporun 24 vd. 
ile 33 vd. sayfalarında yer verildiği üzere; gerekli sağlam bir hukuki temel, gerekli 
mali kaynak ve insan kaynaklan ile BDDK içinde denetim sürecinin organize 
edilmesi gerektiği belirtilmiş ve bunların gerçekleştirilmesi için reformlar yapılması 
tavsiye edilmiştir. Görüldüğü üzere, bahsedilen, raporda İmar Bankası olayı ile ilgili 
olarak Sermaye Piyasası Kuruluna herhangi bir sorumluluk izafe edilmemiştir. 
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12. - Antalya Milletvekili Feridun F BALOGLU'nun, Düzce depreminde mağdur olanların 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (3/3427) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn. Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın Anayasa'nın 98. ve T.B.M.M. îçtüzüğü'nün maddelerine 
göre, Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Zeki ERGEZEN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

04.08.2004 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

1). 12 Kasım 1999 Düzce depreminin izlerinin aradan geçen 5 yıla yakın 
süreye ve 2 yıla yaklaşan iktidarınızın iddialı açıklamalarına rağmen 
silinememiş olmasını olağan mı sayıyorsunuz? 

2).Depremzedelere tahsis edilen arsaların geri alındığını öne sürerek 27 
Temmuz 2004'de 60.000 vatandaşın imzaladığı dilekçeyi Başbakanlığa ve 

. Bakanlığınız sunan Düzcelilerin tepkisini neden gözönüne almıyorsunuz? 

3).Deprem mağdurlarına arsalarını neden teslim etmiyorsunuz? 
Ankara'ya gelip sorunlarına çözüm arayan insanların çaresizliğine 

eğilmekte neden gecikiyorsunuz? 
T.C. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

ANKARA 
SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ / ^ 3 2 -
KONU :Antalya Milletvekili «| 8 EKİM 2004 

Feridun Fikret BALOGLU'nun 
Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.09.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6929 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; İstanbul Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Düzce 
depreminde mağdur olanların sorunları hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 
7/3427 Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN FERİDUN FİKRET BALOĞLU'NUN 

T.B.M.M. 7/3427 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR : 

1-12 Kasım 1999 Düzce depreminin izlerinin aradan geçen 5 yıla yakın süreye 
ve 2 yıla yaklaşan iktidarınızın iddialı açıklamalarına rağmen silinememiş olmasını 
olağan mı sayıyorsunuz? 

2- Depremzcdelere tahsis edilen arsaların geri alındığım öne sürerek 27 
Temmuz 2004'de 60.000 vatandaşın imzaladığı dilekçeyi Başbakanlığa ve 
Bakanlığınıza sunan Düzcelilerin tepkisini neden göz önüne almıyorsunuz? 

3- Deprem mağdurlarına arsalarını neden teslim etmiyorsunuz? 
Ankara'ya gelip sorunlarına çözüm arayan insanların çaresizliğine eğilmekte 

neden gecikiyorsunuz? 

CEVAP: 

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen deprem afeti 
nedeniyle, Düzce ili ve çevresinde konutları yıkılan veya ağır derece hasar gören hak 
sahibi afetzedeler için Düzce ili, merkez ilçe, Nalbantoğlu Afetzede Yerleşim Alanı 
seçilmiş ve 8469 kalıcı konut yapılmış ve konutlar haksahiplerine teslim edilmiştir. 

Konut adası olarak ayrılmış olup, ancak şu anda boş durumda olan imar 
adalarından; 

183-211-212-220-221 ve 232 no'lu adalar bölgedeki konut açığını kapatmak 
amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devredilmiştir. Toplu Konut 
tdaresi inşaatlarının büyük bir kısmını (kaba inşaatını) bitirmiştir. 

7269 sayılı Kanuna göre Haksahibi olmayıp da, maddi durumları iyi olmayan 
ailelere konut yapılabilmesi amacıyla 130-160-177-226 ve 234 no.lu adalar bölgedeki 
depremzedeler için tahsis edilmiş olup, 775 sayılı Yasaya 4608-sayılı Yasayla eklenen 
geçici 5.madde hükümleri doğrultusunda değerlendirilmek üzere Bakanlığımca 
(Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) "Gecekondu önleme Bölgesi" 
olarak onaylanmış olup, Düzce ilinde kurulmuş veya kurulacak olan konut 
kooperatiflerine tahsis edilecektir. Ayrılan bölgenin talepleri karşılamada yeterli 
olmaması halinde, yeni "Gecekondu Önleme Bölgeleri" oluşturmak için çalışmalara 
devam edilecektir. 

Konuya ilişkin husus, 4/10/2004 gün ve 11937 sayılı yazımız ile Düzce 
Valiliğine (Bayındırlık ve Iskan Müdürlüğü) ve Düzce Belediye Başkanlığına 
bildirilmiştir. 

Hali hazırda Bakanlığımıza (Afet İşleri Genel Müdürlüğü) tahsisli olan 4 adanın 
toplam alanı yaklaşık 57.000 m2.dir. Bu alanda imar planında belirtilen 1. Emsal ile 
yaklaşık (fazla eğimli yerler de dikkate alınarak) 500 konut sığmaktadır. EYY 
kredisinden hak sahibi olup ta henüz kredi kullanmayan 465 hak sahibi vatandaş 
bulunmaktadır. Ayrıca mahkeme kararıyla kura sonucu bodrum kat çıkan 
afetzedelerden hak sahipliği EYY'ye dönüştürülen ve yine mahkeme kararıyla hak 
sahibi olmuş ve olacak kişiler mevcuttur. 

7269 sayılı Yasaya göre Bakanlığımız (Afet İşleri Genel Müdürlüğü) adına 
tahsisi yapılan taşınmazların, hak sahibi ailelere ve kamu kurumlarına imar planındaki 
amacına uygun olarak tahsisen devri yapılmakta olup, bu kapsam dışında kalan kişi ve 
kuruluşlara yer tahsisi yapılması yasal olarak mümkün olmamaktadır. 
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13. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, tamamlanmayan Antalya Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğünün yeni binasına, 

- Ankara Milletvekili Gülsün BİLGEHAN'ın, mıcır dökülerek yapılan yol çalışmalarının 
kazalara yol açtığı iddiasına, 

- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, İstanbul'daki 49 ilköğretim okulunun yapım 
ihalelerindeki bazı iddialara, 

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3430,3432,3433) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve îskan Bakanı Sayın Zeki 'BKGSZEN 

tarafından Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddeleri uyarınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Nail KAMAC^ 

Bir hukuk devletinin yurttaşlarına sağlaması gereken 

mülkiyetin garantisi ve güvenliğinin sağlanmasıdır. Bunun ön koşulu ise kayıtların sağlıklı bir biçimce 

korunmasıdır. Yani Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatı'nm mekansal olarak sağlık!; 

ortamlarda hizmet vermesi elzemdir. 

Antalya Tapu ve Kadastro Müdürlüğü için yapımına 2002 yılında başlanan yeni bina. 

aradan geçen 2 yılın üstündeki zamana rağmen hâlâ tamamlanmamıştır. Sadece 1. kata kadar 

ilerlemiş bina inşaatı. Geçtiğimiz aylara kadar Antalya Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Antalya İl 

Özel idaresi Binasında Hizmet vermekteydi; ancak İl Özel İdaresi Binasında görülen kolan 

patlamaları ve zemin kaymaları nedeniyle bina hizmete kapatıldı. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü 

ise bir bölümünü kiraladığı eski pil fabrikasında çok ciddi mekansal sıkıntılar içinde hizmet 

vermeye devam etmektedir. Bu bağlamda, 

1. Antalya Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün yeni binası hâlâ neden tamamlanamamıştır? 

2. Yeni bina ne zaman tamamlanacaktır? 

3. Eski pil fabrikası ile yapılan kira sözleşmesinin süresi 6 ay sonra dolacaktır; 6 ay sonra Antalya 

Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün nerede hizmet vereceğine ilişkin bir hazırlık var mıdır? 
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10 08 2004 

TBMM BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıdaki soruların Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki Ergezen 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Gülsün BİLGEHAN -
CHP Ankara Milletvekili 

Uygarlığın, insanlığa verilen değer ile ölçüldüğü bu çağda, Türkiye'nin 
trafik kazalarında dünyada ilk sıralarda yer alması hanemize yazılmış bir utanç 
olarak durmaktadır. 

Avrupa Birliği yolunda önemli reformlar gerçekleştirdiğimiz bu dönemde, 
trafik kazaları ile mücadele, attığımız diğer adımlar kadar önemlidir. Gerek 
muhalefet, gerekse iktidar olarak el birliğiyle yürüttüğümüz ilerleme politikaları 
çerçevesinde bu sorunun üzerinde de dikkatle durmalıyız. Yeni Türk Ceza 
Kanununun bu alanda da çağdaş yasalar getireceğini umuyoruz. 

Bununla birlikte, özellikle yaz aylarında yazlık yörelerdeki karayolu 
aksaklıkları hepimizi tedirgin etmekte ve turizmi olumsuz etkilemektedir. Sıcak 
asfalta dökülen tonlarca mıcır yüzünden ölümlü trafik kazaları meydana 
gelmekte, yolda sıçrayan taşlar hasara neden olmaktadır. 

Satıh kaplama denilen, asfalt üzerine mıcır dökülerek gerçekleşen yol 
çalışması sürücüler için hayati tehlike taşımaktadır. Oysa "Roadmix" diye 
anılan, mıcırla asfaltın karıştırılarak alana serilmesi sistemi, kaplamadan biraz 

daha pahalıya mal olmakla birlikte daha emin ve uzun Ömürlüdür. Zaten, hiçbfr 
ekonomik gerekçe insan hayatından daha önemli olamaz. 

Bu bilgiler ışığında; 

1. Yol yapımı ve onarımında ilk hedef sürücülerin ve yayaların 
güvenliği değil midir? 

2. Turizm mevsiminin en yoğun olduğu yaz aylarında yüzey kaplama 
çalışmaları yapmak doğru mudur? 

3. Karayolu bozuklukları nedeniyle meydana gelen kazalar 
Bakanlığınızın sorumluluğu altında değil midir? 

4. Bu tür kazaların önlenmesi için Bakanlığınız ne gibi çalışmalar 
yapacaktır? 

5. Özellikle bu tür yollarda meydana gelecek kazaların azaltılması 
amacıyla yazlık bölgelerdeki trafik kontrollerinin artırılması 
gerekmez midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın, Bayındırlık ve İskan Bakam Sayın Zeki ERGEZEN tarafından, yazılı olarak 
yanıtlanması için, gereken işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. (23 Ağustos 2004) 

26-30 Nisan 2004 tarihleri arasında, İstanbul Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'nde, İstanbul ili 
sınırları içinde ihtiyaç duyulan 49 ilköğretim okulunun yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Ancak bu ihalelere 
şaibe karışmıştır. Bu şaibelere, ihale sonrasında medyada da yer verilmiştir. İhalenin hukuki zemin dışına taştığı 
ve hakkaniyet ölçülerine uymadığı iddiası, kamu vicdanım rahatsız etmektedir. Bu iddialara göre önceden 
gerekli zemin oluşturularak, ihaleler AKP'ye yakm firmalara, üstelik yapılabilir en uygun rakkamlarm çok 
üstünde bedellerle verilmiştir. Maliyetlerin belirlenme kriterleri, İhale Yasası'na uymamaktadır. İhalelerde Kamu 
yaran gözetilmemiş, daha avantajlı teklifler gözönünde bulundurulmamıştır. Rakkamlar hukukdışı yöntemlerle 
oluşturularak, kamuoyunca AKP'ye yakınlığı ile bilinen yandaş firmalar kollanmış ve ihaleler bu firmaların 
lehine sonuçlandırılmıştır. Şimdi gelinen noktada henüz ihaleler kesinleşmeden, Milli Eğitim gibi çok hassas bir 
kurumun bütçesini ve geleceğini ilgilendiren bu önemli konuda oluşan kuşkuların aydınlatılarak giderilmesi 
gerekmektedir. 

Sorular: 

1-İhaleleri kazanan firmaların AKP ile yakınlıkları var mıdır? İhaleler gerçekten de yandaş firmalar lehine mi 
sonuçlandırılmıştır? 

2-Ihalelerde öncelikli olarak kamu yaran gözetilmiş midir? 

3-İhalelerde "yapılabilir en düşük ve en uygun" rakkamm tespitinde hangi kriterlere başvurulmuştur? 

4-Yapılan tüm tekliflerin ortalamasının alınarak en uygun "sınır değer maliyetinin" saptanması hukuka uygun 
mudur? Bu yöntem çeşitli soru işaretleri doğurmaz mı, ihalenin güvenirliğini ortadan kaldırmaz mı? 

5-Toplam 88 trilyon bedelle verilen ihalelerin aslında 75 trilyon civarında sonuçlandınlmasının mümkün olduğu 
iddia edilmektedir. Aradaki farkla en az 8 okul daha yaptınlabileceği düşünülürse; Milli Eğitimin çeşitli maddi 
güçlükler içinde yürütüldüğü ülkemizde bu sayı sizce de önemli bir eksiği gidermeyecek midir? 

6-Yapılan itirazlar sonucunda ihaleleri incelemeye alan Kamu İhale Kurumu üzerinde bir siyasi baskı var mıdır? 

7-Bakanlığınızca, söz konusu ihalelerle ilgili olarak bundan sonra nasıl bir yol haritası izlenecektir? Örneğin 
ihalelerin iptali düşünülmekte midir, yoksa tüm bu kaygı ve kuşkulara rağmen ihalelerin kesinleşmesi mi 
beklenecektir? 

8-İhalelerin bundan böyle "davetiye" usulüyle yapılacak olması; herkesin katılımına açık olmayan, sadece 
istenen firmaların davet edileceği kuşkulu ihaleler döneminin başlaması anlamına gelmeyecek mi? Bu ihale 
usulüyle ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SAYI : B.09.0.APK0.21.00.17/ f ^ 
KONU : Antalya Miletvekili Nail « 9 £ K İ M 2004 

KAMACI, Ankara Milletvekili 
Gülsün BİLGEHAN ve 
İstanbul Milletvekili Mehmet 
Ali ÖZPOLAT'ın Yazılı 
Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.09.2004 tarih ve KAN.KAR.MDA.01.0.GNS.0.10.00.02-6929 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ilişiğinde alman Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, tamamlanmayan 
Antalya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatı, Ankara Milletvekili 
Gülsün BİLGEHAN'ın, mıcır dökülerek yapılan yol çalışmalannın kazalara sebebiyet verdiği 
iddiası ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın da, İstanbuldaki 49 İlköğretim 
okulu yapım ihaleleri hakkında; Bakanlığıma yöneltmiş oldukları T.B.M.M. 7/3430, 7/3432 
ve 7/3433 Esas sayılı Yazılı Soru önergeleri incelenmiş olup, konulara ilişkin cevaplarımız 
ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN NAİL KAMACI'NIN 

T.B.M.M. 7/3430 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Antalya Tapu ve Kadastro Müdürlüğü için yapımma 2002 yılında başlanan yeni bina, 
aradan geçen 2 yılm üstündeki zamana rağmen hala tamamlanmamıştır. Sadece 1. kata kadar 
ilerlemiş bina inşaatı. Geçtiğimiz aylara kadar Antalya Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Antalya 
İl Özel İdaresi Binasında Hizmet vermekteydi; ancak İl Özel İdaresi Binasında görülen kolan 
patlamaları ve zemin kaymaları nedeniyle bina hizmete kapatıldı. Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğü ise bir bölümünü kiraladığı eski pil fabrikasında çok ciddi mekansal sıkıntılar için 
hizmet vermeye devam etmektedir. Bu bağlamda, 

1- Antalya Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün yeni binası halâ neden 
tamamlanamamıştır? 

2- Yeni bina ne zaman tamamlanacaktır? 

3- Eski pil fabrikası ile yapılan kira sözleşmesinin süresi 6 ay sonra dolacaktır; 6 ay 
sonra Antalya Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün nerede hizmet vereceğine ilişkin bir hazırlık 
var mıdır? 

CEVAPLAR: 

1- Yapımına, 2003 yılında başlanılan söz konusu hizmet binası inşaatının başlangıç 
ödeneği 180.000.000.000-TL. olup, 2004 yılı ödeneği de 485.000.000.000-TL.dir. Ayrıca, 
2004 yılı yatırım programında yer alan Yozgat Bölge Müdürlüğü inşaatı için ayrılan 
162.000.000.000-TL ödeneğin tamamı Antalya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü inşaatına 
aktan lmıştır. 

2- Bahse konu binanın bitirilmesi için gerekli olan 2.616.000.000.000-TL. ödeneğin, 
l.llö.OOO.OOO.OOO-TL.'sinin karşılanması amacıyla, Maliye Bakanlığı, geri kalan 
L500.000.000.000.-TL.si için de DPT Müsteşarlığı nezdinde girişimler devam etmektedir. 
Talep edilen ödeneklerin temin edilmesi halinde, inşaatın biran önce tamamlanarak, hizmete 
açılmasına çalışılacaktır. 

Ayrıca, 2005 yılı yatırım programında Antalya Bölge Müdürlüğü için 
485.000.000.000-TL. ödenek teklifinde bulunulmuştur. 

3- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Antalya Bölge Müdürlüğü halen Makine 
Kimya Endüstrisi binasında, geçici olarak hizmet vermektedir. Bu husustaki protokol 6 aylık 
periyotlar halinde tanzim edilmiştir. Makine Kimya Endüstrisi ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğümüz arasında yapılan protokolün 5.Maddesi gereğince, oturma süreleri karşılıklı 
olarak her iki kurumun rızasıyla uzatılabilecektir. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN GÜLSÜN BİLGEHAN'İN 
T.B.M.M. 7/3432 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Uygarlığın, insanlığa verilen değer ile ölçüldüğü bu çağda, Türkiye'nin trafik 
kazalarında dünyada ilk sıralarda yer alması hanemize yazılmış bir utanç olarak durmaktadır. 

Avrupa Birliği yolunda önemli reformlar gerçekleştirdiğimiz bu dönemde, trafik 
kazaları ile mücadele, attığımız diğer adımlar kadar önemlidir. Gerek muhalefet, gerekse 
iktidar olarak el birliğiyle yürüttüğümüz ilerleme politikaları çerçevesinde bu sorunun 
üzerinde de dikkatle durmalıyız. Yeni Türk Ceza Kanununun bu alanda da çağdaş yasalar 
getireceğini umuyoruz. 

Bununla birlikte, özellikle yaz aylarında yazlık yörelerdeki karayolu aksaklıkları 
hepimizi tedirgin etmekte ve turizmi olumsuz etkilemektedir. Sıcak asfalta dökülen tonlarca 
mıcır yüzünden ölümlü trafik kazaları meydana gelmekte, yolda sıçrayan taşlar hasara neden 
olmaktadır. 

Satıh kaplama denilen, asfalt üzerine mıcır dökülerek gerçekleşen yol çalışması 
sürücüler için hayati tehlike taşımaktadır. Oysa "Roadmix" diye amlan, mıcırla asfaltın 
karıştırılarak alana serilmesi sistemi, kaplamadan biraz daha pahalıya mal olmakla birlikte 
daha emin ve uzun ömürlüdür. Zaten, hiçbir ekonomik gerekçe insan hayatından daha önemli 
olamaz. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Yol yapımı ve onarımında ilk hedef sürücülerin ve yayaların güvenliği değil midir? 

2- Turizm mevsiminin en yoğun olduğu yaz aylarında yüzey kaplama çalışmaları 
yapmak doğru mudur? 

3- Karayolu bozuklukları nedeniyle meydana gelen kazalar Bakanlığınızın 
sorumluluğu altında değil midir? 

4- Bu tür kazaların önlenmesi için Bakanlığınız ne gibi çalışmalar yapacaktır? 

5- özellikle bu tür yollarda meydana gelecek kazaların azaltılması amacıyla yazlık 
bölgelerdeki trafik kontrollerinin artırılması gerekmez midir? 

CEVAPLAR: 

1- Ülkemizdeki otoyol, devlet ve il yollarının yapım ve bakımından sorumlu bir 
kuruluş olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, yol ağına dahil olan kesimlerdeki ilk 
hedefi, öncelikle yol kullanıcıların can ve mal güvenliğidir. Bir karayolunun yapılmasındaki 
asıl amacın trafiğin güvenli seyrini sağlamak ve trafiğe en uygun şartlarda hizmet etmek 
olduğunu göz önüne aldığımızda, trafiğin en önemli parçası olan insan unsurunun 
düşünülmemesi imkansızdır. Gerek yapım^ gerekse bakım çalışmaları sırasında standartlara 
uygun işaretleme ve inşaat tekniği ile yol kullanıcılarının emniyeti ve trafiğin doğru 
yönlendirilebilmesi sağlanmaya çalışılır, 
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2- Bilindiği üzere, her tür inşaat işinde olduğu gibi yol inşaatmda da belli mevsimlerde 
çalışma zorunluluğu vardır, özellikle direkt çevresel etkiye açık olan yol inşaatı sırasmda 
belli kriterlerin sağlanması şarttır. Öncelikle yağışsız ve belli bir sıcaklık değerinin üzerinde 
olan günlerin beklenmesi gerekir. Ülkemizin tümü düşünüldüğünde ise, çalışmaya müsait 
devre genellikle Nisan-Mayıs ayı ile Ekim-Kasım aylan arasında bulunan devre olmaktadır. 
Doğal olarak yaz ayları en yoğun çalışmaya rastlayan devre olarak kaçınılmazdır. Turizm 
mevsiminin yaz aylarına rastlamasından ötürü, kazalarda meydana gelen artışın esas nedeni 
yol yapım yada onanm çalışmaları olmayıp, artan trafik sayısından ve kural ihlalinden 
kaynaklanmaktadır. Yine de yol yapım ve bakım çalışmalannm sebep olabileceği kazaları, 
meydana gelmeden önleyebilmek amacıyla, Karayolları Genel Müdürlüğünce tç Genelgeler 
çıkarılmakta olup, özellikle çalışma mevsimlerinde Genelgelere uyulması konusunda hassas 
davranılması, yapım yada onanm çalışmasının türüne göre gerekli işaretlemenin muhakkak 
tesis edilmesi, asfalt ve diğer tabakalann yapım çalışmalannm Yollar Fenni Şartnamesine 
uygun olarak yapılması istenmektedir. Zaman zaman vatandaşlarca Karayolları Genel 
Müdürlüğüne yapılan şikayetler incelendiğinde, şikayet konusu yol kesimindeki çalışmada 
gerekli işaretlemelerin yapıldığı, yol yapım yada onanm çalışmasının usulüne uygun olarak 
devam ettiği ancak, şikayete neden olayın genellikle vatandaşların dikkatsizlik ve 
tedbirsizliğinden kaynaklandığı, özellikle çalışma alanlannda yapılan uyanlara göre seyahat 
etmemeleri, yol ve çevre şartlannı göz önüne almamaları ve bilhassa araçlannm hızını yapım 
çalışmasının gerektirdiği hıza indirmemeleri nedeniyle hasarlı kazalara karıştıkları 
görülmektedir. 

3- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan kaza istatistikleri göz 
önüne almdığmda, kazalarda asıl önemli faktörün insan unsuru olduğu, gerek sürücü gerekse 
yaya yada yolcu hataları sonucunda meydana gelen kazalann en büyük %'yi oluşturduğu 
açıkça görülmektedir. 2002 yılı kaza istatistiklerine göre Türkiye genelinde meydana gelen 
kazalann kusur dağılımı hesaplandığında, sürücü kaynaklı kazalar % 96.99, yaya kaynaklı 
kazalar % 2.48, yolcu kaynaklı kazalar % 0.12 ve araç kaynaklı kazalar % 0.25 olurken, tüm 
bu dağılım içinde yol kusuruna ait kaza payı % 0.16 olarak bulunmuştur. Görüldüğü üzere 
tüm kaza faktörleri arasında en küçük pay yol kusuruna aittir. 

4- Yol kusurundan kaynaklanan ve Karayollan Genel Müdürlüğü bakım ağı içinde 
oluşan kazalan engelleyebilmek ve başka kazalar meydana gelmeden gereken önlemi 
alabilmek için, öncelikle kaza kara noktalannın saptanması amacıyla Emniyet Genel 
Müdürlüğünden gerekli kaza verileri alınır. Bu verilerin yol ağı üzerindeki yerleri tespit 
edilerek kaza yoğunlaşması diğer bir deyişle kaza kara noktası oluşup oluşmadığı incelenir. 
Eğer kaza yoğunlaşması görülüyorsa, yoğunlaşmanın nedeni araştınlır. Yoldan kaynaklanan 
bir sorunun tespit edilmesi halinde alınması gereken fiziki önleme karar verilir. Finansman 
sorunu nedeniyle çözülemeyecek yada çözümü pahalı veya zaman alacak durumlarda ise, 
standardına uygun işaretlemeler ile yol kullanıcılan uyanlarak, işaret ve işaretlelemelere 
uymalan istenir. 

5- Karayollanmızda can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması, trafik 
güvenliğini ilgilendiren bütün konularda alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 2918 
sayılı Karayollan Trafik Kanunu çıkarılmış olup, belli kurum ve kuruluşlann yetki tanımı 
yapılmıştır. Trafik kontrolleri diğer bir deyişle duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetme 
görevi Emniyet Genel Müdürlüğüne, bu Genel Müdürlüğün sorumluluk alanı dışına çıkan 
kesimlerde ise Jandarmaya verilmiş ojup, Bakanlığımızın herhangi bir trafik denetim yapma 
yetkisi bulunmamaktadır. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MEHMET ALİ ÖZPOLAT'IN 

T.B.M.M. 7/3433 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR : 

26-30 Nisan 2004 tarihleri arasında, İstanbul Bayındırlık ve îskan İl Müdürlüğü'nde, 
İstanbul ili sınırlan içinde ihtiyaç duyulan 49 ilköğretim okulunun yapım ihalesi 
gerçekleştirilmiştir. Ancak bu ihalelere şaibe karışmıştır. Bu şaibelere, ihale sonrasında 
medyada da yer verilmiştir. İhalenin hukuki zemin dışma taştığı ve hakkaniyet ölçülerine 
uymadığı iddiası, kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Bu iddialara göre önceden gerekli zemin 
oluşturularak, ihaleler AKP'ye yakın firmalara, üstelik yapılabilir en uygun rakamların çok 
üstünde bedellerle verilmiştir. Maliyetlerin belirlenme kriterleri, İhale Yasası'na 
uymamaktadır. İhalelerde Kamu yararı gözetilmemiş, daha avantajlı teklifler göz önünde 
bulundurulmamıştır. Rakamlar hukuk dışı yöntemlerle oluşturularak, kamuoyunca AKP'ye 
yakınlığı ile bilinen yandaş firmalar kollanmış ve ihaleler bu firmaların lehine 
sonuçlandırılmıştır. Şimdi gelinen noktada henüz ihaleler kesinleşmeden, Milli Eğitim gibi çok 
hassas bir kurumun bütçesini ve geleceğini ilgilendiren bu önemli konuda oluşan kuşkuların 
aydınlatılarak giderilmesi gerekmektedir. 

1- İhaleleri kazanan firmaların AKP ile yakınlıkları var mıdır? İhaleler gerçekten de 
yandaş firmalar lehine mi sonuçlandırılmıştır? 

2- İhalelerde öncelikli olarak kamu yaran gözetilmiş midir? 

3- İhalelerde "yapılabilir en düşük ve en uygun" rakamın tespitinde hangi kriterlere 
başvurulmuştur? 

4- Yapılan tüm tekliflerin ortalamasının alınarak en uygun "sınır değer maliyetinin" 
saptanması hukuka uygun mudur? Bu yöntem çeşitli soru işaretleri doğurmaz mı, ihalenin 
güvenirliğini ortadan kaldırmaz mı? 

5- Toplam 88 trilyon bedelle verilen ihalelerin aslında 75 trilyon civarında 
sonuçlandırılmasının mümkün olduğu iddia edilmektedir. Aradaki farkla en az 8 okul daha 
yaptınlabileceği düşünülürse; Milli Eğitimin çeşitli maddi güçlükler içinde yürütüldüğü 
ülkemizde bu sayı sizce de önemli bir eksiği gidermeyecek midir? 

6- Yapılan itirazlar sonucunda ihaleleri incelemeye alan Kamu İhale Kurumu üzerinde 
bir siyasi baskı var mıdır? 

7- Bakanlığınızca, söz konusu ihalelerle ilgili olarak bundan sonra nasıl bir yol haritası 
izlenecektir? Örneğin ihalelerin iptali düşünülmekte midir, yoksa tüm bu kaygı ve kuşkulara 
rağmen ihalelerin kesinleşmesi mi beklenecektir? 

8- İhalelerin bundan böyle "davetiye" usulüyle yapılacak olması; herkesin katılımına 
açık olmayan, sadece istenen firmalann davet edileceği kuşkulu ihaleler döneminin başlaması 
anlamına gelmeyecek mi? Bu ihale usulüyle ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? 
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CEVAPLAR: 

1- Kamu ihaleleri verilirken, kimlerin hangi partiye mensup olduğuna ve siyasi 
formasyonuna bakılmaksızın, 4734 sayılı İhale Yasasının öngördüğü hükümler ve objektif 
kriterler çerçevesinde değerlendirmeler yapılmakta olup, firmaların teknik yeterlilikleri, 
finansman imkanları, ihale için öngörülen ve gerekli olan resmi evraklarını tamamlamalarına 
göre işlemler gerçekleştirilmektedir. 

2- Yapılan ihalelerde pek tabi ki, öncelikle kamu yaran gözetilmekte olup, 4734 Sayılı 
İhale Kanununun 40. maddesi kapsamında 37. ve 38. maddelere göre yapılan değerlendirmeler 
sonucunda, ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren nitelikli firmalar üzerinde 
bırakılmaktadır. . 

3- İhalelerde, yapılabilir üst sınır olan yaklaşık maliyet esas olmak üzere, bunun altmda 
kalan teklifler değerlendirmeye alınarak, Yasa ve Yönetmeliklerin belirlediği usul ve esaslar 
uygulanmıştır. 

4- "Aşın Düşük Teklif Sınır Değer Maliyeti" (En Düşük Yapılabilirlik Maliyeti), Kamu 
İhale Kurulu tarafmdan çıkanlan "2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliği" 41. Sayfasında yer 
alan "Aritmetik Ortalama" sistemi ile bulunmuştur. 

5- 88 Trilyon bedelle ihale edilen okul inşaatlannm 75 Trilyona mal edileceği ve 
aradaki fark miktan ile 8 okul daha yaptınlabileceği konusunda; yapım sürecinin kısa olması, 
İstanbul'un 1. derecede deprem kuşağında bulunması, en çok hasan da Kamu binalannın 
görmesi gerçeğinden hareketle, Yüksek tenzilatlı işlerin süresi içinde bitirilemediğinden ve 
bitirilenlerde ise, sonradan onanm ve takviye gibi risk maliyetine sebep vermelerinden, 
İstanbul ili'nde bulunan okullarda deprem sonrası yapılan güçlendirme çalışmalannın 
maliyetleri ile bu hususta oluşan kamuoyu vicdanının rahatlatılması, olası bir depremden sonra 
inşa edilecek okullarda can ve mal kaybına yer vermemek için gerekli bütün tedbirleri almak 
adına, her grup okulun "En Düşük Yapılabilirlik Maliyef'le ihale edilmesi için 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 38. Maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65. 
Maddesi gereğince işlem yapılmıştır. 

6- Konu, İstanbul Valiliğince (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) incelenmek üzere, 
Kamu ihale Kurumuna intikal ettirilmiş olup, herhangi bir siyasi baskı söz konusu değildir. 

7- Sözü edilen ihalelerle ilgili şimdilik herhangi bir çalışma olmayıp, Kamu İhale 
Kurumunca verilecek kararın sonucu beklenmektedir.. 

8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda ihalelerin ne şekilde ve hangi usulde yapılacağı 
hükme bağlanmış olup, idarelerin yasada öngörülen maddelerin dışına çıkması mümkün 
değildir.Denilmektedir. 
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14. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan 'da yaşanan sel felaketi ile ilgili yapılan 
hasar tespit çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı 
(3/3434) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakam Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafmdan yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz 
ederim. 11.03.2004 

Ensar ÖĞÜT -
ArdaharyMilletvekili 

22.06.2004 tarihinde Ardahan ilimizin ilçe ve köylerinde yaşanan sel felaketi-ile ilgili 
yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda hasarın %70 olduğu tespit edilmiştir.Arpa, buğday 
ve çay alanlarını vuran dolu ayrıca 1000' in üzerinde kümes ve birkaç büyük baş hayvanın 
telef olmasına yol açmıştır.Bölgedeki bozuk yapılanma sebebiyle kerpiç evler yıkılmış ve 
yöre halkı büyük ölçüde maddi zarara uğramıştır. 

1-Hasar tespit çalışmaları bitirilmiş olan ilimizin afet kapsamına alınması ve 
vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin biran önce giderilmesi için herhangi bir çalışmanız var 
mı? 

2- Vatandaşlarımızın sıkıntılarını bir nebze hafifletmek için bölgeye acilen ödenek çıkartmayı 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.00.17//^3^ 
KONU : Ardahan Milletvekili 

Ensar ÖĞÜT'ün 
Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ : T.B.M.M. Başkanlığının 27.09.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 -
6929 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan; Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, 22.06.2004 tarihinde 
Ardahan ili, ilçe ve köylerinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili yapılan hasar tespit 
çalışmaları hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/3434 Esas sayılı Yazılı Soru 
önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ENSARÖĞÜT'ÜN 

T.B.M.M. 7/3434 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

22.06.2004 tarihinde Ardahan ilimizin ilçe ve köylerinde yaşanan sel felaketi ile ilgili 
yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda hasarın % 70 olduğu tespit edilmiştir. Arpa, 
buğday ve çay alanlarını vuran dolu ayrıca 1000'in üzerinde kümes ve birkaç büyük baş 
hayvanın telef olmasına yol açmıştır. Bölgedeki bozuk yapılanma sebebiyle kerpiç evler 
yıkılmış ve yöre halkı büyük ölçüde maddi zarara uğramıştır. 

1- Hasar tespit çalışmaları bitirilmiş olan ilimizin afet kapsamına alınması ve 
vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin biran önce giderilmesi için herhangi bir çalışmanız var 
mı? 

2- Vatandaşlarımızın sıkıntılarını bir nebze hafifletmek için bölgeye acilen ödenek 
çıkartmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

1- Ardahan İlinde 19-25/06/2004 tarihlerinde yağan yağmur ve dolu afetinden 34 
köyde 2357 çiftçi ailesine ait, 32 061 da. ekili alanın zarar gördüğü Tanm ve Köy İşleri 
Bakanlığına intikal eden afet ihbarlarından anlaşılmış olup, hasar tespit çalışmaları devam 
etmektedir. 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca yürütülen 2090 sayılı " Tabii Afetlerden Zarar 
Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanuna göre; Tabii afetlerde tüm tarımsal 
varlığı %40 ve üzerinde zarar gören ve bu zararlarını diğer gelirleriyle karşılayamayacak 
durumda olan üreticiler için düzenlenmiş, İl Hasar Tespit Komisyonlannca belirlenmiş 
yardım talepleri; İlgili Bakanlıkça bütçe imkanlan çerçevesinde karşılanmaktadır. 

Bakanlığımız Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 22.06.2004 tarihinde meydana gelen 
sel felaketi ile ilgili yapılan çalışmalarda ise, üst yapılarda Genel Hayata Etkili olabilecek 
herhangi bir hasann olmadığı, ancak alt yapılarda hasarlann olduğu görülmüştür. 
Belediyelerden gelen yazılara istinaden ilgili kuruluşlara hasar tespitleri yaptınlmaktadır. 

Maliye Bakanlığınca kaynak aynlması durumunda, afete maruz kalan diğer 
belediyelerle birlikte Ardahan Merkez Belediyesinin de alt yapı hasarlan giderilebilecektir. 

2 - 04-05-06/ Mart 2004 tarihlerinde meydana gelen su baskını sonucunda Ardahan 
Valiliğine Acil Yardım Ödeneği olarak ( 06 Mart 2004 tarih ve 3126 sayılı makam Oluru ) 
100 Milyar TL gönderilmiştir. 

- 4 4 7 -



T.B.M.M. B : 7 19 . 10 . 2004 0 : 2 

75. -Antalya Milletvekili Muharrem TOPRAK'in, İzmir 'deki SKK'ya bağlı hastanelerin anes
tezi uzmanı ihtiyacı ile tedavi ve ilaç kuyruklarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (3/3436) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanımız Sayın Murat 
BAŞESKİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz 
ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

İzmir ilimizde SSK' ya bağlı hastanelerimizin durumu hemen hemen her 
gün yazılı ve görsel basınımızda yer almaktadır.Aşın ilaç kuyrukları. Ameliyat 
olacak hastaların sorunları insanlarımızı çileden çıkartmaktadır. Bazı 
hastalıkların geciken müdahaleler sonucu Ölümcül olmasına sebep olması 
korkutucudur. 5-6 aya varan gün atmalar AB'ye gireceğimiz şu günlerde hayret 
vericidir. 

Bu nedenle: 

1. İlimizde SSK'ya bağlı hastanelerimizin yeterli sayıda anestezi uzmanı 
yokluğundan ameliyat yapılamamaktadır. Bu konuyu inceleyerek 
gereken tedbirleri alma yolunda bir girişiminiz olacak mıdır? 

2. Hastanelerimizdeki tedavi ve ilaç kuyruklarının olmadığını, sağlık 
hizmetlerinin modern çağımıza yakışır bir biçimde organize olduğunu 
görsel ve yazılı basında sürekli açıklıyorsunuz. Ancak ilimizde 
durumun böyle olmadığını bizzat görüyorum. SSK'ya bağlı 
hastanelerimiz ne zaman anlattığınız konuma gelecektir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

15 E K İ M 2004 
SAYI : B.13.APK.0.10.00.007 S^-o - 3 İ M " S 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.09.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.6929 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan İzmir Milletvekili Dr. Muharrem TOPRAK'a ait 7/3436 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin bilgi 
ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu İzmir Sağlık Tesislerinde 57 norm kadroya karşılık 
halen 33 adet Anestezi Uzmanı görev yapmaktadır. İzmir sağlık tesislerine SSK içi 
veya SSK dışından atama talebinde bulunan olması halinde norm kadro sayısı kadar 
atama yapılabilecektir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu eczane hizmetlerindeki aksamalar ve uzun ilaç 
kuyruklarının önlenmesi amacıyla hasta yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde 
24 saat kesintisiz eczane hizmeti uygulaması yapılmaktadır. 

Söz konusu uygulama, İzmir ili İzmir Eğitim Hastanesi, Tepecik Eğitim 
Hastanesi ve Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde halen devam etmektedir. 

Ayrıca, az sayıdaki eczacı personeli gerek mesai içinde gerekse mesai 
sonrasında özveri ile çalışarak çok yüksek sayıda sigortalının ilaç ihtiyacını 
karşılamaya çalışmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu yataklı sağlık tesisleri, basamaklı sağlık hizmeti 
sunum ilkesine bağlı hizmet ve eğitim hastanesi olarak organize edilmiştir. Hizmet 
hastanelerimizde herhangi bir nedenle sunulamayan sağlık hizmeti bir üst basamak 
olan eğitim hastanelerine sevk edilerek çözümlenmeye çalışılmaktadır. İzmir ilinde, 
Tepecik Eğitim Hastanesi, İzmir Eğitim Hastanesi ve Ege Doğumevi ve Kadın 
Hastalıkları Eğitim Hastanesi İzmir iline ilave olarak tüm Ege Bölgesindeki hizmet 
hastanelerimizden hasta kabul etmektedir. 

Eğitim hastanelerine başvuran veya şevkle gönderilen hastalarda tıbbi durumu 
aciliyet gösteren veya tıbbi öncelik taşıyanlar (kanser cerrahisi gibi) en kısa sürede 
ameliyata alınırken, beklemesinde tıbbi olarak sakınca görülmeyen guatr, fıtık, safra 
kesesi ameliyatları gibi vakalara randevu verilmektedir. 

Randevu verilen hastaların, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinden 
01.01.2004 tarihinde yürürlüğe konulan, Sağlık Bakanlığı-SSK Sağlık Tesislerinin 
Ortak Kullanımı Protokolü gereğince sevk mecburiyeti olmadan hizmet alma imkanı 
bulunmaktadır. 

Yoğun hasta sayısı ve kısıtlı personel ile yürütülen hizmetlerin hastanelerimize 
tahsisi yapılan ancak, alım aşamasında olan tıbbi donanım ve tadilat ihtiyaçlarının 
giderilmesi sonucunda İzmir ilindeki sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli 
iyileşmeler olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ ' Murat BAŞESGİOĞLU 
t Bakan 
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16. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER 'in, SKK Diyarbakır Bölge Müdürü ve Müdür Yar
dımcısının tayinine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOG-
LU'nun cevabı (3/3438) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sayın Murat BAŞESKİOĞLU tarafından yazılı cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 03.08.2004 

Av.Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili' 

Diyarbakır SSK Bölge Müdürlüğünde ve ayrıca Bölge Müdürü olarak görev yapan 
Alaattin OKTAY SSK Bölge Müdürlük Ünitesinde, gerekse İdari hizmette ciddi katkıları 
olmuştur. 

1-Sn.Alaattin OKTAY1 in Bölge Müdürlüğünden alınıp. Burdur iline tayini neden yapılmıştır? 

2- AKP Milletvekilinin baldızı hemşire olarak görev yaparken 59 gün Kurum 
Misafirhanesinde ücretsiz kalıp daha sonra Alaattin OKTAY' in talebi üzerine ücret ödenmiş. 
Bu Milletvekilinin baskısı üzerine mi tayini çıkmıştır? 

3-Bu AKP Milletvekilinin Baldızının (Hemşire) Lojman talebi üzerine puanı tutmadığından 
dolayı verilmedi.Bundan sorumlu Alaattin OKTAY' in cezalandırılması istenilmektedir? 

4-Bölge Müdür Yardımcısı Şemsettin TURGUT' un Şırnak iline tayin gerekçesi nedir? 

5-Bu kararlar İdari bir karar mı ? yoksa keyfi bir karar mı? 

6-Alaattin OKTAY' in Diyarbakır SSK Bölge Müdürlüğüne geri atamayı düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

15 EKİM 2004 
SAYI : B.13.APK.0.10.00.00Y 2 =ı*=> - 3^2-Hfe 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.09.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.6929 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'e ait 7/3438 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin bilgi 
ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu uyarınca Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Müdürlüğü, Taşrada Sigorta Müdürlükleri olarak teşkilatlanmış iken, 
04.10.2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 616 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı adı altında Başkanlık, Sigorta ve 
Sağlık işleri Genel Müdürlükleri olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılanmada 
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü de Sigorta İl Müdürlükleri olarak taşrada il düzeyinde 
örgütlenmiştir. 

Bilahare; 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Anayasa Mahkemesince 
iptal edilmiş ve iptal hükmü de 10.11.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu defa; 06.08.2003 tarihli Resmi Gazete'de 4958 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu yayımlanmış olup, anılan Kanun ile Sigorta Müdürlüğü olarak hizmet 
gören 81 ildeki birimler Sigorta il Müdürlüğü olarak tekrar yapılandırılmıştır. 

4958 sayılı Kanunun Geçici Madde 1-(A) fıkrasının 2 nci bendi "Mülga 616 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
eklenen şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar ile bu Kanunla kadro ve görev unvanları 
değişenler ve Kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevlen bu Kanunun 
yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç 1 yıl içerisinde durumlarına uygun boş 
kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Bakanlık veya Kurum bünyesinde 
ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler...." hükmü uyarınca ve hizmetin gereği 
olarak, Alaettin OKTAY'ın Burdur Sigorta İl Müdürlüğü Sigorta İl Müdürü kadrosuna 
nakli SSK Yönetim Kurulu'nun 22.07.2004 tarihli kararı ile uygun görülmüştür. 

Hemşire Sevilay DEMİR 05.02.2004 tarihinde lojman tahsis talebinde 
bulunmuş ancak, puan cetveline göre puanı tutmadığı ve o tarihte de boş lojman 
olmadığı için lojman tahsis edilememiştir. 

Bilahare, Diyarbakır Sigorta il Müdürlüğü'nün 09.09.2004 tarihli komisyon 
kararında. Hemşire Sevilay DEMİR'e sıra geldiğine karar verilmiş ve C/Blok 5 nolu 
daire teklif edilmiştir. 

Şemsettin TURGUT, Diyarbakır Sigorta İl Müdürlüğü Sigorta Müdür Yardımcısı 
(Mülga) kadrosunda olup, Sigorta İl Müdür Yardımcısı Görevlisi olarak görev 
yapmakta iken, bu defa; hizmetin gereği olarak 4958 sayılı Kanun'un geçici 1 inci 
maddesinin A fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Başkanlığı Personel Yönetmeliği ve Kurum Personelinin Görevde Yükselmesinde 
Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince 
görevlendirilmesinin kaldırılması ile Şırnak Sigorta İl Müdürlüğü Sigorta İl Müdür 
Yardımcısı kadrosuna asaleten nakli Yönetim Kurulu'nun 06.07.2004 tarihli kararı ile 
uygun görülmüştür. 

Gerek Şemsettin TURGUT, gerekse Alaettin OKTAY hakkında yapılan 
işlemler, yukarıda yasal dayanakları açıklanan nedenlerle hizmetin gereği olarak 
yapılmış idari işlemdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞE5GİOĞLU 
Bakan 
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17. - Kars Milletvekili Selami YİĞİT'in, emekli, dul ve yetim aylıklarında bazı kesintilerin 
olacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun 
cevabı (3/3441) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 

ANKARA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
Başesgioğlu tarafından yazık olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Selami Yiğit 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Kars Milletvekili 

Ülkemizde emekli, dul ve yetimlerin büyük bir ekonomik sıkıntı içinde oldukları, 
aylıklarının geçimlerini sürdüremeyecek kadar düşük olduğu biünmektedir. 

Buna rağmen, IMF ve Dünya Bankası yetkilileri, emekli, dul ve yetim aylıklarından 
vergi kesilmesini önermektedir. 

Bakanlığınız tarafından açıklanan Sosyal Güvenlik Reformu metninde de aylık bağlama 
oranlarının yüksek olduğu ve kademeli olarak düşürüleceği dile getirilmiştir. 

1-Ülkemiz koşullarında emekli, dul ve yetimlerin aylıkları Bakanlığınız tarafından da 
yüksek bulunmakta mıdır? 

2-Sosyal güvenlik sistemindeki açıkların kapatılması için IMF ve Dünya Bankası 
tarafından önerilen aylıktan vergi kesintisi ya da aylık bağlama oranlarının düşürülmesi 
söz konusu mudur? Bakanlığınızın bu konuda çalışmaları var mıdır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.10.00.00/ 3 . i o ,. - 3 2 2 3 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.09.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.6929 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Kars Milletvekili Selami YİGlT'eait 7/3441 Esas No'tu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği gibi, Türkiye'deki mevcut sosyal güvenlik sisteminin yapısı ve 
sorunları 1990Mı yılların başlarından bu yana kamuoyunda geniş bir şekilde 
tartışılmaktadır, özellikle 1994 yılından itibaren bu sorunlardan biri, sosyal güvenlik 
kurumlarının giderek artan açıkları, ön plana çıkmıştır. Kamu tarafından finanse 
edilen bu açıklar, izleyen birkaç yıl içinde bütçe dengelen üzerinde önemli bir baskı 
yaratmaya başlamıştır. 

Sosyal Güvenlik açıklarının azaltılması yönünde daha önceki yıllarda yapılan 
çeşitli düzenlemelerin sonuçları mevcut sosyal güvenlik sisteminin sadece belli 
parametrelerinde yapılan değişikliklerin, sistemin sorunlarını orta ve uzun dönemde 
çözmekte yetersiz kaldığını da göstermektedir. 

Sosyal güvenlik sistemimizin amaç, araçlar ve yöntem tutarlılığını sağlayacak 
tarzda, bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması, hak ve yükümlülüklerin aktüeryal 
hesaplara dayanması, prim karşılığı olmayan ödemelerin kaldırılması ve yeniden 
yapılandırılması gerekmektedir. 

Bu çerçevede, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 
"Sosyal Güvenlik Reformu Yönlendirme Komisyonu"nu ve bu komisyonun 
gözetiminde görev yapan teknik komisyonlar tarafından yürütülen çalışmalar 
sonucunda, reformun temel parametrelerini içeren "Sosyal Güvenlik Reform önerisi 
Taslağı" hazırlanarak Bakanlığımızca kamuoyunun bilgisine ve tartışmasına 
sunulmuştur. Diğer taraftan, 20-22 Eylül tarihleri arasında yapılan bir toplantıda 
"Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu"nu oluşturan sosyal tarafların görüşü 
alınmıştır. 

Emeklilik Sigortası kapsamında, emekli aylıklarından vergi kesilmesi söz 
konusu değildir. 

Halen sosyal güvenlik reformu önerisi üzerinde sosyal taraflardan gelen 
görüşlerin değerlendirilmesi ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan 
Kanun Tasarı Taslakları hazırlama komisyonlarının çalışmaları devam etmekte olup, 
müktesep hakların korunması, sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerinin aktüeryal 
hesaplara dayanması, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması, hak ve 
yükümlülüklerde norm birliğinin sağlanan ilkeleri bu çalışmalarda göz önüne 
alınmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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18. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde bir hizmet
linin müdürlük binasında yasadışı dinî eğitim verdiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Osman PEPE 'nin cevabı (3/3445) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKAMIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın OÇevreveOrman Bakanı Sayın Osman PEPE 

tarafından Anayasa'mn 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddeleri uyarınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Nail KAMACI 

,ya Milletvekili ClİPAntaJ 

4-5 Ağustos tarihli Antalya'nın yerel gazetelerinde insafın kanını dorfduran, ';artık bu 

kadarı da olmaz" dedirten bir haber manşetlerden duyuruldu. Gazete haberlerine göre; Antalya 

Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde hizmetli olarak çalışan Bayram Özdemir, Bölge 

Müdürlüği'fnün binasındaki mescitte, başta Bölge Müdürü olmak üzere, kurum çalışanlarının 

çocuklarına kuran kursu vermekteymiş. Dahası, Bayram Ozdemir'in ifadesine göre, kendisi bu 

kursları her yaz vermekteymiş. Bu bağlamda. 

1. Bu haberler doğru mudur? 

2. Bayram Özdemir ve onun yasa dışı dini eğitim vermek mahiyetindeki 

faaliyetlerine izin veren ilgili bürokratlar hakkında soruşturma başlatılmış 

mıdır? 

3. Henüz başlatılmadıysa başlatılacak mıdır? 

4. Bakanlığınız teşkilatının diğer birimlerinde de, benzer biçimde gizlice kuran 

kursu düzenlenmekte midir?, 

5. Bu konuda ayrıntılı bir araştırma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAY! : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- 13^S - 4 - Z - ^ / 5 //0/2OO4 

KONU : Sayın Nail KAMACI'nın 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : TBMM'nin 27/09/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6929 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın "Antalya 
Orman Bölge Müdürlüğünde bir hizmetlinin Müdürlük binasında yasadışı dini eğitim 
verdiği iddiasına ilişkin" 7/3445 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca 
incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN "ANTALYA ORMAN BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR HİZMETLİNİN MÜDÜRLÜK BİNASINDA YASADIŞI DİNİ 

EĞİTİM VERDİĞİ İDDİASINA İLİŞKİN" 7/3445 ESAS SAYILI YAZILI SORU 
ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4,5- Önergede bahsi geçen haberler konusunda Bakanlığımızca 
mahallinde yapılan soruşturmada, gazete haberlerinde yer alan iddiaların gerçeği 
yansıtmadığı, ilgili memurların ve bürokratların Disiplin ve Ceza Hukuku yönünden suç 
oluşturacak bir eylemlerinin bulunmadığı tespit edilmiş olup, Bakanlığımız birimlerinde 
yasa dışı dini eğitim verilmesi söz konusu değildir. 
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19. - Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE'nin, bir yargı kararının uygulanmasına ve bun
dan doğan mağduriyete ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
GÜL un cevabı (3/3456) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah GÜL 

Uırafmdan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

/ ^ , W o ^ t \ 

Erol TINASTEPK 
Erzincan Milletvekili 

Devlet Memurları Yasası kapsamında Yurtdışında sözleşmeli personel olarak 

çalışanlara, sözleşmelerinde bulunan "Görevden ayrıldığında iş sonu tazminatı veya ikramiye 

alamayacağını peşinen kabul eder" hükmüne dayanarak toplu ödeme yapmayan Dışişleri 

Bakanlığı ile Bakanlar Kurul ıı'nıın 6 Haziran 1978 tarihli karar aleyhine açılan davayı 

reddeden 10.Daire kararını. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, hukuka ve eşitlik 

ilkesine aykırı gördüğü için bozmuştur. 

1-Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun. Devlet Memurları Yasası 

kapsamında Yurtdışında sözleşmeli personel olarak çalışanlara, emekliye ayrıldıklarında 

herhangi bir toplu ödeme yapılmasını reddeden 10.Daire kararını, hukuka ve eşitlik ilkesine 

aykırı gördüğü için bozmasına rağmen, ödeme yapılmamasının nedenleri nelerdir? 

2-Bu karardan sonra aynı durumdan mağdur olan yurttaşlarımız için nasıl bir 

uygulama düşünülmektedir? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 204.00/2004/PERD/426545 1 3 E K I M 2 ° ° 4 

Konu : İşsonu tazminatı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi:27.09.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6929 sayılı yazılan 

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe tarafından Başkanlıklarına 
tevdi edilen soru önergesine ilişkin yanıtımız aşağıda sunulmaktadır. 

Türk uyruklu sözleşmeli personele işsonu tazminatı ödenmemesi yolundaki işleme 
dayanak teşkil eden 6 Haziran 1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan'mn 
7.maddesinin 1.fıkrası, Danıştay ll.Dairesi'nin 25 Ekim 2001 tarihli ve E:2001/365, 
K:2001/2335 sayılı Karan ile iptal edilmiştir. 

Ancak, sözkonusu iptal kararı sonrasında, dış temsilciliklerimizde 657 sayılı Kanun'un 
4/B maddesine tabi olarak istihdam edilen ve görevlerinden istifaen, emekli olmak üzere veya 
hizmetlerine gerek kalmaması dolayısıyla sözleşmelerinin feshi sebebiyle ayrıldıklarında, "işçi 
statüsünde olmadıklarından 1475 sayılı İş Kanunu'na bağlı bulunmayan bu personele, 
herhangi bir ad altında işsonu tazminatı ödenmesine imkan verecek yasal bir düzenleme 
yoktur. 

Bu itibarla, sözleşmeli personele hangi esaslar dahilinde tazminat ödemesinde 
bulunulacağı bilinememektedir. Buna bağlı olarak, görevlerinden yukarıda belirtilen 
nedenlerle ayrılmış olan personelin işsonu tazminatı ödenmesi talepleri de 
karşılanamamaktadır. 

Bu yasal boşluğun giderilmesi için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerimiz devam 
etmektedir. 1 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah GÜL 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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20. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'in, millî atlet Süreyya AYHAN KOP'un olimpiyatlar
dan çekilmesiyle ilgili sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in 
cevabı (3/3471) 

T.B.M. M. BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki Sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 
Tarafından yazılı olarak Cevaplandırılması hususunu arz ederim. 

Bilindiği Üzere Olimpiyatlar öncesi Milli Atlet Süreyya AYHAN KOP ile ilgili 
Basından Çeşitli iddialar gündeme gelmiş ve hala Kamuoyunun gündeminde yer 
tutmaktadır. 

Bu itibarla ; 

1-Olimpiyatlar öncesinde Milli Atlet Süreyya AYHAN KOP'un sakatlığını gerekçe 
göstererek yarıştan çekilmesi ve bunun ardından başlayan tartışmalar üzerine 
tarafınızdan konuyla ilgili soruşturma emri verilmiş midir? 

2-Milli Atletin doping kontrolünü reddettiği İddialarını araştırdınız mı? Bu Konuda 
ne diyorsunuz? Milli atletle bir görüşmeniz oldu mu? 

3-Süreyya KOP'un başkasının idrar örneğini doping kontrol uzmanlarına vercç 
iddiası ne derece doğrudur?Yaptığınız araştırmada hangi sonuca ulaştınız? 

4-Olayın sorumluları hakkında herhangi bir işlem yapılacak mı? Ne gibi yollara 
başvurulacak. İdari ,Para yada Hukuki cezalandırma söz konusu olacak mı? 

5-Milli Atlet Süreyya Kop yada hocası ile olaydan sonra herhangi bir görüşmeniz 
oldu mu? 

6-Spor da bu tür olayları engellemek için ne gibi tedbirler almayı amaçlıyor 
sunuz.? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ $%$L 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :TBMM Başk.nm, 27.09.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
6929 sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Yücel ARTANTAŞ'm, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/3471 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

İğdır Milletvekili Sayın Yücel ARTANTAŞ' in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/3471 esas 
no 'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

SORU 1. Olimpiyatlar öncesinde Milli Atlet Süreyya AYHAN KOP lun sakatlığını 
gerekçe göstererek yarıştan çekilmesi ve bunun ardından başlayan 
tartışmalar üzerine tarafınızdan konuyla ilgili soruşturma emri verilmiş 
midir? 
2. Milli Atletin doping kontrolünü reddettiği iddialarını araştırdınız mı? Bu 
konuda ne diyorsunuz? Milli atletle bir görüşmeniz oldu mu? 
3. Süreyya KOP 'un başkasının idrar örneğini doping kontrol uzmanlarına 
verdiği iddiası ne derece doğrudur? Yaptığınız araştırmada hangi sonuca 
ulaştınız? 
4. Olayın sorumluları hakkında herhangi bir işlem yapılacak mı? Ne gibi 
yollara başvurulacak idari, Para yada Hukuki cezalandırma söz konusu 
olacak mı? 

0 : 2 

ANKARA 

//.(yJ$/2004 
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5. Milli Atlet Süreyya KOP yada hocası ile olaydan sonra herhangi bir 
görüşmeniz oldu mu? 
6. Spor da bu tür olayları engellemek için ne gibi tedbirler almayı 
amaçlıyorsunuz? 

CEVAP 1. Olimpiyatlar öncesi Milli Atlet Süreyya AYHAN KOP' un sakatlığını 
gerekçe göstererek Olimpiyatlardan çekilmesi ve bunu müteakip 
başlayan tartışmalarla ilgili olarak inceleme başlatılmış olup, Bakanlığıma 
bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce görevlendirilen Müfettişlerce 
yapılan çalışmalar tamamlanma aşamasındadır. 
2. Miili Atlet Süreyya AYHAN KOP' un doping kontrolünü reddettiğine 
ilişkin iddiaların soruşturulması, Dopingle Mücadele Yönergesi hükümleri 
gereği tamamen Uluslararası Atletizm Federasyonunun (IAAFJ 
sorumluluğundadır. Bu kurumca yapılacak soruşturma neticesinin 
beklenmesi gerekmektedir. 
3. "Süreyya AYHAN KOP' un başkasına ait idrar örneğini doping kontrol 
uzmanlarına verdiği" konuları ile ilgili iddia veya olaylar Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı (WADA) tarafından görevlendirilen numune alıcıları ile 
sporcu arasında yaşanmış olup iddialara yönelik soruşturma Uluslararası 
Atletizm Federasyonunun (IAAF) yetkisindedir. 
4. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılmakta 
olan incelemeler neticesine göre sorumluluğu tesbit edilenler hakkında 
gerekli işlemler yapılacaktır. 
5. Milli Atlet Süreyya AYHAN KOP yada hocası ile olaydan sonra 
herhangi bir görüşme yapılmamıştır. 

6. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce sporda 
dopingle ilgili olarak antrenörlerimizin bilinçlendirilmesi amacıyla, 
gerçekleştirilen antrenör, kurs ve seminerlerinde konuyla ilgili dersler 
verilmekte olup, ayrıca spor kulüpleri yönetimi sevk ve idare 
seminerlerinde de dopingle ilgili sunumlar yapılmakta, dopingle ilgili çeşitli 
broşür ve kitapçıklar hazırlanarak antrenör ve sporcularımızın 
istifadesine sunulmaktadır. 
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21. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, atletizm dalında yarışan bir sporcunun çalış
ma şartlarının iyileştirilip iyileştirilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (3/3473) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M l L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali ŞAHIN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Adana Millet 

Eşref A P A K ülkemizi 2004 Olimpiyat Şampiyonasında üstün başarıyla temsil 
etmiş ve Türk spor hayatında yeni bir sayfa açarak "Çekiç A t m a " dalında ismimizi 
duyuran ilk sporcumuz olmuştur. Bu sporcumuzun performansını sürdürmesi ve 
ilerletmesi için beslenme masraflarının bile ne kadar yüksek olduğu dikkate alınırsa 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından kendisine veri lmekte olan 500 Milyon 
tutarındaki aylığın kifayet etmeyeceği açıktır. 

1. Bu sporcumuzun mali şartlarının, kendisini geliştirebileceği düzeye 
ulaştırılması düşünülmekte midir? 

2. A P A K ' ı n çalışmalarını zaman zaman otoparklarda, derme çatma tel kafeslerin 
bulunduğu toprak sahalarda sürdürdüğü düşünülürse, uygun çalışma şartlarının 
sağlanması düşünülmekte midir? 

3. Bu sporcumuzun babasının sağlık problemlerinin bulunduğu ve tedavi 
masraflarının, bu kısıtlı imkanlarla hayatını devam ettirmek çabasında olan 
sporcumuz tarafından karşılandığı hatırlanırsa, bize bu onuru veren 
temsilcimizin babasına devletimiz sahip çıkacak mıdır? 

4. Sayın S Ü L E Y M A N O Ğ L U ' n u n unutulmaz başarıları sonrasında, Türk Halter 
Federasyonunun bu başarıyı geliştirdiği ve her zaman yüzümüzü ağartmakta 
olduğu dikkate alınırsa A P A K ' ı n başarısı sonrasında ülkemizi bu spor dalında 
dünyada söz sahibi konuma getirmek yönünde çalışmalarınız olacak mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.0O2/ «3 2>3£~ 

•iI4..I'/C&2004 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İ L C İ : T B M M Ba9k.m11, 27.09.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
6929 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/3473 
esas no ' lu yazılı soru önergesi cevabı hazır lanarak ekte sunulmuştur . 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

MehmJt AlfŞZ^JiİN 
Devlet Bakdm ve 

Başbakan Yardımcısı 
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Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun Bakanlığıma tevcih ettiği 7/3473 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Eşref APAK ülkemizi 2004 Olimpiyat Şampiyonasında üstün başarıyla temsil 
etmiş ve Türk spor hayatında yeni bir sayfa açarak "Çekiç Atma" dalında ismimizi 
duyuran ilk sporcumuz olmuştur. Bu sporcumuzun performansını sürdürmesi ve 
ilerletmesi için beslenme masraflarının bile ne kadar yüksek olduğu dikkate alınırsa 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından kendisine verilmekte olan 500 Milyon 
tutarındaki aylığın kifayet etmeyeceği açıktır. 

SORU 1. Bu sporcumuzun mali şartlarının, kendisini geliştirebileceği düzeye 
ulaştırılması düşünülmekte midir? 
2. APAK' m çalışmalarını zaman zaman otoparklarda, derme çatma tel 
kafeslerin bulunduğu toprak sahalarda sürdürdüğü düşünülürse, uygun 
çalışma şartlarının sağlanması düşünülmekte midir? 
3. Bu sporcumuzun babasının sağlık problemlerinin bulunduğu ve tedavi 
masraflarının, bu kısıtlı imkanlarla hayatını devam ettirmek çabasında 
olan sporcumuz tarafından karşılandığı hatırlanırsa, bize bu onuru veren 
temsilcimizin babasına devletimiz sahip çıkacak mıdır? 
4. Sayın SÜLEYMANOĞLU" nun unutulmaz başarıları sonrasında, Türk 
Halter Federasyonunun bu başarıyı geliştirdiği ve her zaman yüzümüzü 
ağartmakta olduğu dikkate alınırsa APAK' m başarısı sonrasında ülkemizi 
bu spor dalında dünyada söz sahibi konuma getirmek yönünde 
çalışmalarınız olacak mıdır? 

CEVAP 1. "Çekiç Atma" dalında Olimpiyatlarda madalya alarak Türk Spor 
hayatında yeni bir sayfa açan Milli Atlet Eşref APAK' a İstanbul Olimpiyat 
Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurlunca " Olimpik Başarı İçin Sporcu 
Hazırlama Projesi Kapsamında" 01 Ağustos 2002 tarihinden başlayarak 
30 Temmuz 2004 tarihine kadar her üç ayda bir 1.500.000.000.-TL (Aylık 
500.000.000.-TL) maddi yardım yapılmıştır. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları 
sonrasında Eşref APAK kulübü Fenerbahçe Spor Kulübünden 
750.000.000.-TL maaş almaktadır. 
2. Sporcumuzun antrenmanını en iyi şekilde yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu 
çim atış alanı, atış kafesi ve saha içinde antrenman için gerekli olan donanım 
Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapılmakta olup, 
sporcumuzun antrenmanı için en kısa sürede hazır hale gelecektir. Ayrıca daha 
modern bir ortamda çalışabilmesi için ağırlık antrenmanlarında kullanılan halter 
takımı ve kondisyon salonu oluşturulması ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir. 
3. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tabi bulunduğu 
mevzuatlar çerçevesinde; lisanslı herhangi bir sporcunun sosyal güvencesinin 
bulunmaması halinde sadece kendisi için Sağlık Bakanlığına bağlı tesislerden 
sağlık hizmeti satın alınabilmekte veya 30 yaşını doldurmuş sporcuların 1 defa 
Olimpiyat Şampiyonu olmaları yada 2 kez Dünya Şampiyonu olmaları halinde 
Spor Müşaviri olarak atanmak suretiyle kendisinin ve Kanunen bakmakla 
yükümlü olduğu kişilerin her türlü sağlık giderleri karşılanabilmektedir. 
Sporcumuzun Babası S.S.K. güvencesinde olup, 26 Haziran 2004 
tarihinde S.S.K.' dan yaptırmış olduğu sevk ile özel Umut Kalp 
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Hastanesinde açık kalp ameliyatı olmuştur. Ameliyat sonrasında sağlık 
kontrolleri Yüksek İhtisas Hastanesinde Dr. Fehmi KATl^ClOĞUT 
tarafından yapılmaktadır. 
4.Sporcumuz 2004 Atina Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi en(jyi şekilöe 
temsil ederek, ülkemizin atletizm branşında dünyada söz sahibi olduğunu 
kanıtlamıştır. Ülkemizin bu konudaki başarısının devam etmesi ve yeni 
Eşref APAK' ların yetişmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Üç 
yıldır yapılan "Atletizm Geliştirme Projesi" ."Çocuk Esirgeme ve Yöresel 
Yaş Grupları" projelerinin yanında 2004 Atina Olimpiyat Oyunları 
sonrasında "Atletizm Yıldız Okulları Projesi" nin alt yapı çalışmaları 
başlamıştır. 
Hazırlıkları devam eden Atletizmin uzun yıllar sporcu potansiyeli 
anlamında kaynak sorununu çözeceğini düşündüğümüz ve lisanslı sporcu 
sayısında büyük artış sağlayacak "Atletizm Yıldız Okulları Projesi" en kısa 
zamanda Ankara pilot bölge olmak üzere uygulamaya girecektir. Proje 
kapsamında Temel Yıldız Okulları 9-14 yaş grubu, Alan Yıldız Okulları 14-
17 yaş grubu ve Dal Yıldız Okulu 17-22 yaş grubunu içermektedir. 
Projenin TEMEL Yıldız Okuluna 9 yaşında başlayan bir sporcu, toplam 14 
yıl sonunda yaklaşık 2000' in üzerinde çalışma günü ve 4000' in üzerinde 
çalışma saat ile A Milli takım düzeyinde Uluslararası alanda başarılı 
olacak seviyeye gelecektir. 
Ayrıca her spor dalında olduğu gibi atletizmde de önemli bir konu 
antrenörlerin yetişmesi ve geliştirilmesi için, kendi branşlarında söz sahibi 
olan yabancı antrenörlerin de ders vereceği "Antrenör Eğitim Merkezi" 
projesi ile Türk Atletizminin Uluslararası düzeyde söz sahibi olması için 
gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
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22. - Kars Milletvekili Selami YİĞİT'in, Kars Çayının temizlenmesi ve üzerinde bulunan İstih
kam Köprüsünün onarımına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (3/3487) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanuğı'na 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi 
Güler tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Selami Yiğit 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Kars Milletvekili 
5 Mart 2004 günü yoğun yağan yağmur ve kar sularının neden olduğu bir taşkın 
sonucu, Kars Çayı taşmıştır. Bu taşkınla çevredeki ev ve işyerleri sular altında 
kalmıştır. 28 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Kars adeta bir hayalet şehir görünümünde 
olmuştur. 

Bu felaketin nedeni, Kars Çayı'nın zemininin yıllardır temizlenmemesidir. Bu konuda 
Kars Belediyesi sorumluluğu DSİ'ye» DSİ ise belediyeye atmaktadır. 

1-Yıllardır zemin temizliği yapılmaması nedeniyle potansiyel bir tehlike oluşturan Kars 
Çayı'nm temizlenmesi için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? 

2-Yusufpaşa ve Sukapı Mahallelerini birbirine bağlayan ve Kars Çayı üzerinde bulunan 
istihkam Köprüsü, 5 Mart 2004 günü yaşanan bu taşkında hasar görmüştür. Her an 
yıkılma tehlikesi arz eden bu köprünün onarılması yönünde Bakanlığınızın bir çalışması 
var mıdır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma.Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

JSS*^ A n k a r a 
Sayı : B.15.0.APK.0.23.300- ^ 5 V İ _ 

18 EKİM 2004 
Konu : Yazılı Soru önerges i 

1 4 0 4 6 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığı'nın 27.09.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
6929 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili Sayın Selami YİĞİT'in tarafıma tevcih ettiği, 7/3487 esas no.lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'uncu Maddesi gereği, Devlet Su İşleri 
Genel MüdürlUğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/u~ 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 
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KARS MİLLETVEKİLİ SAYIN SELAMİ YİĞİT'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/3487) 

Sprulaı-1,2: 
5 Mart 2004 günü yoğun yağan yağmur ve kar sularının neden olduğu bir 

taşkın sonucu, Kars Çayı taşmıştır. Bu taşkınla çevredeki ev ve işyerleri sular altında 
kalmıştır. 28 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Kars adeta bir hayalet şehir 
görünümünde olmuştur. 

Bu felaketin nedeni, Kars Çayı'nın zemininin yıllardır temizlenmemesidir. Bu 
konuda Kars Belediyesi sorumluluğu DSİ'ye, DSİ ise belediyeye atmaktadır. 

-Yıllardır zemin temizliği yapılmaması nedeniyle potansiyel bir tehlike 
oluşturan Kars Çayı'nın temizlenmesi için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? 

-Yusufpaşa ve Sukapı Mahallelerini birbirine bağlayan ve Kars Çayı üzerinde 
bulunan İstihkam Köprüsü, 5 Mart 2004 günü yaşanan bu taşkından hasar 
görmüştür. Her an yıkılma tehlikesi arz eden bu köprünün onarılması yönünde 
Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? 

Cevaplar 1,2: 
Kars ilinde 4-7 Mart 2004 tarihlerinde hava sıcaklığının mevsim normalleri 

üzerinde seyretmesi sonucu karların aniden eriyerek akışa geçmesi ve yağan 
yağmurların da etkisiyle dere yatakları taşarak hasara neden olmuştur. -Feyezan 
süresince ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmıştır. Can kaybının olması 
önlenmiş ancak konutların su altında kalması engellenememiştir. 

Feyezan bittikten sonra, DSİ XXIV. Bölge Müdürlüğü imkanları ile makineli 
temizlik çalışmalarına hemen başlanılmakla birlikte Kars çayının yerleşim yeri içinden 
geçen kısımlarında, konutlarla bitişik olması nedeniyle temizlik çalışması yapmak 
mümkün olmamakta, temizlik yapılabilen kısımlar ise konutlar tarafından bırakılan 
evsel atıklar nedeniyle kısa sürede dolmaktadır. Ayrıca; şehir içmesuyu ve 
kanalizasyon şebekesinin dere yatağı içinden geçmesi ve içinde rögarların 
bulunması, köprü altlarından isale hattının geçirilmiş olması, su akışına ve makineli 
temizliğin yapılmasına engel olmaktadır. 

Bütün bunlara rağmen Kars çayında; feyezan sonucu, aciliyet arz eden 
kısımlarda bakım onarım çalışmaları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce hemen 
yapılmış, hasar gören diğer kısımların onarım işi için, ilave ödenek temin edilerek, 
10.09.2004 tarihinde, ihale yapılıp işe başlanmıştır. 

Kars çayı üzerinde bulunan, Yusufpaşa ve Sukapı mahallelerini birbirine 
bağlayan İstihkam köprüsü Kars Belediyesine ait olup, bu köprünün onarımının Kars 
Belediyesince yapılması gerekmektedir. 
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23. - Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'in, Edirne-Uzunköprü-Elmah Köyü göleti inşaatına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (3/3488) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakara Sayın Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

'ÎRasim ÇAKIR 
Edirne Milletvekili 

Edime- Uzunköprü- Elmalı köyü gölet inşaatını 2005 yatırım programına almayı düşünüyor* 
musunuz? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A n k a r a 

Say. : B.15.0.APK.0.23.300- / 6 ^ & 18 E K İ M 2004 

Konu : Yazılı soru önergesi 

1 4 0 5 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 27.09.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
6929 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Sayın Rasim ÇAKIR'ın tarafıma tevcih ettiği 7/3488-7082 esas 
no.lu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. tç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği DSt Genel 
Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN RASİM ÇAKIR'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

7/3488 esas no'lu 

Soru : 

Edirne- Uzunköprü-Elmalı köyü gölet inşaatını 2005 yatırım programına 

almayı düşünüyor musunuz? 

Cevap : 

"Edirne-Uzunköprü Elmalı Göleti" ön inceleme aşamasında etüt edilmiş 

olup, planlama çalışmaları sürdürülmektedir. Planlama çalışmalarının 

tamamlanmasından sonra teknik ve ekonomik yönden yapılabilir bulunması 

durumunda bütçe imkanları dahilinde önümüzdeki yıllarda ele alınabilecektir. 

24. - İstanbul Milletvekili Kemal KILlÇDAROGLU'nun, Ömerli Su Havzasında yapıldığı id
dia edilen kaçak villaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (3/3496) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı, İçişleri Bakanı sayın Abdülkadir Aksu'nun 
yazılı olarak yanıtlamasını bilgilerinize sunarım. 

& 
Kental KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. Pendik Belediye Başkanı Erol KAYA, İçmesuyu Havzaları 
Koruma Yönetmeliğine aykırı olarak1 Ömerli Su Havzasında 
kaçak villa yapmış mıdır? 

2. Bu kaçak yapı ile ilgili olarak, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesince neler yapılmıştır? 

3. Bu kaçak yapı için ayrıca özel yol yapılmışsa, bu yolu kim ya da 
kimler yapmıştır? Yol masrafları bir kamu kuruluşunca mı 
karşılanmıştır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAVI : B.05.0.MAH.0.65.00.ü02/g|W '1/(0/2004 
KONU: 7/34%sayılı 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 27.09.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6929-7/3496 
6992/22317 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KİLİÇDAROĞLU'nun "Pendik Belediye Başkanı Erol 
KAYAnın İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliğine aykırı olarak Ömerli Su Havzasında kaçak villa 
yaptığına ilişkin'* yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Valilik vasıtasıyla Pendik Belediye Başkanlığından 
alınan bilgilerden: 

1-Pendik İlçesi. Emirli Köyü Mah.10 Pafta, 749 parselde bulunan bina Yusuf KAYA ve hissedarla 
adına ruhsatlı olup, İSKİ'nin onayı alındıktan sonra Pendik Belediyesince ruhsatının verildiği, 

Bina ruhsatının, ruhsat tarihinde yürürlükte olan "Belediye Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışın* 
Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği" ve İSKİ'nin ilİçme Suyu Havzaları Korun 
Yönetmeliği"' hükümlerinin esas alınarak hazırlandığı, 

3- Sözü geçen bina yolunun 30-40 yıldır kullanılan bir yol olduğu, Pendik Belediyesince mücavir 
alanı içinde ve dışında yer alan beş köyün (Emirli, Kurna, Kurtdoğmuş, Göçbeyli ve Ballıca) yollarının 
bakını ve onarım (asfalt) çalışmasının her yıl yapıldığı, sözü geçen yolun da bu kapsamda asfaltlanmış 

umumi bir yol olduğu. 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ir AKSU 
Bakan 
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25. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da bir caddenin isminin değiştirilmesine 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3497) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki SOrulanmin İ ç i ş l e r i Bakanı Sayın A b d ü l k a d i r AKSU 

tarafından A n a y a s a ' m n 9 8 ' i n c i , T B M M İç tüzüğü 'nün 96 ve 9 9 ' u n c u madde le r i uyar ınca 

yazıl ı olarak cevap land ı r ı lmas ın ı saygı la r ımla arz ederim. 

Nail K A M A C I 

Geçtiğimiz hafta Antalya Biiyükşehir Belediye Meclisi'nin top 

sonucunda yapılan oylama ile Antalya merkezdeki 100. Yıl Caddesi 'nin bir kısmının adı Sabancı 

Caddesi olarak değiştirilmiştir. Yerel basın aracılığıyla bu duruma ilişkin çok ciddi eleştiriler dile 

getirilmektedir. Edindiğim bilgilere göre. bu caddeye 100. Yıl ismi Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü 

anısına 1980"li yıllarda verilmiş. Diğer yandan, Sakıp Sabancı ve ailesi ülkemiz kalkınmasına çok 

önemli katkıları bulunmuş insanlardır; onların anılarının yaşatılmasını düşünmek ise çok yerinde bir 

tavırdır. Ancak, dile getirilen itirazlara rağmen, Büyük Önder Atatürk'ün anısının istenmeden bile olsa 

zedelenmesi, hassas dengeler üzerinde duran kamu vicdanını rahatsız edecekıir. 
•Dahası, yer adları orada yaşayanlar tarafından benimsenir; yer adarlmda yapılacak 

değişikliklerin kanıksanması da gerçekleşmesi kolay bir şey değildir. Kanımca, bu isim değişikliği 
Antalyalılar nezdinde 100. YıPın 100. Yıl olması durumunda kolay kolay bir değişiklik 
yapamayacaktır. Bu bağlamda, 

1. Antalya'ya ve Türkiye'ye birçok hizmeti olmuş olan Sakıp Sabancı 'mn isminin 

verilebileceği başka bir cadde yok mudur Antalya'da? 
2. Özellikle 100. Yıl Bulvan'nın isim değişikliği için seçilmesinin gerekçesi tanı olarak 

nedir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli tdareler Genel Müdürlüğü 

SAVI : B.05.0.MAH.O.65.00.002/-gtfc3£ /»'.//Ö/2Ü04 
KONU : 7/3497 sayılı 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLCİ : TBMM Başkanlığının 27.09.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.C/NS.0.10.00.02-6929-7/3497 
say ılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACl'mn "'Antalya'da bir caddenin isminin değiştirilmesine 
ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Valilik vasıtasıyla Antalya Belediye Başkanlığından alnı.ın 
bilgilerden; 

1 Antalya Biiyükşehir Belediye Meclisinin 05.08.2004 günü yaptığı meclis toplantısında; Biiyükşehir 
Belediyesi Meclis Üyelerinin bazıları tarafından imza altına alınan önergeyle, Falcz Kavşağı ile Adliye Kavşağı 
arasındaki bulvara 'Sakıp Sabancı Bulvarı" isminin verilmesi istenilmiş olup, Meclisin 38 inci gündem 
maddesine alınarak görüşülmesi neticesinde; Biiyükşehir Belediye Meclisinin 05.08.2004 ta. ih ve 14S sayılı 
kararıyla Falez Kavşağı ile Adliye Kavşağı arasındaki bulvara "Sakıp Sabancı Bulvarı" isminin verilmesine oy 
çokluğu ile karar verildiği. 

2. Adı geçen bulvara "Sakıp Sabancı Bulvarı" ismi verilmesi gerekçesinin. Cam Piramit Sabancı Fuar 
ve Kongre Merkezi ve Dilek Sabancı Spor Salonu olarak isimlendirilen tesislerin bu cadde üzerinde bulunması 
ve hu tesislerin yapımına merhum Sakıp Sabancı ve ailesinin büyük katkılar sağlaması olduğu, 

Anlaşılmışın'. 

Bilgilerinize aı z ederini. 

C-
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26. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, Bolu Belediye Başkanının büfeler
de alkol satışını yasakladığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ahdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/3502) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Saym Abdulkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve 
talep ederim. 

Mehmet S. KESİMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

Bolu Belediye Başkanı Alaadin Yılmaz'ın Bolu'daki büfelerde alko! satışını yasakladığı haberi 
çeşitli basın organlarında yer almıştır. 

1. Bolu Belediye Başkanı Alaadin Yılmaz belediye avukatı Sezai Çacdar aracılığıyla büfelere 
'Alkol satışının yasaklanması ve günde en az 500 ekmek satışfnı zorunlu kılan bir 
ihbarname göndermiş midir? Eğer göndermişse bu ihbarname hangi tarihte kaç işyerine 
gönderilmiştir? Böyle bir ihbarnamenin gönderildiğinden Bolu Valiliğinin haberi var mıdır? 

2. Belediye Başkanının gönderdiği bu ihbarnamenin gerekçesi nedir9 Hangi sebeple büfelerde 
alkol satışı yasaklanmakta ve günde en az 500 ekmek satışı zorunlu kılınmaktadır'7 

3. Belediyemin alkol satışım yasaklama ve belli sayıda ekmek satışım zorunlu tutma yetkileri 
var mıdır1? Eğer varsa bu yetkiler hangi mevzuattan kaynaklanmaktadır7 

4. Bu konularda Belediye Meclisi tarafından alınmış bir karar var mıdır9 

5. Bu büfelerin Valilik, Tekel, vb. ilgili kuruluşlardan alkol satmak için gerekli izin belgeleri 
'. var mıdır? Eğer varsa izin aldıkları Belediye dışındaki resmi makamların bu izinlerin 

kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir tasarruf ya da girişimleri olmuş mudur? 

6. îçki satışına devam eden ve 500 ekmekten daha az ekmek satan büfelere belediye ne tür bir 
yaptırım uygulayacaktır? Bu yaptırımın yasal bir dayanağı var mıdır? 

470 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.O5.O.MAH.0.65.0O.002/g|fc'Jfc \ £.19/2004 
KONİ] : 7/3502 EsasNumaralı 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ll.tiİ : TBMM Başkanlığının 27.09.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6929- 7/3502 
sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESİMOĞLU'nun Bolu Belediye Başkanının büfelerde alkol satışını 
\ anıkladığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi hakkında Bolu Valiliğinden alman bilgilerden; 

1- Bolu Belediyesince büfelerde alkol satışının yasaklanması ve günde en az 500 ekmek satışını zorunlu kılan bir 
ihbarname gönderilmediği, ancak Belediyeye ait olan ekmek büfesini kiracı olarak işleten ve noterde yapılan mevcut kira 
özleşmesinde taahhüt edilen sözleşme hükümlerine aykırı hareket eden 32 kişiye, aykırı hareket ettikleri hükümler de 
hatırlatılmak suretiyle, aykırılığın 15 gün içinde düzeltilmesi, düzeltilmediği takdirde sözleşmenin 11 inci maddesi uyarınca 
kıra akdinin feshedilmiş sayılacağı ve tahliye davası açılacağını konu alan 04.08.2004 tarihli ihtarnamenin gönderildiği, 
bunlardan 18 kiracıya sözleşmenin 4 ve 6 ncı maddelerinde bulunan hususlara aykırı davrandıkları ve bu aykırılığın 
giderilmesi amacıyla ihtarname çekildiği, bu ekmek büfelerinde içki satışı bulunmadığı, 

Valiliğe ihtarnameler konusunda Bolu Bakkallar Şekerciler ve Bayiler Odasınca sunulan ve bu uygulamanın 
klcdıyesince tekrar gözden geçirilmesi talebine ilişkin 10.08.2004 tarihli dilekçe üzerine, konunun araştırılarak 12.08.2004 
Kınlı ve 952 sayılı yazı ile başvuru sahibine gerekli cevap verildiği, 

2- İhtarnamelerin gerekçesinin; Bolu Belediyesi Eski Belediye Başkanları Necdet GÖREN ile Yüksel CEYLAN 
Ünal'ından kira sözleşmelerine konulan ve adı geçenler tarafından Bolu Belediyesi adına büfe kiracıları ile noterde yapılan 
kira kontratlarında bulunan hükümler olduğu, söz konusu sözleşmelerle ilgili olarak Bolu Belediye Başkanı Alaaddin 
Yİ LMAZ tarafından getirilmiş hiçbir yeni hüküm bulunmadığı, 

3- Bolu Belediyesinin ekmek büfesi kiracılarına göndermiş olduğu; belediye ekmek büfelerinde alkollü madde ve 
manavda satılan ürünlerin satılamayacağı, boş ve ardiye olarak kullanılamayacağı, belediye otobüs bileti satılacağı ve 
belediye tarafından üretilen belediye ekmeği satmak mecburiyetinde bulunulduğu gibi hususlardan tamamını veya bazılarını 
ıseren ihtarnamelerin, yukarıda ikinci maddede belirtilen kira kontratlarında bulunan şartlardan bazılarının ekmek büfesi 
kiracıları tarafından uyulmamastndan kaynaklandığı, 

4- Bu konuda Bolu Belediye Meclisi tarafından alınmış bir kararın bulunmadığı, dayanağın kira kontratları olduğu. 

5- Bahse konu büfelerle ilgili olarak Bolu Belediye Başkanlığı dışındaki kurum ve kuruluşlarca herhangi bir konuda 
lasarruf veya girişimde bulunulmadığı, 

(>- Kıra kontratlarına aykırı hareket eden belediye ekmek büfesi kiracıları ile olan uyuşmazlığın; imzalanan sözleşme 
Hükümleri. Borçlar Kanunu ve Gayrimenkul Kiralarına ilişkin Kanun hükümleri uyarınca çözüleceği, 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

bdülkadir AKSU 
Bakan 

- 4 7 1 -



T.B.M.M. B : 7 19 . 10 . 2004 O : 2 

27. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, S İT alanlarının imara açılması sebebiyle yargılanan 
belediye başkanlarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3512) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Hakkı Ülkü 
İzmir Milletvekili 

1- SİT alanlarının imara açılmasından dolayı kaç belediye başkanı (büyükşehir, il, ilçe, 
belde belediye başkanları tek tek ve siyasi partileri belirtilmek üzere) 
yargılanmaktadır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940-;2V^ İ ? / /Ö/ 2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 27.09.2004 gün ve 
A.01.0.GNS.010.00.02-6929 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Saym Hakkı ULKU'nün 7/3512 esas no'lu yazılı soru önergesinin cevab 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN HAKKI ÜLKÜCÜN 7/3512 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU 1. Sit alanlarının imara açılmasından dolayı kaç belediye başkanı 
(Büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları tek tek ve siyasi partileri belirtilmek üzere) 
yargılanmaktadır ? 

CEVAP 1. 5226 Sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanununun 17. maddesi gereğince bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak 
ilam, bu alandaki her ölçekteki plan uygulamasını durdurur. 

Sit ilanından itibaren iki yıllık süre içinde ilgili belediye veya valiliklerce Koruma 
Amaçlı İmar Planının yapılması yasa gereğidir. Bu iki yıllık süreçte uygulamalar koruma 
bölge kurulunca belirlenen geçiş dönemi yapılaşma koşulları kapsamında koruma bölge 
kurulu kararları ile gerçekleştirilir. 

Sit alanlarında (arkeolojik, doğal, kentsel, tarihi) 3386 ve 5226 sayılı Kanunlar ile 
değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa, Koruma Yüksek 
Kurulunun ilke kararlanna ve koruma bölge kurulu kararlanna aykırı uygulamada 
bulunulması ve suçun belgeleriyle tespit edilmesi halinde, konu ilgili koruma bölge 
kurulunda değerlendirilerek sorumluları hakkında yasal soruşturma açılması ve aykırı 
uygulamaların giderilmesi yönünde karar alınmaktadır. 

Konu ile ilgili sorumluların tespiti Cumhuriyet Savcılığının görev ve yetkisinde 
bulunduğundan, hakkında yasal soruşturma açılan kişi veya kişiler (belediye başkanları) 
kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgilerin temin edilmesi arşiv sistemi açısından mümkün 
olamamaktadır. 

Soruşturma konusu olan sit alanının il veya ilçesinin, uygulama parsel ölçeğinde ise 
il, ilçe, pafta, ada, parsel numarasına ait kadastro bilgilerinin Bakanlığımıza bildirilmesi 
halinde gerekli bilgiler sunulabilecektir. 
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28. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, "TEMA'lı Park "projesinin malî kaynağı 
hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3517) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98. maddesi ve TBMM Içtazüğünün 96. ve 
devamı maddeleri uyarınca, Kültür ve Turizm Bakam Erkan MUMCU 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 07.09.2004 

M. VedafMELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

SORULAR: 

1. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Şanlıurfa'ya yapılması düşünülen, " 
TEMA'lı Park " projesinin mali kaynağı konusunda Şanlıurfa'da çeşitli 
spekülasyonlar yapılmaktadır. Böyle bir proje Şanlıurfa'ya yapılacak mıdır? 
Yapılacaksa projenin malı kaynağı nerden karşılanacaktır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : BAPK0201AR-GE-940 - 2 ^ 6 3 \i I /O/2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nün 28 Eylül 2004 gün ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-6929 sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın M.Vedat MELİK'in 7/3517 esas no'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

**^ Erkan MUMCU 
Bakan 

- 4 7 4 -



T.B.M.M. B : 7 19.10.2004 0 : 2 

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN M.VEDAT MELİKİN 7/3517 ESAS N W Ü 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Şanlıurfa'ya yapılması düşünülen 
"TEMA'lı Park" projesinin mali kaynağı konusunda Şanlıurfa'da çeşitli spekülasyonlar 
yapılmaktadır. Böyle bir proje Şanlıurfa'ya yapılacak mıdır? Yapılacaksa projenin mali 
kaynağı nereden karşılanacaktır? 

CEVAP : Güneydoğu Anadolu Bölgesinin "Orta Fırat" bölümünde yer alan Şanlıurfa, 
coğrafî konumu ve Kuzey Mezopotamya kültür tarihindeki yeri bakımından Anadolu İslam 
Kentleri arasında ayrı bir öneme sahiptir. Kent, dini birçok yapıyı bünyesinde 
barındırmasından dolayı ve içinde barındırdığı farklı diller, kültürler ve dini inanışlar 
sayesinde günümüzde de bölgenin "Dini Merkezi" durumundadır. İnanç turizmi açısından 
önem taşıyan kent için Bakanlığımızca 2000 yılında proje çalışmalarına başlanmıştır. Bu 
çalışmalar çerçevesinde Şanlıurfa'nın merkezinde, Gölbaşı Mahallesi, Belediye hisseli 755 
ada, 52 parselde "Şanlıurfa- Halepli Bahçe Din, Tarih, Kültür ve Doğa Temalı Park" projesi 
hazırlanmıştır. 

Projenin gerçekleşebilmesi için Bakanlığımızca uzun yıllar çalışmalar devam etmiştir. 
Mülga Kültür Bakanlığı, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 
Müdürlüğü'nün 22.02.2001 gün ve 32512 sayılı kararı ile Şanlıurfa ili, Merkezi Halepli Bahçe 
II. Derece Arkeolojik Sit Alanının sınırları değiştirilmeden III. Derece Arkeolojik Sit Alanına 
dönüştürülmüştür. Alman Kurul Kararı doğrultusunda III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
kapsamında kalan Belediye mülkiyetindeki Gölbaşı Mahallesi ada 755, parsel 52'de kayıtlı 
alana ilişkin Şanlıurfa Halepli Bahçe Özel Proje Alanı (Temalı Park) 1/1000 ölçekli Koruma 
Amaçlı İmar Planı hazırlanmıştır. Söz konusu planda yer alan 147 118m2,lik özel proje 
alanında (temalı park) E=0.10 yapılanma koşuları ile Turizm Tesisler Yönetmeliğine uygun 
olarak mimari projeler de Bakanlığımızca hazırlattırılmıştır. 

Bu çalışmaların devamında Şanlıurfa Belediye Meclisi'nin 07.02.2001 tarih ve 1 no'lu 
Kısmi Meclis Kararı ile söz konusu proje reddedilmiştir. Bu nedenle Halepli Bahçe Temalı 
Park projesi yatınm programına alınamamıştır. Ancak, Halepli Bahçe Temalı Park projesinin 
bir parçası olan Şanlıurfa Kalesi eteğindeki gecekonduların kamulaştırılması çalışmaları 
Bakanlığımız ve İl Özel İdaresinin mali desteği ile tamamlanmıştır. 

Daha sonra Şanlıurfa Belediye Başkanlığı ile Gazi Üniversitesi arasında yapılan bir 
protokol ile "Halepli Bahçe Kentsel Tasarım Projesi" hazırlattırılmış olup, söz konusu proje 
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 15.05,2003 gün ve 3133 sayılı 
karar ile prensipte uygun görülmüştür. Projenin uygulanmasına yönelik çalışmalar 
Bakanlığımızca değerlendirilmektedir. 
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29. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİR/N'in, Türk Telekomun elindeki gayrimenkullerin tadadı 
dökümüne ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3522) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 06.08.2004 £ 
Emin ŞİRİN 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 
11.06.2004 tarihli soru önergeme verilen 30.07.2004 tarih ve 

B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/7231 sayılı cevap, sorularımın cevabını içermemektedir. 
Yukarıda anılan tarihli sorumda, Türk Telekom'un elindeki gayrimenkullerin tadadi 

dökümü ve değerlerini sormuştum. Ancak Bakanlığınız tarafından verilen cevapta tadadi 
döküm verilmemiş, toplam miktar verilmiştir. 

Bu nedenle aşağıdaki soruma ayrıntılı cevap verilmesini arz ederim: 

Türk Telekom'un elindeki gayrimenkullerin tadadi dökümü nedir7 

T.C. 
BAŞBAKANLIK „ , 

Özelleştirme idaresi Başkanlığı 1 8 tfitfi *-T 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 1 0 2 1 8 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRÎN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3522 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara 
ilişkin Türk Telekomünikasyon (TELEKOM) A.Ş. Genel Müdürlüğünce verilen cevaplar 
aşağıda sunulmuştur: 

11.06.2004 tarihli soru önergeme verilen 30.07.2004 tarih ve 
B.02.1.ÖİB.0.65.00.007231 sayılı cevap, sorularımın cevabını içermemektedir. 

Yukarıda anılan tarihli sorumda, Türk TELEKOM'un elindeki gayrimenkullerin 
tadadi dökümü ve değerlerini sormuştum. Ancak Başkanlığınız tarafından verilen 
cevapta tadadi döküm verilmemiştir, toplam miktar verilmiştir. 

Bu nedenle aşağıdaki soruma ayrıntılı cevap verilmesini arz ederim: 

SORU- Türk Telekom'un elindeki gayrimenkullerin tadadi dökümü nedir? 

CEVAP — Türk Telekominikasyon A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan binalar arsalar, 
tahsis edilen binalar ve kiralanan arsa ve gayrimenkullerin tadadi dökümü ekte (EK-1-2) 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
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TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 
GAYRİMENKUL TADADI DÖKÜMÜ 

4i. 

I 

A) ŞİRKET MÜLKİYETİNDE OLAN BİNALAR 

Hizmet Binaları 
Santral Binaları 
Çok Amaçlı Binalar 
Ambar ve Şantiye Binaları 
R/L Binaları 

ADEDİ 
420 
173 
935 
64 
71 

BİNA KAPALI ALANI ( 
549.662 
61.929 

1.483.381 
65.794 
16.700 

D) ŞİRKET MÜLKİYETİNDE OLAN ARSALAR 

Santral Amaçlı Arsalar 
Hizmet Amaçlı Arsalar 

ADEDİ 
107 
330 

AR 
4 

3.5 



TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 
GAYRİMENKUL TADADİ DÖKÜMÜ 

B) ŞİRKETE TAHSİSLİ BİNALAR 

ADEDİ BİNA KAPALI ALANI (M2) 
Santral Amaçlı Binalar 3536 248.078.23 
Hizmet Amaçlı Binalar 441 141.342 

^ Sistem Amaçlı R/L Binaları 258 55.390 

C) ŞİRKETİN KİRALIK KULLANDIĞI GAYRİMENKÜLLER 

ADEDİ BİNA KAPALI ALANI (M2) 

Hizmet Amaçlı Kiralık Binalar 240 490.152 
Santral Amaçlı Kiralanan Binalar 5709 319.327.54 
Müşterek Amaçlı Kiralanan 
Gayrimenkuîler (Santral+Hizmet) 371 54.850.26 
Hizmet Amaçlı Kiralanan Şantiye 
Binaları ve Arsaları 90 133.074.38 
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30. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Kırklareli Dereköyyolıı kenarındaki 
taş tabyaların bulunduğu alanın kiraya verilmesi ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKtTAN'ın cevabı (7/3524) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep 
ederim. 

Mehmet S. KESIMOGLU 
Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

1. Osmanlı Rus Harbi sırasında yaptmhıı Taş Tabyaların bulunduğu Kırklareli-Dereköy 
yolu kenanndaki 63 dönümlük alan .. . Bakanlığınıza bağlı Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü tarafından 49 yıllığına kiraya verilmiş midir? 

2. Eğer verilmişse kiraya verme işlemi ihale ile mi yapılmıştır? İhale hangi usulle ve hangi 
tarihte yapılmıştır? Kiraya verilen arazinin ihaleye çıkış bedeli ne kadardır? İhaleye 
kimler katılmış ve ihaleyi hangi şahıs ya da şirket kazanmıştır? 

3. Sözkonusu arazinin kira sözleşmesi hangi tarihte ve kimle yapılmıştır? Aylık kira bedeli 
ne kadardır? Bu mevkide bulunan benzeri özellikteki arazilerin kira bedelleri ne 
kadardır? 

4. Bu arazi imar planı içersinde yer almakta mıdır? Eğer yer almakta ise hangi hizmete 
ayrılmıştır? 

5. Bu arazi turizm yatırımı yapılacak yerler arasında yer almakta mıdır? Onay belgesi ya da 
kira sözleşmesinde sözkonusu arazi üzerinde otel, yüzme havuzlan, su parkı gibi turistik 
tesislerin inşa edilmesine dair bir hüküm var mıdır? Bu arazide bu tür tesisler kurulması 
için gerekli izin ve onaylar var mıdır? Turizm Bakanlığında böyle bir tahsis yapılmış 
mıdır? Eğer arazi turizm yatırımına açıksa araziye uygulanacak proje be'deli ne kadardır? 

6. Sözkonusu arazi için irtifak hakkı tesis edilmiş midir? Eğer edilmişse irtifak hakkı tesis 
bedeli ne kadardır? 

7. Bu arazi üzerinde turistik tesislerin yapımı için kredi kullandırılması söz konusu mudur? 
Bu kredinin miktarı ve geri ödeme koşullan nelerdir? 

8. Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu'nun bu arazi üzerinde herhangi bir karan 
bulunmakta mıdır? 

9. Bakanlığınızca kiralanan Yedikule zindanlarmdakine benzer bir tahribatın tarihi taş 
tabyalarda ve mahzen olarak tanımlanan alanlarda meydana gelmemesi için sözleşmede 
herhangi bir hüküm bulunmakta mıdır? 
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T,C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.07.0.MEG.0.17/3361-35465 ACELE 
KONU: Yazılı Soru Önergesi m o r u Q*fi9Ç G l ^ N L ^ P Ü R 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 27.09.2004 tarih ve 6929 sayılı yazılarınız. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESİMOĞLU tarafından Başkanlığınıza 
verilen 7/3524 Esas No.lu soru önergesinde belirtilen ve tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen hususlara ilişkin olarak Bakanlığımca yapılan işlemler aşağıda 
belirtilmiştir. 

1.Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hacızekeriya Mahallesi, Seyfıoğlu Tabyası 
Mevkiinde bulunan ve üzerinde Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 
11.09.1991 tarih ve 949 sayılı Kararı ile, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 
"Seyfıoğlu Tabyası" yer alan mülkiyeti Hazineye ait 449 ada, 3 parsel numaralı ve 64.650 
m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde şu an için irtifak hakkı tesis edilmemiştir. 

2.Anılan taşınmazın üzerindeki Seyfıoğlu Tabyasının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine, Koruma Kurulu kararlarına uygun şekilde 
restore edilerek, turizm, eğlence, kültür ve sosyal etkinlikler ile spor faaliyetlerinde 
kullanılması amacıyla, bu işlemleri yapacak gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri 
lehine ileride tesis ve tapuya tescil edilecek olan irtifak hakkına esas ve hazırlık olmak 
amacıyla, öncelikle bu taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli tabyaya ilişkin rölöve, 
restitüsyon, restorasyon projeleri ile çevre düzenleme ve peyzaj projelerinin hazırlanması 
ve yetkili birimlere onaylatılması vb. işlemlerin yerine getirilmesine imkan vermek üzere, 
1 (bir) yıl süreli ön izin verilmesi amacıyla ön izin ihalesi yapılmıştır. Bu ön izin ihalesi 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca 
pazarlık usulü ile 03.10.2003 tarihinde yapılmıştır. İhaleye çıkış bedeli 5.000.000.000.-
(beşmilyar) TL olup, yapılan ihaleye sadece Mustafa ÖKSÜZOĞLU katılmıştır. 

3.Yapılan pazarlık ihalesi sonucunda Mustafa ÖKSÜZOĞLU'na 03.12.2003 
tarihinden başlamak üzere 1 yıl süreli ön izin verilmiş ve ön izin sözleşmesi taraflarca 
imzalanmıştır. 1 (bir) yıllık ön izin bedeli 5.050.000.000.-TL'dir. Bu taşınmazın 
bitişiğinde kurak ve kıraç araziler bulunmakta olup, bu alanların 2004 yılı için bir 
dönümünden (1.000 m2) 12.000.000.-TL ecrimisil alınmaktadır. 

4.Söz konusu taşınmaz Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalmakta olup, 
onaylı imar planı dışında kalmaktadır. 
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5.Ön izin, anılan taşınmaz üzerine yeni yapı yapılması amacıyla de 
Tabyasının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
Koruma Kurulu kararlarına uygun şekilde restore edilerek, turizm, eğleıj^e, kültür ^e 
sosyal etkinlikler ile spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere daha sonra tesis edilecek 
irtifak hakkına esas ve hazırlık olmak amacıyla verilmiş olup, ön izin sözleşmesine de bu 
yönde hüküm konulmuştur. 

6.Söz konu taşınmaz üzerinde, ön izin sahibi tarafından, ön izin süresi içerisinde 
belirtilen yükümlülükler yerine getirilmesi halinde irtifak hakkı tesis edilecek olup, henüz 
irtifak hakkı tesisi işlemi gerçekleşmemiştir. 

7.Bu taşınmaz üzerinde yapılacak tesislere ilişkin kredi kullanılıp, 
kullanılmayacağı bilinmemektedir. 

8.Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulunun 04.07.2003 tarih ve 
7698 sayılı kararı ile; "Koruma Kurulunun 11.09.1991 tarih ve 949 sayılı kararı ile 
tescil edilen Seyfıoğlu Tabyasının restorasyonunun yapılarak, turizm, eğlence, 
kültür ve sosyal etkinlikler ile spor faaliyetlerinde kullanılmasının uygun olduğunun 
belirtildiği ve imar planı ile birlikte Koruma Yüksek Kurulunun 05,11.1999 tarih ve 
660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak rölove, restitüsyon, restorasyon 
projeleri ile çevre düzenleme ve peyzaj projelerinin Kurula sunulmasına" karar 
verilmiştir. 

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığının (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü) 16.07.2003 tarih ve 5218 sayılı yazısında; Koruma Kurulunun anılan 
kararına uyulması, yapılacak her türlü uygulama öncesi ilgili Koruma Kurulundan izin 
alınması ve bu doğrultuda taraflar arasında yapılacak sözleşmeye madde eklenmesi ve 
tapu kaydına şerh düşülmesi koşullarıyla, "Seyfıoğlu Tabya"sının yer aldığı 449 ada, 3 
parsel numaralı taşınmazın üzerinde gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri lehine 
bedeli karşılığında irtifak hakkı tesis edilmesinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanununun 14'ncü maddesi uyarınca Bakanlıklarınca sakınca 
bulunmadığı bildirilmiştir. 

9.Söz konusu taşınmaza ilişkin olarak sadece röleve, restorasyon ve çevre düzeni 
projelerinin hazırlanması ve onaylatılması için ön izin verildiğinden, taşınmazın her hangi 
bir şekilde kullanımı söz konusu değildir. Ancak, ön süresi içerisinde belirtilen hususların 
yerine getirilmesinden sonra irtifak hakkı tesis edilmesi halinde sözleşmesinde öngörülen 
amaçlarda kullanımı söz konusu olabilecektir. İrtifak hakkı sözleşmesine tabyaların 
tahribata uğratılmaması ve diğer konularda gerekli tüm koşullar konulacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. 

&mal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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31.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Sağlık Bakanlığınca çıkarılan bazı dergilere, sözleş
meli doktorlara ve aile planlamasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Recep AKDAG'ın cevabı (7/3542) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki Sorularımın Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 

1. Bakanlığınız, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bütçe ayırarak bazı 
sağlık dergileri çıkarmaktadır. Bu dergilerin sayısı bakanlık, genel 
müdürlüklerin çıkardıklarına göre nedir? 

2. SB Diyalog Dergisi, bakanlığınızın resmi yayın organlarından birisidir. 
Bu dergiye bakanlığınızın faaliyet alanı içinde olup, izin ve ruhsat 
verdiği özel hastane, ilaç firması ve laboratuarlardan reklam 
alınması ne derece doğrudur? (Örneğin: SB Diyalog Dergisi'nin Haziran 2004 
sayısında Özel Acıbadem Göz Hastanesi'nin reklamları yer almaktadır) 

3. Yine devletin bütçesiyle çıkarılan bu çerçilerde bazı bürokratların 
"aşk", "türküler" gibi sağlıkla çok yakından ilgili olmayan konularda 
yazılar yazmasını nasıl karşılıyorsunuz? Bu yazıların dergide 
yer almasının sebebi nedir? (Yine SB Diyalog Dergisi'nin Haziran 2004 
sayısında Bakanlık Müşaviri Osman Güzelgcz'ür. yarayla ilgili türkü sözleri 
üzerine yazdığı yazısı yer almaktadır) 

4. Yine Ankara îl Sağlık Müdürlüğü'nce çıkarılan AS Sağlığın Başkenti adlı 
dergi çıkarılmaktadır. Bu dergide de müdürlüsün denetimini yaptığı özel 
sağlık kuruluşlarının reklamlarının yer alması ne derece doğrudur? 
(Derginin Kasın-Aralık 2003 sayısında Özel Çağ Hastanesi'nin reklaûiı. yer 
almıştır) 

5. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün çıkardığı derginin Temmuz sayısında, 
müdürlük personeli memur olan bir bayanın ilk aşkı üzerine yazdığı yazının 
yer almasının toplum sağlığıyla ilgisi nedir? (Dergide yazı "Kristal 
Vazo" başlığıyla yer almıştır) 

6:. Mecburi hizmetin kaldırılmasından sonra Doğu ve Güneydoğu illerine 
doktor göndermekte güçlük çekildiği bilinmekledir. Bununla ilgili olarak 
"sözleşmeli personel" uygulamasına gidilmiş, ancak doktorlar buna rağbet 
etmedikleri için birçok hastanede uzman doktor sıkıntısı çekilmektedir. Bu 
bağlamda, bu illerde uzman doktor açığı nedir? Bölgeye sözleşmeli olarak 
kaç doktor görevlendirdiniz, görevlendirilen uzman doktorların illere göre 
dökümü nedir? 

7. Tasarruf tedbirleriyle nedeniyle Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel 
Müdürlüğü'nün aile planlaması malzemelerini (prezervatif, KİA vb alımı) 
alımı konusunda bir sıkıntı yaşanmış mıdır? Son bir yıl içinde illere ne 
kadar aile planlaması malzemesi gönderilmiştir? Kişilere ücretsiz olarak 
verilen bu malzemelerin sayısında aylık olarak bir azalma söz konusu mudur? 

-482-
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.100.SEG.0120001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

R1Û.2004* 8345 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.09.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3542-6929 sayılı yazınız. 

İğdır Milletvekili Sayın Yücel ARTANTAŞ tarafından. Sağlık Bakanlığınca çıkarılan bazı 
dergilere, sözleşmeli doktorlara ve aile planlamasına ilişkin verilen 17.08.2004 tarihli ve 7/3542 
sayılı Soru Önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

ProNOfrRej^jAKDAĞ 
Bakan 
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İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ tarafından verilen, Sağlık Bakanlığınca çıkarılan 
bazı dergilere, sözleşmeli doktorlara ve aile planlamasına ilişkin Soru Önergesinin 
cevabıdır. 

SORU 1- Bakanlığınız, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bütçe ayırarak bazı sağlık 
dergileri çıkarmaktadır. Bu dergilerin sayısı Bakanlık, Genel Müdürlüklerin çıkardıklarına göre 
nedir ? 

CEVAP1- Bakanlığımız merkezinde, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığınca, 
1939 yılından beri yayınlanan "Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi" nden başka genel 
bütçe imkanlarıyla herhangi bir dergi çıkarılmamaktadır. ' 

SORU 2- SB Diyalog Dergisi, Bakanlığınızın resmi yayın organlarından birisidir. Bu 
dergiye Bakanlığınızın faaliyet alanı içinde olup, izin ve ruhsat verdiği özel hastane, ilaç firması 
ve laboratuarlardan reklam alınması ne derece doğrudur ? (Örneğin: SB Diyalog Dergisi'nin 
Haziran 2004 sayısında Özel Acıbadem Göz Hastanesi'nin reklamları yer almaktadır). 

CEVAP 2- SB Diyalog Dergisi Bakanlığımın resmi yayın organı değildir. Bakanlığımiz 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının çıkarmakta olduğu bilgilendirme merkezli bir 
sağlık ve kültür dergisidir. Bu dergiye genel bütçeden pay ayrılmamakta ve herhangi bir ödeme 
yapılmamaktadır. 

Tamamen reklam gelirleri ile çıkarılan SB Diyalog Dergisinde, Bakanlığımın faaliyet ve 
denetim alanındaki çeşitli kuruluşların tanıtım ilanlarının yer alması, görev ve sorumluluklarımızı 
ihmal etmemiz gibi bir sonucu doğurmaz. Çünkü Bakanlığımın bütün çalışanları, bir kurumdan 
tanıtım iianı almakla o kurumla ilgili denetim sorumluluğunu birbirinden ayıracak kültür ve 
mesuliyet bilincine sahiptir. 

SORU 3- Yine devletin bütçesi ile çıkarılan bu1 dergilerden bazı bürokratların "aşk", 
"türküler" gibi sağlıkla çok yakından ilgili olmayan konularda yazılar yazmasını nasıl 
karşılıyorsunuz ? Bu yazıların dergide yer almasının sebebi nedir ? (Yine bu Sb Diyalog 
Dergisinin Haziran 2004 sayısında Bakanlık Müşaviri Osman Güzelgöz'ün yarayla ilgili türkü 
sözleri üzerine yazdığı yazısı yer almaktadır) 

CEVAP 3- Devletin bütçesiyle çıkarılmadığını yukarıda izah ettiğim SB Diyalog dergisi, 
konusunda uzman kişilerin insan psikolojisi, toplumsal gerçeklikler ve hayata dair çeşitli 
konularda yazılarının da yer aldığı, okuyan her kesimin takdirle karşıladığı nitelikli bir sağlık ve 
kültür dergisi olmuştur. Sağlık gibi bir alanı merkezine alan bir derginin insanı her yönü ile 
kapsamına almasında bir mahzur olmayacağı düşünülmektedir. 

SORU 4- Yine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü' nce çıkarılan AS Sağlığın Başkenti adlı dergi 
çıkarılmaktadır. Bu dergide de müdürlüğün denetimini yaptığı özel sağlık kuruluşlarının 
reklamlarının yer alması ne derece doğrudur? (Derginin Kasım-Aralık 2003 sayısında Öze! Çağ 
Hastanesi'nin reklamı yer almıştır) 

CEVAP 4- Ankara sağlık müdürlüğümüzce çıkartılan "Sağlığın Başkenti Dergisi" de 
bütçeden herhangi bir pay ayrılmayarak, reklam ve sponsor gelirleri ile çıkartılan bir dergidir. 

Yukarıda izah ettiğim gibi, Bakanlığımın faaliyet ve denetim alanındaki çeşitli kuruluşların 
tanıtım ilanlarının yer alması, görev ve sorumluluklarımızı ihma! etmemiz gibi sonucu doğurmaz. 
Çünkü Bakanlığımın bütün çalışanları; bir kurumdan tanıtım ilanı almakla o kurumla ilgili 
denetim sorumluluğunu birbirinden ayıracak kültür ve mesuliyet bilincine sahiptir. 

Söz konusu derginin Kasım-Aralık 2003 sayısının sponsoru Özel Çağ Hastanesi'dir. Bu 
nedenle derginin arka kapağında bu hastanenin tanıtımı yer almıştır. 
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İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ tarafından verilen, Sağlık Bakanlığınca çıkarılan 
bazı dergilere, sözleşmeli doktorlara ve aile planlamasına ilişkin Soru Önergesinin 
cevabıdır. 

SORU 5- Ankara İl Sağlık Müdürlüğü' nün çıkardığı derginin Temmuz sayısında, 
Müdürlük personeli memur olan bir bayanın ilk aşkı üzerine yazdığı yazının yer almasının 
toplum sağlığıyla ilgisi nedir? (Dergide yazı "Kristal Vazo" başlığıyla yer aimıştır) 

CEVAP 5- Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüzce yayımlanan "Sağlığın Başkenti Dergisi'nin" 
3 üncü (Temmuz) sayısında yer alan Kristal Vazo başlıklı öykü, "Bizim Köşe" adlı bir bölümde 
yayınlanmıştır. Bizim köşe, sağlık çalışanlarının salt sağlıkla ilgili olmaksızın duygu ve 
düşüncelerini aktardıkları bir köşedir. Ayrıca, Kristal Vazo, memur kadının aşk öyküsünden öte 
ergenlik çağına adım atan bir kız çocuğunun gelişim sürecinden bir parça içermektedir. Onun 
bakış açısından kişisel ilişkiler irdelenmektedir, öykünün alt metninde ise anne baba ilişkisine 
bir gönderme yapılmaktadır. Çocukların ruhsal gelişimi açısından çevreden etkilenmeleri 
anlamında her hangi bir büyüğünden ya da anne baba ilişkisinden etkilenmesi gayet doğaldır. 
Zaten öykünün adı olan kristal vazo da toplumda kadına verilmesi gereken değere bir teşbihtir. 
Kadınlara Kristal Vazo gibi davranılması, aile saadetinin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Dolayısıyla, öyküdeki bakış açısı toplumun ruh sağlığının bir yansımasıdır. 

SORU 6- Mecburi hizmetin kaldırılmasından sonra Doğu ve Güneydoğu illerine doktor 
göndermekte güçlük çekildiği bilinmektedir. Bununla ilgili olarak "sözleşmeli personel" 
uygulamasına gidilmiş, ancak doktorlar buna rağbet etmedikleri için birçok hastanede uzman 
doktor sıkıntısı çekilmektedir. Bu bağlamda, bu illerde uzman doktor açığı nedir? Bölgeye 
sözleşmeli olarak kaç doktor görevlendirdiniz, görevlendirilen uzman doktorların illere göre 
dökümü nedir ? 

CEVAP 6-Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 14,15,17, ve 22 nci maddelerine göre İlk Defa 
Atama, Yeniden Atama, Kurumlar Arası Naklen Atama ve Sınıf ve Unvan Değişikliği Nedeniyle 
Atama kuraları ile yapılacak atamalarda ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğudaki illeri kapsayan 
5 ve 6 ncı bölgelere yer verilerek bu bölgelerin ihtiyaçları giderilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, 
Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesine 'göre üst hizmet bölgelerinde görev 
yapanlardan alt hizmet bölgelerine tayin talebinde bulunan uzman tabiplerin taleplerinin söz 
konusu yönetmelik hükmüne uygun olması halinde dönem tayinlerine bağlı kalınmaksızın 
atamaları değerlendirilebilmekte ve yine yönetmeliğin 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrası 
gereğince de uygun branşlarda illerin doktor ihtiyacı görevlendirme yoluyla giderilmeye 
çalışılmakta olup, bu bölgelere 2004 yılında 488 görevlendirme yapılmıştır. 

Diğer taraftan, yukarıda bahsettiğimiz çalışmalar dışında 24 Temmuz 2003 tarih ve 
25173 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde 
Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki" 4924 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 
Bakanlığımıza 22.000 sözleşmeli personel kadrosu tahsis edilmiştir. Ancak, Bakanlar Kurulu 
Kararı ve Maliye Bakanlığı vizesi doğrultusunda 2003 yılı için değişik unvaniarda 15.000 
kadronun kullanılmasına izin verilmiştir. Bu kadrolardan Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan 
illere sözleşmeli uzman ve pratisyen tabip olarak görevlendirilen personel sayısı aşağıdaki 
tabloda belirtilmiştir. Atama yapılmayan kadroların boş kalması ise tercih eden sağlık 
personelinin olmamasındandır. 
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32. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, İğdır'da yaşanan doğal afetten mağdur olan çiftçilere, 
-Antalya Milletvekili Feridun F. BALOĞLU'nım, Antalya-Elmalı İlçesindeki elma üretimi ve ih

racatına, 
-Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'in, bazı illerde hayvan sağlığı şube müdürlüklerine 

yapılan atamalara, 
-Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, ayçiçek piyasasında oluşacak fiyat seviyesi ve ithalat 

politikasına, 
-İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Türkiye'de kaçak hayvan ve et girişine ve TİGEM'e bağlı iş

letmelerin özelleştirilmesi çalışmalarına, 
-Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOÖLU'nım, buğday ithalatı ve nedenlerine, 
-İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Ege ve Akdeniz kıyı şeridindeki balık çiftliklerine, 
-İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Tunceli-Nazimiye- Yayıkağ'.l Köyü sulama 

kanalı ihtiyacına, 
-Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Orhaneli Termik Santralının çevreye verdiği zarar ve çev

re halkının tarımsal destekleme ihtiyacına, 
-İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, hayvan hastalıkları ile mücadele için ayrılan bütçeye, 
-Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL 'in. Enerji İçecekleri Tebliğinde yapılan değişikliğe, 
-Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'in, narenciye ihracat ve ithalatına, 
-İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, 5179 sayılı Kanun gereğince gıda denetimi ve tüketici sağ

lığının korunması ile ilgili yönetmeliklerin neden düzenlenmediğine, 
-Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Orhangazi'deki çeltik üreticilerinin sorunlarına, 
-Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinde yağmurdan zarar gören zeytin üreticilerine 

yardım yapılıp yapılmayacağına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3554, 3555, 3556, 3557, 

3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki Sorulanının Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

İğdır İlinin Muhtelif kesimlerinde , 09.07.2004 günü meydana gelen şiddetli dolu ve hortum 
diye tabir edilen fırtına sonucu birçok yerleşim alanında Tarımsal Hasar Meydana gelmiştir. 

İl Kriz Merkezi Başkanlığı'mn tespitlerine göre ; 1.706 çiftçinin 46.782,85 dekar ekili alanı 
zarar görmüş , bunun ekonomik değeri ise 13.684.808.000.000.-(onüçtrilyon altıyüzseksendört 
milyar sekizyüzsekiz milyon) TL olarak tespit edilmiştir. 

Bu itibarla ; 

1. Yaşanan Doğal afet ile ilgili Bakanlığın görüşü nedir ? Çiftçilerin Mağduriyeti giderilecek 
mi? 

2. Köylülerin Zirai borçları ertelenecek mi? Bu borçların faizlerinin affı düşünülmekte midir ? 
3. Hayvancılıkla ilgili ne gibi önlemler düşünüyorsunuz. Hayvan yemi olarak ayni veya nakdi 

yardım yapacak mısınız? 
4. 2004 (ikinci ürün) ve 2005 yılı ekimleri için tohum yardımı ve mazot yardımı yapacak 

mısınız? 
5. Sınırlanan Pancar ekim alanları ile ilgili Kota'nın kaldırılması düşünülmekte midir? Afet 

gören bölgede bu serbestlik tanınamaz mı? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn. Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın Anayasa'nın 98. ve T.B.M.M. İçtüzüğünün maddelerine 
göre, Tarım Bakanı Sn. Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasmı arz 
ederim. 

04.08.2004 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

l).Antalya'nm ELMALI ilçesinde elma üreticilerinin yaşadığı sorunların 
çözümü için Bakanlığınızın bir çalışması sözkonusu mudur? 

2).ELMALI ilçesinde bu yıl üretilen "sofralık elma"kaç tondur? 
Kaç ton "sanayi tipi elma"üretilmiştir? 
Sofralık elmanın ihracı ve ülke içinde tüketimi için Bakanlığınızın projesi 

ve girişimi var mıdır? 

3).ELMALI'da üreticinin soğuk hava depolarında beklettiği tonlarca 
elmayı çöpe döktüğüne ilişkin gazete haberleri ve fotoğraflar;Bakanlığınıza 
tarımsal üretimin programlanması ve pazarlamada üreticiye destek 
konusunda yeterli bir UYARI olmuş mudur? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
A ş a ğ ı d a k i soru la r ımın A n a y a s a ve Mecl i s İç T ü z ü ğ ü g e r e ğ i n c e T a r ı m 

ve Köviş le r i B a k a n ı Prof .Dr . Sayın Sami Güç lü taraf ından yaz ı l ı o la rak 
yan ı t l anmas ın ı a rz eder im. 

R a m a z a n K e r i m Ö z k a n 
Burdur Mil le tveki l i 

B i l i n d i ğ i ü z e r e T a r ı m v e K ö y i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı n ı n M e r k e z v e 
T a ş r a t e ş k i l a t l a r ı g ö r e v , y e t k i v e s o r u m l u l u k l a r ı g e r e ğ i n c e İl 
m e r k e z l e r i n d e T a r ı m İl M ü d ü r l ü k l e r i g ö r e v y a p m a k t a d ı r l a r . 

T a r ı m İl M ü d ü r l ü k l e r i b ü n y e s i n d e i se i lg i l i y ö n e t m e l i k 
g e r e ğ i n c e H a y v a n S a ğ l ı ğ ı Ş u b e M ü d ü r l ü k l e r i b u l u n m a k t a v e b i r 
v e t e r i n e r h e k i m ş u b e m ü d ü r ü s o r u m l u l u ğ u n d a , v e t e r i n e r h e k i m l e r , 
t e k n i k e r l e r v e v e t e r i n e r s a ğ l ı k t e k n i s y e n l e r i b u g ö r e v i 
y ü r ü t m e k t e d i r l e r . 

H a y v a n s a ğ l ı ğ ı Ş u b e M ü d ü r l e r i n i n g ö r e v i ; g e r e k 4 4 1 s a y ı l ı 
k a n u n h ü k m ü n d e k a r a r n a m e d e be l i r t i l en , g e r e k s e 3 2 8 5 s a y ı l ı 
H a y v a n S a ğ l ı k Z a b ı t a s ı v e K a n u n u , T a r ı m v e K ö y i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı 
K o r u m a v e K o n t r o l G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n ü n " H a y v a n H a s t a l ı k v e 
Z a r a r l ı l a r ı İ l e M ü c a d e l e " g e n e l g e s i n d e be l i r t i l en g ö r e v l e r v e 6 3 4 3 
say ı l ı " V e t e r i n e r H e k i m l i k M e s l e ğ i n i n i c r a s ı n a , T ü r k V e t e r i n e r ; 
H e k i m l e r i B i r l i ğ i i le O d a l a r ı n ı n T e ş e k k ü l T a r z ı n a v e G ö r e c e ğ i 
İ ş l e r e D a i r K a n u n g e r e ğ i m e s l e k i e h l i y e t o l a r a k a n c a k v e t e r i n e r 
h e k i m ş u b e m ü d ü r l e r i t a r a f ı n d a n y e r i n e ge t i r i l eb i l i r n i t e l i k t e d i r . 

A n c a k s o n g ü n l e r d e A ç ı k Ö ğ r e t i m F a k ü l t e l e r i n d e n m e z u n 
o l a n v e y a y ü k s e k o k u l m e z u n u o l a n t e k n i k e r l e r i n H a y v a n S a ğ l ı ğ ı 
Ş u b e M ü d ü r ü o l a r a k a t a n d ı k l a r ı t e s p i t ed i lmiş t i r . 

T u n c e l i İ l i n e B u r d u r i l i n d e n E r h a n G ü ç l ü , M u ş i l ine A m a s y a 
i l i n d e n H a s a n D a ğ h a n , G ü m ü ş h a n e i l ine O r d u i l i n d e n M e h m e t E ş 
i l l e r i nde v e t e r i n e r s a ğ l ı k t e k n i s y e n i o l a r a k g ö r e v y a p m a k t a i k e n 
A ç ı k Ö ğ r e t i m F a k ü l t e s i n d e n m e z u n o l d u k t a n s o n r a H a y v a n S a ğ l ı ğ ı 
Ş u b e M ü d ü r ü o l a r a k a t a n m ı ş l a r d ı r . 

1. Ad ı geçen illerde Flayvan Sağlığı Şube Müdür lüğü 
görevini yürütecek veteriner hekim bulunmamak 
tamıdır ? 

2. Eğer bulunuyor ise bu veteriner hekimlerin şube 
müdür lüğü görevini üstlenecek yasal, bürokratik 
veya fiziki bir engelleri mi bulunmaktadır ? 

3. Atanan bu şube müdürlerinin ilde görev yapan ve 
her türlü mesleki bilgi ve deneyimlere sahip 
veteriner hekimlerden bu göreve daha uygun 
olduğunu mu düşünüyorsunuz ? 

4. B u görevin başka bir meslek mensubu şahıslar 
tarafından yürütülmesini uygun buluyor musunuz ? 

5. Bu yanlış ve yasal olmayan uygulamaya son 
verilmesini , yapılan atamaların iptali ile yasal 
prosedürün yerine getirilmesini düşünür müsünüz ? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enis TÜTÜNCÜ/ 
Tekirdağ Milletvekili 

Buğday fiyatlarının son derece düşük seyrettiği bir dönemde ayçiçek 
piyasasında oluşacak fiyat seviyesi, Trakya çiftçisinin ayakta kalması açısından 
yaşamsal önemdedir; 

Bu durum çerçevesinde: 

1- Ayçiçek hedef fiyatının önceden tespit edilmesi ve gerçekleşen piyasa 
fiyatıyla, önceden tespit edilen hedef fiyat arasında oluşacak fiyat farkının ise pirim 
olarak çiftçiye ödenmesine imkan sağlayacak yeni bir politikayı niçin 
uygulamıyorsunuz? 

2- Bulgaristan başta olmak üzere yabancı ülkelerden yapılması muhtemel 
ayçiçek ithalatı tamamen serbest bırakılacak mıdır? 

3- Bırakılacak ise bu ithalatın 2-3 ay geciktirilmesi mümkün müdür? Mümkün 
değilse ayçiçek ithalatı için örneğin Gürbulak Gümrük kapısı gibi uzak bir kapının 
ihtisas gümrüğü olarak tespit edilmesi düşünülemez mi? 

4- Trakya Birliğe 2004 yılı için ayçiçek tarife kontenjanı verilmesi ayçiçek 
üreticisinin desteklenmesi açısından doğru olmaz mı? 

5- Palm yağı ithalatının bilindiği gibi yüzde 12 olan gümrük vergisi oranının 
daha yükseğe artırılması imkanı mevcuttur. Ayçiçek üreticisinin desteklenmesi 
açısından 2004 yılında palm yağı gümrük vergisi hangi oranda artırılmalıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki Sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakam Saym Sami GÜÇl$ tarafmd#ı yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

ftÂNTAŞ 
İğdır Milletvekili 

1. Son günlerde kaçak hayvan girişine ilişkin olarak iddialar gündeme gelmekte, hatta 
Amerika'da çıkan bazı gazetelerde at, eşek, köpek etinin kaçak yollardan Türkiye'ye girdiğine 
ilişkin iddialar ortaya atılmaktadır. Bu iddiaların doğrulu nedir? Bu konuyla ilgili ne 
yapmaktasınız? 

2. Kaçak hayvan ve et girişini önlemek için ne gibi tedbirler almaktasınız? Bununla ilgili özel 
timler oluşturduğunuz doğru mudur? Bu timler kimlerden oluşmaktadır? 

3. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu ile birlikte yürütülen proje 
kapsamında çiftçilere şimdiye kadar ne kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvan 
dağıtımı yapılmıştır? Nerelerde yapılmıştır? Bu hayvanlardan ne kadarı yaşamaktadır? 

4. Bu hayvanlardan bir kısmının hastalanarak öldüğü,bazılannın damızlık olmadığı.bazılannı 
da memelerinin tıkalı çıktığına ilişkin bilgiler gelmektedir. Bunların oranı nedir? 

5. TÎGEM'e bağlı işletmeler ihaleyle kiralığa ve satılığa çıkarılmıştır. Bunlardan hangileri 
şimdiye kadar özelleştirilmiştir, kimlere verilmiştir? 
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i 18.8.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep 
ederim. 

Mehmet S. KESİMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

Dünyada stratejik ürün olarak kabul edilen buğday açlık sınırında yaşayan milyonlarca 
vatandaşımız için en önemli besin maddesidir. Birçok ülkede buğday stratejik bir tarım ürünü 
olarak kabul edilmekte ve destekleme politikaları ile korunmaktadır. 

1) Yurtdışından buğday ithalinin temel nedeni ülkemizde kaliteli buğdayın ihtiyaç duyulan miktarda 
üretilememesi olarak açıklanmıştır. Oysa bu yıl buğdayda kalitenin önemli ölçüde arttığı. TMO'nun 
alımlarında süne emgisi olan dane oranının yüzde 4'lerden yüzde 2'lerin altına indiği 
belirtilmektedir. Eğer yeterli miktarda kaliteli buğday ülkemizde üretilmekteyse hangi nedenle 
ithalata gidilmektedir? Neden kaliteli buğday ihtiyacının yurtiçinden karşılanarak döviz kaybı 
önlenmemektedir? 

2) TMO kaç ton buğday almıştır ve ne kadar ödeme yapmıştır? Geçen senelerle karşılaştırıldığında 
alman buğday ve yapılan ödemedeki değişiklik nedir? 

3) Bu yıl hangi ülkelerden ithalat yapılmaktadır? Bu ülkelerden yapılan ithalatın kilogram başına 
fiyatı ne kadardır? Alım yapılan ülkelerin devletleri buğdayı desteklemekte midir? Eğer 
desteklenmekteyse destek verilen miktar eklendikten sonra ithal edilen buğdayın kilogram başına 
fiyatı ne kadara yükselmektedir? 

4) Son 5 yıldaki buğday ithalatı rakamları nedir? 2004 yılında buğday ithalatındaki artışı nasıl 
açıklıyorsunuz? 

5) Buğday ithalatım azaltmayı ve durdurmayı düşünüyor musunuz? Buğday üreticilerinin 
mağduriyetlerini gidermeye yönelik düzenlemeler yapmayı düşünüyor musunuz? Eğer 
düşünüyorsanız hangi düzenlemeleri ne zaman yapmayı planlıyorsunuz? 

6) 7 Temmuz'da TBMM'de yaptığınız konuşmada piyasada buğday fiyatlarının TMO'nun garanti 
fiyatları seviyesine gerilemesi üzerine ofisin 22 Haziran'da devreye girerek alımlara başladığını 
söylemiştiniz. TMO bu tarihten sonra alımlara başladıysa buğday fiyatının kimi yerlerde 250.000 
liranın altına düşmesini nasıl açıklıyorsunuz? Sizce TMO'nun yasasında belirtildiği üzere buğdayda 
piyasayı düzenleme işlevini yerine getirememesinde buğday ithalatının bir payı var mıdır? 

mdu^^ 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım ve Köy İşleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, r\ 

(Jjffl-ı 
Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Ege'den Akdeniz'e kadar, kıyı şeridindeki koyiarı'mızin hemen 
hemen tamamı, balık çiftliklerinin işgali altındadır. Bunlar koy'ları 
kirleterek, ciddi çevre sorunları yaratmakla beraber, vatandaşların 
ve turistlerin, denizden yararlanmalarına da engel olmaktadır^ 

Oysa kültür balıkçılığı yapılan Avrupa ülkelerinde, balık 
çiftliklerinin açık denizde kurulmasına izin verilirken, ülkemizde tam 
tersine kıyılar ve koylar için izin verilmesi, çevreye ve insan 
haklarına olan duyarsızlığı göstermektedir. 

1-Sizin bakanlığınız döneminde kaç balık çiftliğine izin verildi? 
Ege ve Akdeniz kıyılarındaki balık çiftliklerinin toplam sayısı kaçtır? 
En gözde koylarımızda ve kıyılarda • kurulmuş bulunan balık 
çiftliklerinin, yarattığı kirlilik sizi rahatsız etmiyor mu? 

2-Kıyılarda ve koylardaki balık çiftliklerinin izinlerini iptal edip, 
Avrupa'da olduğu gibi, açık denize taşınmaları için bir çalışmanız 
var mı? 

- 4 9 2 -



T.B.M.M. B : 7 19 . 10 . 2004 O : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı, Tarım ve Köyişleri Bakanı sayın Prof. Dr. 
Sami Güçlümün yazılı olarak yanıtlamasını bilgilerinize sunarım. 

Kemal KILIÇDAROGLU 
İstanbul Milletvekili 

1. Tunceli İli Nazimiye İlçesinin Sanyayla, Ramazan, Dereova, 
Ayranlı, Turnayolu köylerine sulama kanalları yapılmasına 
karşın, aynı bölgede bulunan Yayıkağıl köyüne hangi gerekçe 
veya gerekçelerle bugüne değil sulama kanalı yapılmamıştır? 

2. Yayıkağıl köyüne su kanalı yapılması ile ilgili olarak, 
Bakanlığınızca öngörülen bir program var mı? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sn. Sami GÜÇLÜ taralından 
yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa Orhaneli ilçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren termik santral, 
ülkemizin elektrik enerjisinin bir kısmının karşılaması yönünden faaliyetlerini yerine 
getirmektedir. 

Ancak bölgede yaptığım incelemeler sonucunda; termik santral çevresinde 
yaşamlarını devam ettiren bölge halkımızın son zamanlarda çeşitli sorunlarla karşı 
karşıya kaldığını gördüm. Sağlık sorunlarının yanı sıra ürünlerinde de azalma olduğu 
ve topraklarının verimsizleştiği yönünde şikayetleri mevcuttur. Eskiye nazaran 
ürünlerinde ve ağaçların gelişmesinde azalmalar olduğu düşüncesi hakimdir. 

Genel olarak dağlık araziler olması sebebiyle zaten yoksul olan bölge halkı, 
elinde bulunan kısıtlı toprakların termik santral sonrasında daha da verimsiz bir hal 
aldığını söylemektedir. Yöre halkının bu konuyla ilgili olarak Bakanlığınızın da kayıtsız 
kaldığı yönünde düşünceleri oluşmuştur. 

1. Orhaneli Termik Santralinin çevreye verdiği zararlar konusunda Bakanlığınızın 
herhangi bir çalışması mevcut mudur? 

2. Orhaneli Termik Santralinin toprakta kirlilik yaptığı yönündeki yöre halkının 
söylemlerini araştırmayı düşünüyor musunuz? 

3. Çevrede yaşayan halkımızın tarım konusundaki sıkıntılarının en aza indirilmesi 
ve çözülmesi yönünde çalışmalarınız var mıdır? 

4. Bu çevrede yaşayan halkımıza tarımsal destekleme yönünde neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularım Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla, 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

AB'ne girme sürecindeki Türkiye, 21.yüzyılın başında halen hayvan hastalıkları 

konusunda 3. dünya ülkeleri görünümündedir. Türkiye bu olumsuz tablodan bir an 

önce çıkmak ve hayvan hastalıkları ile daha etkili mücadele etmek için geçmiş yıllarda 

ödenek miktarını zaman zaman % 100 oranında artırırken bu oran 2002-2003 

yıllarında çok cüzi oranda artırılmış, 2004 yılında ise bir önceki yıla göre daha az 

ödenek ayrılmıştır. 

Bu itibarla; 

1. Türkiye de hayvan hastalıkları ile mücadeiede gerçek anlamda başarıyı 

yakalamak içiri, 2004 yılında kaç liralık bir bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır ? 

2. Hayvan hastalıkları ile mücadele için her yıl Bakanlık bütçesinden ayrılan 

ödenekten 2004 yılında, bir önceki yıla göre daha az ödenek ayrılmasının 

hukuki dayanağı nedir? Son yıllardaki büyük ve küçükbaş hayvan sayısındaki 

azalma, bu kararınızda etkili olmuş mudur? Bu yıl için ayrılan 12.8 trilyon liralık 

ödeneğin, hayan hastalıkları ile mücadelede hedeflenen başarıyı 

yakalayabilmek için yeterli buluyor musunuz? 

3. Yıllarca girmeye çalıştığımız AB'ne mensup ülkelerde, son iki yılda hayvan' 

hastalıkları ile mücadele için (ABD) Doları bazında ne kadar bütçe 

ayrılmaktadır? Bu rakamların Türkiye de ayrılan rakamlarla bir 

değerlendirmesini yapabilir misiniz? 

- 4 9 5 -



T.B.M.M. B : 7 19 . 10 . 2004 O : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami G Ü Ç L Ü 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Necati U Z D I L 
O s m a n i y e Milletvekili 

1- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından oıtak 
çıkarılan Enerji İçecekleri Tebliği hangi tarihte ve ne tür gerekçelerle 
değiştirilmiştir? 

2- Enerji içeceklerindeki maddelerin oranları eski tebliğde ne kadardı , yeni 
tebliğde ne kadar? 

3- Üzerinde insan sağlığı ile ilgili dünya kadar uyan bulunan bu içeceklerle 
ilgili tebliğ değişikliği vatandaşlarımızın ihtiyacı gözetildiği için mi 
yapıldı? Bilemediğimiz başka nedenlerde var mı? 

4- Tebliğ değişikliğinden hangi ithalatçı ve yerli imalatçı firmalar 
yararlandı? Bu firmaların pazar paylan nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami G Ü Ç L Ü 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Osman iye Milletvekili 

1- 2002-2003 sezonunda narenciye ihracatımız ne kadardı? İthalatımız vardı 
ise ne kadardı? 

2- 2003-2004 sezonunda narenciye ihracatımız ne kadar oldu? İthalatımız 
vardı ise ne kadardı? 

3- 2004-2005 sezonu için narenciyede ihracat için hedef belirledik mi? 
İhracat için almayı düşündüğünüz tedbirleri üreticilerle görüştünüz mü ya 
da görüşmeyi düşünüyor musunuz? 

4- İhracatı teşvik için tüm çeşitlerde ton başına prim düşünüyor musunuz? 
Ne kadar? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. 
Dr. Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep 
ederim. 

Saygılarımla, 

Ahmet ERSİN -
İzmir Milletvekili 

Halk sağlığını çok yakından ilgilendiren, gıda hizmetlerinin 
denetimi, izlenmesi ve koordinesi ile ilgili tüm yetki 5179 sayılı yasa 
ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına verilmiştir. 

Sayın Bakanın, tarladan-sofraya gıda güvenliğinin sağlanacağı 
ve tüketicinin korunacağı sözüne rağmen, gerek yasa gereği 
yönetmeliklerin çıkarılmaması ve gerekse Bakanlık kadrolarının sayı 
itibariyle yeterli olmaması nedeniyle, bu alanda yaklaşık üç aydan 
beri denetimsiz bir süreç yaşanmaktadır. Bu nedenle tüketicilerde 
endişe ve şikayetler artmıştır. 

1-Gıdaların denetimi ve tüketici sağlığının korunması ile ilgili 
5179 sayılı yasa gereği yönetmelikleri neden 
çıkarmıyorsunuz?Grdaların üretimi ve pazarlaması ile ilgili denetimi 
yapacak kadrolarınız yeterli olmadığına göre, bu sorunu nasıl 
çözeceksiniz? 

2-Bu konuda bütün yetkiyi Bakanlığınızda toplayan yasayı 
çıkarmadan önce, ilgili yönetmelikler ve kadroları neden 
hazırlamadınız? Bu denetimsizlik ve başıboşluk daha ne kadar 
devam edecek? 
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02M2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişİeri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından 
yanlı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ilimiz Orhangazi ilçesi ve civar köylerinde çeltik üreticiliği yapılmaktadır. 
Ancak büyük emekler harcanarak yapılan bu üretim sonucunda üreticiler hak ettikleri 
parasal değere hiçbir zaman ulaşamamaktadır. 

Karşılaşılan güçlükler elden geldiğince giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak 
ürünlerin satışı aşamasında Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) gelenler olmaması, 
aracılann ürünleri daha düşük fiyatla almasına sebep olmaktadır, ürün aiışlan 
sırasında T.M.O. yetkililerinin bulunması hem üreticilerin kendilerini daha güvenli 
hissetmelerini hem de mahsul alımlarında hak ettikleri ürün bedellerine ulaşmalarının 
sağlanması yönünde yarar sağlayacağını düşünmekteyiz. 

i . Bursa ili Orhangazi ilçesindeki çeltik üreticilerinin ürünlerinden daha iyi gelir 
elde etmeleri yönünde yapmayı planladığınız çalışmalarınız var mıdır? 

2. Bursa ili Orhangazi ilçesindeki çeltik üreticilerinin çeltik alımları sırasında 
Toprak Mahsulleri Ofisi temsilcileri neden bulunmamaktadır? 

3. Bursa ili Orhangazi ilçesindeki çeltik üreticilerinin çeltik alımları sırasında. 
Toprak Mahsulleri Ofisi temsilcilerinin de bulundurulması ve alımlara katılması 
konusunda neler yapmayı planlıyorsunuz? 
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03.09.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ilimiz ve çevre ilçeleri zeytin yetiştiriciliği konusunda dünya çapında isim 
yapmış yerler arasında bulunmaktadır. Zeytin üreticileri başta üretim olmak üzere 
çeşitli aşamalarda zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Karşılaşılan güçlükler elden geldiğince giderilmeye çalışılmakta ve ülkemiz 
ekonomisine daha fazla katkı için çaba harcanmaktadır. 

Ağustos ayının son haftasında Bursa ili İznik ve Orhangazi ilçeleri çevresinde 
meydana gelen aşın yağmur ve dolu yağışı, ağaçlardaki zeytin mahsulünün telef 
olmasına neden olmuştur. Bu olay İznik ve Orhangazi'de zeytin yetiştiriciliği yapan 
köylülerimiz mağdur etmiştir. 

Bölge halkının büyük çoğunluğunun arazisi küçük, zeytin ağacı sayısı azdır. Bu 
yüzden geçimlerini sağlayacak kazancı ancak elde edebilmektedirler. Bir anlamda 
kendi yağıyla kavrulmaya çalışan bir yöremizdir. 

1. Bursa ili Orhangazi ve İznik ilçelerindeki zeytin üreticilerinin kötü hava 
koşullan nedeniyle yaşadıkları bu olaylar sonucunda büyük ekonomik kayıplan 
olmuştur. Bu kayıpların telafisi için zeytin üreticilerine ne tür bir destek 
düşünüyorsunuz? 

2. Buradaki zeytin üreticilerinin ekonomik kayıpları nasıl karşılanacakbr? 
3. Bursa ve ilçelerindeki zeytin üreticilerinin kredi ödemelerindeki sorunlarının 

çözümüne yönelik bir çalışmanız var mıdır? 
4. Zeytin üreticilerinin kullandıkları kredilerin geri ödemelerinde erteleme 

yapılması düşünülüyor mu? 
5. Kredi kullanmayan, ancak bu tür afetler sonucunda/ekonomik kayıplan olan 

çiftçilerimize yönelik olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? 
6. Tarım ürünleri sigortası ile ilgili çalışmalarınız ne zaman tamamlanacaktır? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1.01/ ^ t f l & > 1.2/10/2004 
KONU: Sözlü ve Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.09.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6929 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'e ait 6/1259, 
Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'e ait 6/1262, 6/1263, 6/1264, 6/1265, 6/1266, 
Kars Milletvekili Selami YİGİT'e ait 6/1269 esas n,olu sözlü soru önergeleri ile İğdır 
Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'a ait 7/3554, 7/3558, Antalya F.Fikret BALOĞLU'na ait 
7/3555, Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ait 7/3556, Tekirdağ Milletvekili 
Enis TÜTÜNCÜ'ye ait 7/3557, Kırklareli Milletvekili Mehmet S.KESİMOĞLU'na ait 
7/3559, İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'e ait 7/3560, 7/3566, İstanbul Milletvekili 
Kemal KILIÇDAROĞLU'na ait 7/3561, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 
7/3562, 7/3567, 7/3568, İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'e ait 7/3563 ve Osmaniye 
Milletvekili Necati UZDİL'e ait 7/3564, 7/3565 esas nolu yazılı soru önergelerine 
ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. Ji \ 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

- 5 0 0 -



T.B.M.M. B : 7 19 . 10 . 2004 O : 2 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Yücel ARTANTAŞ 
İğdır Milletvekili 

Önerge No : 7/3554 

İğdır İlinin Muhtelif kesimlerinde, 09.07.2004 günü meydana gelen şiddetli dolu ve 
hortum diye tabir edilen fırtına sonucu birçok yerleşim alanında Tarımsal Hasar 
Meydana gelmiştir. 
İl Kriz Merkezi Başkanlığı'nın tespitlerine göre; 1.706 çiftçinin 46.782,85 dekar ekili 
alanı zarar görmüş, bunun ekonomik değeri ise 13.684.808.000.000.-(onüçtrilyon 
altıyüzseksendört milyar sekizyüzsekiz milyon) TL olarak tespit edilmiştir.Bu itibarla; 

SORU 1)Yaşanan Doğal afet ile ilgili Bakanlığın görüşü nedir ? Çiftçilerin mağduriyeti 
giderilecek mi? 
CEVAP 1) İğdır İlinin Merkez ve Karakoyunlu İlçelerinde 09.07.2004 tarihinde 
meydana gelen dolu ve fırtına afeti nedeniyle toplam 13 köyde 613 çiftçi ailesine ait 
18.163 dekar tarımsal alan ile 100 adet kanatlının % 40'ın üzerinde zarar gördüğü 
ve bu zararlarını diğer gelirleri ile karşılayamayacak durumda olduklarına dair 
Valilikçe alınan 18.08.2004 tarih ve 6 No'lu İl Hasar Tespit Komisyon Kararı 
Bakanlığımıza intikal etmiş olup, çiftçilerin T.C.Ziraat Bankasından kendi adlarına 
açtırdıkları hesap numaraları intikal ettiği takdirde nakdi yardım yapılacaktır. 

Ayrıca söz konusu Komisyon Kararında; 406 çiftçi ailesinin %40'ın üzerinde 
zarar görmesine rağmen ilgili belgeleri ibraz edemediklerinden dolayı 
değerlendirilmeye alınmadığı belirtilmektedir. 

SORU 2)Köylülerin Zirai borçları ertelenecek mi?.Bu borçların faizlerinin affı 
düşünülmekte midir ? 
CEVAP 2) Konu ile ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden alınan 
görüşte aşağıdaki ifadelere yer verilmektedir; 

Çeşitli doğal afetler ve olağan üstü sebepler dolayısı ile gününde tahsil 
edilemeyen alacakların, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince belirlenecek 
esaslar çerçevesinde tecil edilebileceği, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin 
ana sözleşmesinin 57. maddesinde belirtildiği ifade edilmektedir. 

Bu kapsamda, yürürlükteki mevzuata göre; deprem, kuraklık, don, yangın, su 
baskını ve dolu gibi afetler veya bitkisel ve hayvansal hastalıklar yüzünden mahsulün 
en az 1/3'ünün hasar görmesi nedeniyle gününde tahsil edilemeyen kooperatif 
alacaklarının Merkez Birliği Yönetim Kurulunca tespit edilecek esaslara göre her 
ortağın durumu ayrı ayrı incelenerek faizli olarak tecil edilebileceği hususu yer 
almaktadır. 

Ortakların borçlarının tecil edilmesi amacıyla değerlendirmeye alınabilmesi 
için, il ve ilçelerde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonları Raporları, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı'nın onayı ve T.C. Ziraat Bankası Mutabakatı ile Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kuruluna intikal etmesi gerektiği belirtilmektedir. 

SORU 3)Hayvancılıkla ilgili ne gibi önlemler düşünüyorsunuz, Hayvan yemi olarak 
ayni veya nakdi yardım yapacak mısınız? 
CEVAP 3) Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımızca 
hayvancılık sektöründe bir çok alanda geliştirme ve destekleme faaliyetleri 
yürütülmektedir. Bu bağlamda, 
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• Yem bitkileri üretiminin teşvik edilmesi, 
• Suni tohumlamanın yaygınlaştırılması ve soy kütüğü kayıtlarının tutulroası, 
• 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. 
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 sığırı 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 Primi1' 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 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 kesimlerinde 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. 

SORU 4)2004 (ikinci ürün) ve 2005 yılı ekimleri için tohum yardımı ve mazot yardımı 
yapacak mısınız? 
CEVAP 4) Mazot desteğinin geçen yıl verilen % 50'sine ilaveten bu yıl diğer %50'lik 
kısmı için toplam 325 Trilyon TL ödenmiştir. 
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Ülkemizde özellikle hububat ve sebze üretiminde kaliteli tohumluk kullanımı 
arzu edilen seviyede değildir. Ülkemizin yıllık sertifikalı hububat tohumluğu ihtiyacı 
870 bin ton civarındadır. Buna karşılık 2002 yılında dağıtılan tohumluk miktarı sadece 
50 bin tondur. 2004 yılında bu rakam 6 katına çıkarılarak 300 bin ton sertifikalı 
tohumluk dağıtımı hedeflenmiştir. Bu çalışma ile; buğday ve arpada verimliliğin 
artması, kalitenin iyileştirilmesi, sanayicinin kaliteli ürün temin etmesi ve buna bağlı 
ithalatın azaltılması amaçlanmaktadır. 

Diğer taraftan, 76 İl'de "Mahsul Fiyatına Yakın Tohumluk Projesi" uygulamaya 
konularak, il özel idare kaynaklarından 6.2 Trilyon TL destek sağlanmıştır. 
Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan TİGEM tohumluk fiyatını düşük tutarak ve tanıtım 
kampanyaları düzenleyerek uygulamayı destek vermiştir. 

Ayrıca, 2004 yılı Şubat ayında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı 
çerçevesinde üreticilerimize düşük faizli tarımsal kredi kullanma imkanı getirilmiştir. 
Karar kapsamında, yurt içinde üretilmiş sertifikalı tohumluk kullananlara %5Û, 
üretenlere %40 oranında indirimli tarımsal kredi kullandırılmaktadır. 

SORU 5)Sınırlanan Pancar ekim alanları ile ilgili Kota'nın kaldırılması düşünülmekte 
midir?Afet gören bölgede bu serbestlik tanınamaz mı? 
CEVAP 5) Konu ile ilgili olarak T.C. Şeker Kurumunun cevabi yazısında; 

19 Nisan 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanunu'na göre 
2002/2003 pazarlama yılından itibaren şeker kotalarının, T.C. Şeker Kurumu 
tarafından yurt içi talep doğrultusunda belirlenerek şirketler bazında tahsis edildiği 
belirtilmektedir. Şirketlerin, kendilerine verilen toplam şeker kotasını, bünyelerinde 
bulunan fabrikalara dağıtarak pancar kotalarını buna göre belirledikleri ifade 
edilmektedir. Bu doğrultuda, şirketler ile üreticiler arasında her yıl düzenlenmekte 
olan, pancar üretim ve tesellümüne ilişkin esasların belirtildiği sözleşmelerde, 
mücbir sebepler karşısında üreticinin mağduriyetini önlemeye yönelik hükümlerin yer 
aldığı ifade edilmektedir. 

Ayrıca T.C. Şeker Kurumunca, yurtiçi talep miktarı ile kısıtlı olmakla birlikte, 
sektörün kurulu kapasite olanaklarını azami düzeyde kullanabilecek şekilde şeker 
kotası tahsisleri yapıldığı, kotaların tam olarak kullanılması yönünde gerekli 
tedbirlerin alındığı belirtilmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 0&2004 

Önerge Sahibi : Feridun F.BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

Önerge No : 7/3555 

SORU 1) Antalya'nın ELMALI ilçesinde elma üreticilerinin yaşadığı sorunların 
çözümü için Bakanlığınızın bir çalışması söz konusu mudur? 
CEVAP 1) Elmalı ilçesinde elma üreticilerinin yaşadığı sorunların çözümü için 
Antalya Tarım İl Müdürlüğünce 2005 yılı İl Özel İdare Müdürlüğünün Yatırım 
Programına Elma Ambalaj ve Tasnif Fabrikası Tesisi alınmış, İl Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde 13.01.2004 tarihinde "Elmalı'da Elma Yetiştiriciliği ve 
Pazarlama Sorunları" konulu Panel düzenlenmiştir. Konu ile ilgili olarak 2000 adet. 
kitap ücretsiz olarak üreticilere dağıtılmıştır. Ayrıca Özel İdare kaynaklı 6 adet 
Erken Uyarı Cihazı alınmış, gereksiz ve zamansız ilaçlamalar önlenerek uyarıya 
göre mücadele yapılması sağlanmıştır. 

Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı araştırma enstitülerince elma ıslahı ve kalitesi 
konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. 

SORU 2) ELMALI ilçesinde bu yıl üretilen "sofralık elma" kaç tondur? Kaç ton 
"sanayi tipi elma" üretilmiştir? Sofralık elmanın ihracı ve ülke içinde tüketimi için 
Bakanlığınızın projesi ve girişimi var mıdır? 
CEVAP 2) Elmalı ilçesinde 2003 yılında 227.000 ton elma üretilmiş olup, bunun 
68.000 tonu sanayi tipi elma, 159.000 tonu sofralıktır. 2004 yılı tahmini üretim miktarı 
150.000 ton civarında olup, üretimdeki düşüş nedeni kış aylarında yaşanan don 
olayıdır. 

SORU 3) ELMALI'da üreticinin soğuk hava depolarında beklettiği tonlarca 
elmayı çöpe döktüğüne ilişkin gazete haberleri ve fotoğraflar; Bakanlığınıza 
tarımsal üretimin programlanması ve pazarlamada üreticiye destek 
konusunda yeterli bir UYARI olmuş mudur? 
CEVAP 3) 2003 Yılı ürünü elma arzı talepten çok olduğu için pazarlama sorunları 
yaşanmış, ancak çöpe dökme olayı söz konusu olmamıştır. Pazarlanamayan ürün 
meyve suyu fabrikalarına satılmıştır. 

Üreticilerimizin ürünlerini makul fiyatlarda satabilmeleri ve tüketicilerimizin de 
uygun fiyatlarla ürün satın alabilmeleri için Üretici Birlikleri Yasası çıkarılmış olup, 
yasanın uygulanmasına yönelik usûl ve esasları belirleyen Yönetmelik çalışmaları 
devam etmektedir. Ayrıca, bu konularda İl Müdürlüğümüzce Eğitim ve Yayım 
çalışmaları yapılmaktadır. 

Elma yetiştiriciliği ile ilgili olarak birim alandan daha fazla gelir elde etmek, 
sürekli artan ve değişen pazar ihtiyacını karşılayarak modern meyveciliği geliştirmek 
amacıyla Antalya ili Tarım Master Planında yer alan Bodur Elma Üretimini 
Yaygınlaştırma Projesi uygulamaya konulmuş ve bu kapsamda fidan dağıtımlarına 
başlanılmıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 27.09.2004 

Önerge Sahibi : Ramazan Kerim ÖZKAN 
BURDUR Milletvekili 

Önerge No : 7/3556 

Bilindiği üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra teşkilatlan 
görev, yetki ve sorumlulukları gereğince il merkezlerinde Tarım İl Müdürlükleri görev 
yapmaktadırlar. 

Tarım il Müdürlükleri bünyesinde ise ilgili yönetmelik gereğince Hayvan 
Sağlığı Şube Müdürlükleri bulunmakta ve bir veteriner hekim şube müdürü 
sorumluluğunda, veteriner hekimler, teknikerler ve veteriner sağlık teknisyenleri 
bu görevi yürütmektedirler. 

Hayvan Sağlığı Şube Müdürlerinin görevi; gerek 441 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede belirtilen, gerekse 3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası ve Kanunu, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün "Hayvan 
Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele" Genelgesinde belirtilen görevler ve 6343 sayılı 
"Veteriner Hekimlik Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile 
Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun gereği mesleki ehliyet 
olarak ancak veteriner hekim şube müdürleri tarafından yerine getirilebilir niteliktedir. 

Ancak son günlerde Açık Öğretim Fakültelerinden mezun olan veya yüksek 
okul mezunu olan teknikerlerin Hayvan Sağlığı Şube Müdürü olarak atandıkları tespit 
edilmiştir. 

Tunceli İline Burdur ilinden Erhan Güçlü, Mus iline Amasya ilinden Hasan 
Dağhan, Gümüşhane iline Ordu ilinden Mehmet Eş illerinde veteriner sağlık 
teknisyeni olarak görev yapmakta iken Açık Öğretim Fakültesinden mezun olduktan 
sonra Hayvan Sağlığı Şube Müdürü olarak atanmışlardır. 
SORU 1) Adı geçen illerde Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü görevini yürütecek 
veteriner hekim bulunmamakta mıdır? 
SORU 2) Eğer bulunuyor ise bu veteriner hekimlerin şube müdürlüğü görevini 
üstlenecek yasal, bürokratik veya fiziki bir engelleri mi bulunmaktadır ? 
SORU 3) Atanan bu şube müdürlerinin ilde görev yapan ve her türlü mesleki 
bilgi ve deneyimlere sahip veteriner hekimlerden bu göreve daha uygun 
olduğunu mu düşünüyorsunuz ? 
SORU 4) Bu görevin başka bir meslek mensubu şahıslar tarafından 
yürütülmesini uygun buluyor musunuz ? 
SORU 5) Bu yanlış ve yasal olmayan uygulamaya son verilmesini, yapılan 
atamaların iptali ile yasa! prosedürün yerine getirilmesini düşünür müsünüz ? 
CEVAP 1-2-3-4-5) Bakanlığımız Görevde Yükselme Yönetmeliği gereğince 
13.03.2004 tarihinde yapılan Müdür, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve İlçe Müdürü 
sınavına yeterince Veteriner Hekim müracatı olmadığından Veteriner Sağlık 
Teknisyeni kökenli, Anadolu Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakültesi mezunu Erhan 
GÜÇLÜ, Hasan DAĞHAN, Sedat KURTLUK, Mehmet EŞ ile Kerim BADEM'in 
Hayvan Sağlığı Şube Müdürü olarak atamaları yapılmıştır. 

Ancak, daha sonra Sedat KURTLUK'un Şırnak Destekleme Şube Müdürü, 
Hasan DAGHAN'ın Şırnak İdari ve Mali İşler Şube Müdürü, Erhan GÜÇLÜ'nün ise 
Tunceli İdari ve Mali işler Şube Müdürü olarak görev yerleri değiştirilmiştir. 

Gümüşhane İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğüne atanan Mehmet 
EŞ ile İğdır İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğüne atanan Kerim 
BADEM'in durumlarına uygun, boşalacak Şube Müdürlüğü kadrolarına atamaları 
Bakanlığımız Tayin Nakil Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 27.09.2004 

Önerge Sahibi : Enis TÜTÜNCÜ 
TEKİRDAĞ Milletvekili 

Önerge No : 7/3557 

Buğday fiyatlarının son derece düşük seyrettiği bir dönemde ayçiçek piyasasında 
oluşacak fiyat seviyesi, Trakya çiftçisinin ayakta kalması açısından yaşamsal 
önemdedir; 
Bu durum çerçevesinde: 
SORU 1) Ayçiçek hedef fiyatının önceden tespit edilmesi ve gerçekleşen piyasa 
fiyatıyla, önceden tespit edilen hedef fiyat arasında oluşacak fiyat farkının ise pirim 
olarak çiftçiye ödenmesine imkan sağlayacak yeni bir politikayı niçin 
uygulamıyorsunuz? 
CEVAP 1) Ayçiçeğine ödenecek prim miktarının belirlenmesinde; ilgili yılın üretim 
maliyetine üretici kar marjı ilave edilerek tespit edilen hedef fiyat ile dünya fiyatları 
arasındaki fark destekleme primi olarak öngörülmektedir. Ayrıca, yapılan 
değerlendirmelerde bütçe imkanları da dikkate alınmaktadır. 

SORU 2) Bulgaristan başta olmak üzere yabancı ülkelerden yapılması muhtemel 
ayçiçek ithalatı tamamen serbest bırakılacak mıdır? 
SORU 3) Bırakılacak ise bu ithalatın 2-3 ay geciktirilmesi mümkün müdür? Mümkün 
değilse ayçiçek ithalatı için örneğin Gürbulak Gümrük kapısı gibi uzak bir kapının 
ihtisas gümrüğü olarak tespit edilmesi düşünülemez mi? 
SORU 4) Trakya Birliğe 2004 yılı için ayçiçek tarife kontenjanı verilmesi ayçiçek 
üreticisinin desteklenmesi açısından doğru olmaz mı? 
CEVAP 2-3-4) Ayçiçek ithalatı serbest olup Kontrol Belgesi düzenlemeye yetkili İl 
Tarım Müdürlüklerimiz tarafından Kontrol Belgesi verilmektedir. Gürbulak Gümrük 
kapısı ithalat için açık olan kapılardan biridir. 

SORU 5) Palm yağı ithalatının bilindiği gibi yüzde 12 olan gümrük vergisi oranının 
daha yükseğe artırılması imkanı mevcuttur. Ayçiçek üreticisinin desteklenmesi 
açısından 2004 yılında palm yağı gümrük vergisi hangi oranda artırılmalıdır? 

CEVAP 5) Palm yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı, 21.08.2004 tarihli 
Resmi Gazete'de 2004/7732 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanan 
İthalat Rejimi Ek Karan'nda % 31.2'ye yükseltilmiştir. Aynı Karar gereğince, %20 
olan ayçiçeği tohumunun ithalatta uygulanan gümrük vergisi oranı ise % 27'ye 
çıkarılmıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 27.09.2004 

Önerge Sahibi : Yücel ARTANTAŞ 
İğdır Milletvekili 

Esas No : 7/3558 

SORU 1) Son günlerde kaçak hayvan girişine ilişkin olarak iddialar gündeme gelmekte, 
hatta Amerika'da çıkan bazı gazetelerde at, eşek, köpek etinin kaçak yollardan Türkiye'ye 
girdiğine ilişkin iddialar ortaya atılmaktadır. Bu iddiaların doğrulu nedir? Bu konuyla ilgili ne 
yapmaktasınız? 

CEVAP 1) Sınırlarımızdan canlı hayvanların ve etin kaçak olarak ülkemize sokulmaya 
çalışıldığı duyumları zaman zaman alınmakta ve bu konuda ilgili kurumlarla müşterek 
tedbirler alınarak ülkemize kaçak hayvan girişleri önlenmeye çalışılmaktadır. At, eşek, 
köpek etlerinin kaçak olarak ülkemize sokulduğuna dair herhangi bir bilgi olmadığı gibi, 
deniz yolu ile gelebilecek olası kaçak etler için Sahil Güvenlik Komutanlığımızca gemilere 
şok baskınlar düzenlenmektedir. Ancak şimdiye kadar denizlerimizden gelebilecek 
herhangi bir et kaçakçılığı tespit edilmemiştir. 

SORU 2) Kaçak hayvan ve et girişini önlemek için ne gibi tedbirler almaktasınız? Bununla 
ilgili özel timler oluşturduğunuz doğru mudur? Bu timler kimlerden oluşmaktadır? 

CEVAP 2) Bakanlığımızca sınırlarımızdan kaçak hayvan ve hayvan maddelerinin 
girişlerinin önlenmesine yönelik gerekli idari, istihbari ve güvenlik tedbirlerinin alınması 
için; Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gümrük 
Müsteşarlığı ve Sınır İl Valiliklerimizce işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalar 
başlatılmış, kaçak hayvan ve et girişlerinin engellenmesinde olumlu gelişmeler 
sağlanmıştır. 

Bakanlığımız koordinasyonunda "Kaçakçılık Çalışma Grubu" komisyonu kurulmuş ve 
anılan komisyon ilgili tüm kuruluş temsilcilerinin katılımı ile iki toplantı gerçekleştirmiştir. 
Bu toplantılarda her kuruluş kendi görev alanına giren konularla ilgili canlı hayvan ve et 
kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaların titizlikle yürütülmesi hususunda kararlar 
alınmıştır. 

Ülkemiz genelinde bütün hayvan pazarlarında kontrol ve denetimler arttırılmış olup, 
pazara giriş ve çıkış yapan hayvanlar ile kesim yerlerinde denetimler arttırılmıştır. 
Sınırlarımızdan giren hayvanların yurt içine şevklerinin ve pazarlanmasının engellenmesi 
için 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'ndaki cezai hükümlerle ilgili maddeleri 
4648 no'lu Kanunla değiştirilmiş ve para cezaları günümüz şartlarına uygun olarak 
arttırılmıştır. Bakanlık, emniyet teşkilatı, askeri birlikler ve yerel idarecilerle sağlanan 
işbirliği ve koordinasyon ile bölgede denetimler yoğunlaştırılmıştır. 

Hakkari ili Yüksekova ilçesinden Ankara Ticaret Borsası pazarına getirilen, ülkemiz 
hayvanlarının morfolojik özelliklerini taşımayan 163 adet ve Van ilinden yine aynı yere 
getirilen 38 adet sığır yakalanmış olup, konu Teftiş Kurulu Başkanlığımızca incelenmiş ve 
yargıya intikal ettirilmiştir. Konunun daha etkin takibine imkan tanıyacak kanun değişikliği 
taslağı hazırlanmış ve görüşlere açılmıştır. Alınan bütün bu tedbirler sonucunda kaçak 
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hayvan girişlerinin olduğu yönündeki duyumlarda azalma görülmüştür. Kaçakçılık Çalışma 
Grubunun yaptığı toplantı ve aldığı kararlar neticesinde güvenlik kuvvetlerimiz de bu 
konuya daha fazla önem vermişlerdir. 

SORU 3) Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu ile birlikte yürütülen proje 
kapsamında çiftçilere şimdiye kadar ne kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımı 
yapılmıştır? Nerelerde yapılmıştır? Bu hayvanlardan ne kadarı yaşamaktadır? 

CEVAP 3) Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında bugüne kadar 9300 adet 
gebe düve, 13750 koyun 550 koç dağıtılmıştır. Dağıtımlar Adana, Aksaray, Amasya, 
Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bitlis, Denizli, Düzce, Erzurum, Eskişehir, İzmir, 
Diyarbakır, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, 
Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Van, Yalova 
illerinde yapılmıştır. Büyükbaşlardan 9.300 adet olan dağıtımdan 68 adeti elden çıkarılmış 
yavrularla birlikte 11.035 adete ulaşmıştır. Küçükbaşlarda 13.750 koyun 550 koçtan 82 
adet elden çıkmış yavrularla birlikte 15.264 adete ulaşılmıştır. 

SORU 4) Bu hayvanlardan bir kısmının hastalanarak öldüğü, bazılarının damızlık olmadığı, 
bazılarının da memelerinin tıkalı çıktığına ilişkin bilgiler gelmektedir. Bunların oranı nedir? 

CEVAP 4) Bu hayvanların hastalığa yakalanması ihtimali diğer hayvanlar ile aynı 
orandadır. Böyle bir durum olduğunda sigorta marifeti ile yerine yenisi ikame edilmektedir. 
Proje kapsamında damızlık olmayan hayvanların satın alma şartnamesine göre satın 
alınması mümkün değildir. Satın alındıktan sonra gebe oldukları için doğum hadisesi 
gerçekleşmekte doğumdan sonra memelerinde problemi olanların tedavisi yapılmakta 
veya satan firmaca değiştirilmesi gündeme gelmektedir. Bu hayvanlarda ölüm oranı % 0.7 
olup, bu rakam ortalama ölüm oranlarının çok altındadır. 

SORU 5) TİGEM'e bağlı işletmeler ihaleyle kiralığa ve satılığa çıkarılmıştır. Bunlardan 
hangileri şimdiye kadar özelleştirilmiştir, kimlere verilmiştir? 

CEVAP 5) Yüksek Planlama Kurulu'nun 24.12.1999 tarih ve 99/T-46 Sayılı kararı 
doğrultusunda Tokat-Kazova Tarım İşletmesinde DİMES A.Ş, ile TİGEM ortaklığında bir 
Anonim Şirket kurulmuş ve şirket 01.09.2003 tarihinde tüzel kişilik kazanarak faaliyetine 
başlamıştır. 

Yine Yüksek Planlama Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 2003/T-13 Sayılı Kararı iie 
TİGEM'e ait bir kısım işletmelerin tasfiye edilerek uzun süreli kiraya verilmeleri konusunda 
TİGEM Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. Teşekküle ait yedi (7) işletmenin ihaleleri 
sonuçlandırılmış ancak sözleşmeler henüz imzalanmamışîsr. 

Yapılan ihalede en yüksek teklifi veren ve ihaleyi kazanan firmalar; 
Acıpayam Tarım İşletmesi Koç Ata Besi ve Tarım Ürn.A.Ş. 
Boztepe Tarım İşletmesi (Kısmi) Yaşarlar Gıda ve inş.Taah.Ltd.Şti. 
Gelemen Tarım İşletmesi Koni İnşaat Sanayi A.Ş. 
Gökçeada Tarım İşletmesi Elta Elektrik Taah.İnş.Tic.Ltd.Şti. 
Göle Tarım İşletmesi Mera Tarım Hayvancılık A.Ş. 
Hafik Tarım İşletmesi Yöre Tarım Hayv.San.Tic.A.Ş. 
Sakarya Tarım İşletmesi Yavuzlar Turizm inş.Teks.san.Tic.A.Ş. dir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Mehmet S.KESİMOÖLU 
KIRKLARELİ Milletvekili 

Önerge No : 7/3559 

Dünyada stratejik ürün olarak kabul edilen buğday açlık sınırında yaşayan milyonlarca 
vatandaşımız için en önemli besin maddesidir. Birçok ülkede buğday stratejik bir tarım 
ürünü olarak kabul edilmekte ve destekleme politikaları ile korunmaktadır. 

SORU 1) Yurtdışından buğday ithalinin temel nedeni ülkemizde kaliteli buğdayın ihtiyaç duyulan 
miktarda üretilememesi olarak açıklanmıştır. Oysa bu yıl buğdayda kalitenin önemli ölçüde 
arttığı, TMO'nun alımlarında süne emgisi olan dane oranının yüzde 4'lerden yüzde 
2'lerin altına indiği belirtilmektedir. Eğer yeterli miktarda kaliteli buğday ülkemizde 
üretilmekteyse hangi nedenle ithalata gidilmektedir? Neden kaliteli buğday ihtiyacının 
yurtiçinden karşılanarak döviz kaybı önlenmemektedir? 

CEVAP 1) Ülkemizde buğday üretimi geçen yıla göre 2 milyon ton artarak 21 milyon ton 
seviyelerinde gerçekleşmiştir. Bakanlığımız tarafından bu yıl ülke genelinde yapılan etkin ve 
başarılı süne mücadelesi sonucu süne tahribatı büyük oranda düşmüş ve ürün kalitesi de 
yükselmiştir. Bu gelişme üzerine DİİB kapsamında yurt dışından ürün ithal edilmesi yerine 
ihracatçılarımıza yapmış olduğu ve yapacağı ihracat karşılığı TMO stoklarından ürün 
satışı cazip hale getirilmiştir. Bu uygulama ile ithalat için yurt dışına ödenecek döviz miktarı 
büyük oranda azalacaktır. 

SORU 2) TMO kaç ton buğday almıştır ve ne kadar ödeme yapmıştır? Geçen senelerle 
karşılaştırıldığında alınan buğday ve yapılan ödemedeki değişiklik nedir? 

CEVAP 2) TMO, başta buğday olmak üzere hububat fiyatlarını dengede tutmak amacıyla, 
yoğun bir şekilde alıma girmiştir. TMO, 2002 yılında 332 bin ton, 2003 yılında 544 bin ton 
buğday alımı yapmış iken, 2004 yılında 1.865.306 ton buğday alımı gerçekleştirmiş olup, 
geçen yıla göre yaklaşık 4 kat daha fazla buğday almıştır. 

TMO'nun ürün bedellerini ödeme durumu, her yıl yayımlanan Hububat Alım 
Kararnamesi'ne göre yapılmaktadır. 2004 yılında da son yıllarda olduğu gibi ürün bedellerinin 
%50'si peşin, bakiyesi ise 1 ay içerisinde ödenmektedir. Ödeme durumunda bir farklılık 
olmamıştır. 

SORU 3) Bu yıl hangi ülkelerden ithalat yapılmaktadır? Bu ülkelerden yapılan ithalatın 
kilogram başına fiyatı ne kadardır? Alım yapılan ülkelerin devletleri buğdayı 
desteklemekte midir? Eğer desteklenmekteyse destek verilen miktar eklendikten sonra 
ithal edilen buğdayın kilogram başına fiyatı ne kadara yükselmektedir? 

CEVAP 3) 2004 yılında İspanya, Fransa ve Yunanistan'dan Makarnalık Buğday, Rusya'dan 
ise Kaplıca Buğdayı ithal edilmiş olup, Ekmeklik Buğdayın büyük bir kısmı Avustralya, 
Kanada ve ABD'den ithal edilmiştir. 

SORU 4)Son 5 yıldaki buğday ithalatı rakamları nedir? 2004 yılında buğday ithalatındaki 
artışı nasıl açıklıyorsunuz? 

SORU 5) Buğday ithalatını azaltmayı ve durdurmayı düşünüyor musunuz? Buğday 
üreticilerinin mağduriyetlerini gidermeye yönelik düzenlemeler yapmayı düşünüyor 
musunuz? Eğer düşünüyorsanız hangi düzenlemeleri ne zaman yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 4-5) Son 5 yıldaki buğday ithalatına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 
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Yıllar İtibariyle Buğday İthalatı 
YILLAR 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004* 

10110 
MAKARNALIK 
BUĞDAY 
MİKTAR 
(KG) 
6.998.245 

5.337.032 

14.428.510 

9.521.104 

20.157.985 

DEĞER 
($) 
1.238.013 

864.933 

2.814.141 

1.720.209 

4.921.557 

10190 EKMEKLİK 
BUĞDAY 

MİKTAR 
(KG) 
124.904.647 

48.755.949 

1.102.146.312 

1.836.762.811 

718.894.556 

DEĞER 
($) 

124.904.647 

48.755.949 

147.657.642 

275.822.487 

159.521.125 

TOPLAM BUĞDAY 
İTHALATI 

MİKTAR 
(KG) 
963.667.710 

346.827.296 

1.116.574.822 

1.846.283.915 

739.052.541 

DEĞER 
($) 
126.142.660 

49.620.882 

150.471.783 

277.542.696 

164.442.682 

Kaynak: DTM 
* Ocak-Haziran 

58. ve 59. Hükümetler döneminde tarım öncelikli sektör olarak değerlendirilmiş ve 
çiftçilerimizin yıllardan beri süregelen sorunların çözümüne yönelik olarak bir dizi tedbirler 
alınmış, bazı yeni program ve projeler uygulamaya konulmuştur. Bu sorunlardan birisi de 
tohumluk kullanımı konusudur. 

Ülkemizde özellikle hububat üretiminde kaliteli tohumluk kullanımı arzu edilen 
seviyede değildir. Ülkemizin yıllık sertifikalı hububat tohumluğu ihtiyacı 870 bin ton 
civarındadır. Buna karşılık 2002 yılında dağıtılan tohumluk miktarı sadece 50 bin tondur. 
2004 yılında bu rakam 6 katına çıkarılarak 300 bin ton sertifikalı tohumluk dağıtımı 
hedeflenmiştir. Bu çalışma ile; buğday ve arpada verimliliğin artırılması, kalitenin 
iyileştirilmesi, sanayicinin kaliteli ürün temin etmesi ve buna bağlı ithalatın azaltılması 
amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, 76 il'de "Mahsul Fiyatına Yakın Tohumluk Projesi" uygulamaya konularak, İl 
Özel idare kaynaklarından 6.2 Trilyon TL destek sağlanmıştır. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu 
olan TİGEM tohumluk fiyatını düşük tutarak ve tanıtım kampanyaları düzenleyerek 
uygulamaya destek vermiştir. 

Diğer taraftan, 2004 yılı Şubat ayında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı 
çerçevesinde üreticilerimize düşük faizli tarımsal kredi kullanma imkanı getirilmiştir. Karar 
kapsamında, yurt içinde üretilmiş sertifikalı tohumluk kullananlara %50, üretenlere %40 
oranında indirimli tarımsal kredi kullandırılmaktadır. 

SORU 6 ) 7 Temmuz'da TBMM'de yaptığınız konuşmada piyasada buğday fiyatlarının 
TMO'nun garanti fiyatları seviyesine gerilemesi üzerine ofisin 22 Haziran'da devreye 
girerek alımlara başladığını söylemiştiniz. TMO bu tarihten sonra alımlara başladıysa 
buğday fiyatının kimi yerlerde 250.000 liranın altına düşmesini nasıl açıklıyorsunuz? Sizce 
TMO'nun yasasında belirtildiği üzere buğdayda piyasayı düzenleme işlevini yerine 
getirememesinde buğday ithalatının bir payı var mıdır? 

CEVAP 6) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce hasadın başladığı tarihten itibaren 
borsa ve piyasa fiyatları takip edilmiş olup, buğday serbest piyasa fiyatları 360 -380 bin 
TL, arpa fiyatları ise 315 - 330 bin TL aralığında seyretmiştir. Bu fiyatlar üretici lehine 
olduğu için TMO alım fiyatlarını açıklamamış, piyasa fiyatları düşüşe geçtiği tarihte yani 25 
Haziran 2004 tarihinde alım ve satış fiyatlarını tespit ederek alımlara başlamıştır. 

TMO, 2004-2005 Alım Döneminde 224 işyerinde alım yaparak fiyatların, TMO 
fiyatlarının altına düşmesini önlemiştir. Düşük fiyatlarla ürününü serbest piyasada satmayan 
ve TMO'ya getiren üreticilerimizin ürünlerinin tamamı TMO tarafından satın alınmıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 27.09.2004 
Önerge Sahibi : Ahmet ERSİN 

İzmir Milletvekili 
Esas No : 7/3560 

Ege'den Akdeniz'e kadar, kıyı şeridindeki koylarımızın hemen hemen tamamı, balık 
çiftliklerinin işgali altındadır. Bunlar koyları kirleterek, ciddi çevre sorunları 
yaratmakla beraber, vatandaşların ve turistlerin, denizden yararlanmalarına da engel 
olmaktadır. 
Oysa kültür balıkçılığı yapılan Avrupa ülkelerinde, balık çiftliklerinin açık denizde 
kurulmasına izin verilirken, ülkemizde tam tersine kıyılar ve koylar için izin 
ver i lmesi , çevreye ve insan haklarına olan duyarsızlığı göstermektedir. 
SORU 1) Sizin Bakanlığınız döneminde kaç balık çiftliğine izin verildi? Ege ve Akdeniz 
kıyılarındaki balık çiftliklerinin toplam sayısı kaçtır? En gözde koylarımızda ve 
kıyılarda kurulmuş bulunan balık çiftliklerinin, yarattığı kirlilik sizi rahatsız etmiyor 
mu? 
CEVAP 1) Ege ve Akdeniz kıyılarında halen toplam, 242 adet balık çiftliği üretim 
yapmaktadır. 59. Hükümet döneminde ülke genelinde 50 adet deniz balıkları çiftliğinin 
projesi onaylanmış olup; bunların 22 adedi Ege ve Akdeniz kıyılarında yer almaktadır. 
Bu çiftlikler, bütün kurumların ve yörede yaşayan halkın mutabakatı ile belirlenen 
alanlarda kurulmuştur. 
Kafes balıkçılığında, balıkların beslenmesinde kullanılan yemler ve balık dışkıları 
organik kökenli olup; doğada kısa sürede tolere edilebilmektedir. Balıklar çevrenin 
kirlenmesinin nedeni değil, bilakis, çevre kirliliğinin mağdurlarıdır. Yaşanan birçok olay 
ve bilimsel raporlar bunu teyit etmektedir. Diğer taraftan, balık çiftliklerinin zor şartlar 
altında üretim yapan, ülke ekonomisine kazandırdıkları katma değer, istihdam ve en 
önemlisi insanımızın ucuz ve kaliteli balık ihtiyaçlarının karşılanması gibi olumlu 
katkıları bulunmaktadır. 

SORU 2) Kıyılarda ve koylardaki balık çiftliklerinin izinlerini iptal edip, 
Avrupa'da olduğu gibi, açık denize taşınmaları için bir çalışmanız 
var mı? 
CEVAP 2) Bakanlığımızca; kıyıyı kullanan tüm sektörlerin uyum içinde faaliyet 
gösterebilmeleri için tüm gelişmiş ülkelerde uygulanan entegre kıyı yönetimi modelinin 
ülkemizde uygulanmasına örnek teşkil eden ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörü ile 
diğer sektörler arasında yaşanan problemleri çözerek, birbirleriyle uyum içinde faaliyet 
göstermelerini temin etmek amacıyla, su ürünleri ile ilgili Çevre Düzeni Plan 
çalışmaları yürütülmektedir. 

Sektörün ortaya çıktığı ilk yıllarda, mevcut teknolojik imkanlara paralel olarak, kıyıya 
yakın olarak kurulmuş olan işletmelerin, belli bir plan dahilinde, tüm kurumların 
mutabakatı ile belirlenen potansiyel su ürünleri alanlarına taşınması çalışmaları 
devam etmektedir. Ancak; balık çiftliklerinin kurulabileceği alanların belirii özelliklere 
sahip olması nedeniyle, tamamının, her bölgede, kıyıdan uzakta kurulması, teknik 
olarak, mümkün görülmemektedir. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 27.09.^004^ 
Önerge Sahibi : Kemal KILIÇDAROĞLU 

İstanbul Milletvekili 
Esas No : 7/3561 

SORU 1) Tunceli İli Nazimiye İlçesinin Sarıyayla, Ramazan, Dereova, Ayranlı , 
Tumayo lu köylerine sulama kanalları yapılmasına karşın, aynı bölgede bulunan 
Yayıkağıl köyüne hangi gerekçe veya gerekçelerle bugüne değin sulama kanalı 
yapılmamıştır? 
CEVAP 1) Tunceli İli Nazimiye İlçesinin Yayıkağıl Köy merkezindeki Sarvan deresi 
üzerine sulama tesisi planlanmış ve 1976 yılında uygulanmıştır. Yapılan tesis 
bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale gelmiştir. 

SORU 2). Yayıkağıl köyüne su kanalı yapılması ile ilgili olarak, Bakanlığınızca 
öngörülen bir program var mı? 
CEVAP 2) Yayıkağıl Köy merkezindeki tesisin yenilenmesi ve köye bağlı 5 mezraya 
sulama suyu temini ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Konu ile ilgili planlama 
çalışmaları tamamlanmış olup proje aşamasındadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 27.09.2004 
Önerge Sahibi : Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/3562 

Bursa Orhaneli ilçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren termik santral, ülkemizin 
elektrik enerjisinin bir kısmının karşılaması yönünden faaliyetlerini yerine 
getirmektedir. 
Ancak bölgede yaptığım incelemeler sonucunda; termik santral çevresinde yaşamlarını 
devam ettiren bölge halkımızın son zamanlarda çeşitli sorunlarla karşı karşıya 
kaldığını gördüm. Sağlık sorunlarının yanı sıra ürünlerinde de azalma olduğu ve 
topraklarının verimsizleştiği yönünde şikayetleri mevcuttur. Eskiye nazaran 
ürünlerinde ve ağaçların gelişmesinde azalmalar olduğu düşüncesi hakimdir. 
Genel olarak dağlık araziler olması sebebiyle zaten yoksul olan bölge halkı, elinde 
bulunan kısıtlı toprakların termik santral sonrasında daha da verimsiz bir hal aldığını 
söylemektedir. Yöre halkının bu konuyla ilgili olarak Bakanlığınızın da kayıtsız kaldığı 
yönünde düşünceleri oluşmuştur. 

SORU 1) Orhaneli Termik Santralinin çevreye verdiği zararlar konusunda 
Bakanlığınızın herhangi bir çalışması mevcut mudur? 

SORU 2) Orhaneli Termik Santralinin toprakta kirliiik yaptığı yönündeki yöre 
halkının söylemlerini araştırmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1-2) Bursa Orhaneli Termik Santralinin toprakta kirlilik yaptığı yönündeki yöre 
halkının söylemleri araştırılmaya başlanmış olup, Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 
ile Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Çevre ve Orman Bakanlığını 
da ilgilendirmektedir. 

SORU 3) Çevrede yaşayan halkımızın tarım konusundaki sıkıntılarının en aza 
indirilmesi ve çözülmesi yönünde çalışmalarınız var mıdır? 

SORU 4) Bu çevrede yaşayan halkımıza tarımsal destekleme yönünde neler 
yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 3-4) 58. ve 59. Cumhuriyet Hükümetlerinin Programlarında tarım öncelikli bir 
sektör olarak ele alınmış, bu sektörün ayağa kalkması ve istikrarlı bir gelişme 
göstermesi için yoğun bir çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda, tarımsal göstergeleri 
makul bir seviyeye getirmek, üretim yapamaz hale gelen çiftçilerimizi tekrar üretime 
döndürmek ve üreticinin en önemli girdilerinden olan mazotun desteklenmesi 
Hükümetimizin bu alandaki önceliğini teşkil etmiştir. 

Bu dönemde tarım sektöründe öncelikli olarak ele alınan konular, çiftçilerimize 
sağlanan destekler ve uygulamaya konulan projeler özetle; 

• Çiftçi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması, 
• Mazot Desteği, 
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Hayvancılık Destekleri, 
Mera Islah Çalışmaları, 
Hayvan Islahı Projeleri, 
Prim Destekleri, 
Süne Mücadelesi Çalışmaları, 
Sertifikalı Tohumluk Kullanımının Yaygınlaştırılması, 
F1 Hibrit Sebze Çeşitlerinin Geliştirilmesi Projesi, 
Çiftçilerimize Düşük Faizli Kredi Verilmesi, 
Tarımsal Girdilerde KDV İndirimi, 
Organik Tarımın Geliştirilmesi, 
Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi (1000 KÖYE 1000 TARIMCI), 
Kırsal Altyapı Çalışmaları, 
Arazi Toplulaştırma Çalışmaları, 
Mevzuat Çalışmaları, 
AB'ye Uyum Çalışmaları, 
Üretme İstasyonları, Araştırma Enstitüleri ve TİGEM İşletmelerinin Özel 
Sektörün Kullanımına Açılması, 

• TMO'NUN Yeniden Yapılandırılması 
çalışmaları sayılabilmektedir., 

Sonuç olarak; Son iki yılda çiftçilerimizin uzun süredir içinde bulunduğu olumsuz 
koşulların bir kısmı acil tedbirlerle çözülmüş ve tekrar üretim yapması sağlanmıştır. 
Sektörün uzun vadede verimli ve sürdürülebilir bir biçimde geliştirilebilmesi için 
Bakanlığın üzerine düşen görevleri yapabilmesini sağlayacak idari, yasal ve teknik 
tedbirler belirlenmiş, bunların bir kısmı şimdiden uygulamaya konmuştur. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 27.09.2004 
Önerge Sahibi : Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 

İğdır Milletvekili 
Esas No : 7/3563 

AB'ne girme sürecindeki Türkiye, 21.yüzyılın başında halen hayvan hastalıkları 
konusunda 3. dünya ülkeleri görünümündedir. Türkiye bu olumsuz tablodan bir an 
önce çıkmak ve hayvan hastalıkları ile daha etkili mücadele etmek için geçmiş yıllarda 
ödenek miktarını zaman zaman % 100 oranında artırırken bu oran 2002-2003 
yıllarında çok cüzi oranda artırılmış, 2004 yılında ise bir önceki yıla göre daha az 
ödenek ayrılmıştır. 
Bu itibarla; 
SORU 1) Türkiye de hayvan hastalıkları ile mücadelede gerçek anlamda başarıyı 
yakalamak için, 2004 yılında kaç liralık bir bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır ? ' 

SORU 2) Hayvan hastalıkları ile mücadele için her yıl Bakanlık bütçesinden 
ayrılan ödenekten 2004 yılında, bir önceki yıla göre daha az ödenek 
ayrılmasının hukuki dayanağı nedir? Son yıllardaki büyük ve küçükbaş hayvan 
sayısındaki azalma, bu kararınızda etkili olmuş mudur? Bu yıl için ayrılan 12.8 
trilyon liralık ödeneğin, hayvan hastalıkları ile mücadelede hedeflenen başarıyı 
yakalayabilmek için yeterli buluyor musunuz? 

SORU 3) Yıllarca girmeye çalıştığımız AB'ne mensup ülkelerde, son iki yılda 
hayvan hastalıkları ile mücadele için (ABD) Doları bazında ne kadar bütçe 
ayrılmaktadır? Bu rakamların Türkiye de ayrılan rakamlarla bir değerlendirmesini 
yapabilir misiniz? 

CEVAP 1-2-3) Ülkemizde mevcut olan 9 milyon büyükbaş, 30 milyon küçükbaş, 
750 bin tek tırnaklı, 1 milyon kedi-köpek, 100 milyon kanatlının salgın ve zoonoz 
hastalıklardan korumak, Bakanlığımızın en önemli görevleri arasındadır. 

Bilindiği üzere Bakanlığımız 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunun 4 
üncü Maddesine göre bildirimi zorunlu 27 hayvan hastalığıyla öncelikle bütçe 
imkanlarının elverdiği ölçüde mücadele etmektedir. 

Bu amaçla; gene! bütçeden Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile mücadele 
çalışmalarına, 2000 yılında 3,5 Trilyon, 2001 yılında 7.5 Trilyon, 2002 yılında 10.7 
Trilyon, 2003 yılında 15.5 Trilyon ve 2004 yılında 15.1 Trilyon TL ödenek 
ayrılmıştır. Ayrılan bu ödenekler; aşı, serum gibi veteriner biyolojik ürünlerin üretim 
ve teşhis hizmetlerinde kullanılmak üzere Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüklerine, karantina ve kontrol hizmetlerinde kullanılmak üzere sınır kontrol 
noktalarında bulunan Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüklerine, 3285 
sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre itlaf edilen hayvanların sahibine 
ödenmek üzere Merkezde ve aşılama-serumlama, test uygulamaları, hastalıkların 
takibi, sağlık taramalarında kullanılmak üzere Bakanlığımız İi ve İlçe Müdürlüklerine 
gönderilmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 27.09.2004 

Önerge Sahibi : Necati UZDİL 
Osmaniye Milletvekili 

Esas No : 7/3564 

SORU 1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından ortak 
çıkarılan Enerji İçecekleri Tebliği hangi tarihte ve ne tür gerekçelerle değiştirilmiştir? 

CEVAP 1) Türk Gıda Kodeksi (TGK) Enerji İçecekleri Tebliğinin 06.03.2002 tarih ve 
24687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben Bakanlığımıza söz konusu 
Tebliğin yeniden değerlendirilmesi hususunda Avrupa Birliği bünyesindeki kurum ve 
kuruluşlardan müracaatlar olmuştur. Söz konusu müracaatlar Tebliğin 1/95 sayılı 
Ortaklık Konseyi Kararının 7 inci maddesine aykırı olduğu ve bilimsel dayanaklarının AB 
Komisyonuna iletilmesi gerekliliği ve bu veriler sağlanana kadar tebliğin uygulamasının 
durdurulması taleplerini içermiştir. Ayrıca Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi 13. 
Toplantısında ele alman konular arasında yine Enerji İçecekleri Tebliğine ilişkin 
şikayetler olduğu Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği tarafından yazılı 
olarak Bakanlığımıza bildirilmiştir. 

Diğer taraftan, İtalya'nın Avrupa Birliğinin (AB) serbest dolaşımla ilgili maddelerine karşı 
hareket ettiği ve kafein miktarına sınırlama getirdiği gerekçesiyle AB Mahkemelerinde 
açılan dava sonucunda tazminat ödemeye mahkum edildiğine ilişkin biigiier 
Bakanlığımıza intikal etmiştir. Aynı mahkeme kararı AB Komisyonu Türkiye Temsilcisi 
Büyükelçi H.J. Kretschmer tarafından kaleme alınan mektupta da dile getirilmiştir. 

Enerji İçecekleri Tebliğinin halk sağlığı ile ilgili boyutlarının da olması nedeniyle Sağlık 
Bakanlığı tarafından 26.01.2004 tarihinde Üniversite temsilcileri ile bir değerlendirme 
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bunu takiben, Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr. Murat BARLAS ve Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ramazan MAMADOV 
tarafından hazırlanan " Enerji İçecekleri ve Bu içeceklerin Kullanım Sonuçlan" hakkında 
rapor Bakanlığımıza ulaştırılmıştır. 

Tüm bu gelişmelerden sonra Sağlık Bakanlığı ile değişik tarihlerde konuyla ilgili 
toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar neticesinde, uluslar arası yükümlülüklerimiz 
bağlamında ülkemizin menfaatleri doğrultusunda ve İtalya benzeri bir cezai müeyyideye 
maruz kalmamak için 06.03.2002 tarihli Tebliğ üzerinde yeni çalışmalar başlatılmıştır. 
Daha sonra oluşturulan tebliğ taslağı ilgili kurumların görüşlerine açılmış ve görüşler 
doğrultusunda son hali verilen Tebliğ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından 09.03.2004 tarih ve 25397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Bu haliyle yeni Tebliğ AB 1/95 Ortaklık Konseyi kararları kapsamındaki 
hükümlere uygun hale getirilmiştir. 

SORU 2) Enerji içeceklerindeki maddelerin oranları eski tebliğde ne kadardı, yeni 
tebliğde ne kadar? 

CEVAP-2) 6 Mart 2002 tarih ve 24687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren eski Tebliğde kafein değeri maksimum 150mg/L ve inositol, glukoronolakton ve 
taurin miktarları sırasıyla maksimum 100mg/L, 20mg/L, 800mg/L olarak belirlenmiştir. 
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Yeni Tebliğde ise kafein değeri maksimum 350mg/L ve inositol, glukoronolsrkton ve 
taurin miktarları sırasıyla maksimum 200mg/L, 2500mg/L, 4000mg/L olarak 
belirlenmiştir. 

SORU 3) Üzerinde insan sağlığı ile ilgili dünya kadar uyarı buiunan bu içeceklerle ilgili 
tebliğ değişikliği vatandaşlarımızın ihtiyacı gözetildiği için mi yapıldı? Bilemediğimiz 
başka nedenlerde var mı? 

CEVAP 3) Ürünün özelliğine bağlı olarak tüketicinin bilgilendirilmesi ve uluslararası 
normlara uygunluk açısından tebliğe göre enerji içeceklerinin etiketinde tüketici 
tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde aşağıdaki uyarıların yer alması 
gerekmektedir: 

"Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, 
yaşlılar, diabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik 
hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar ile kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez. 
Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktivite sırasında veya sonrasında 
tüketilmemelidir. Günlük 500 ml'den fazla tüketilmesi tavsiye edilmez." 

SORU 4) Tebliğ değişikliğinden hangi ithalatçı ve yerli imalatçı firmalar yararlandı? Bu 
firmaların pazar paylan nedir? 

CEVAP 4) Tebliğ Kapsamında İthalat Yapan Firmalar: 
- Tam Pazarlama Ltd. Şti. 
- Stars Gıda Tekstil Inş.ve Madencilik San.Tur.Tic.Ltd.Sti. 
- Mutlu Yazar Dış Tic.Ltd.Sti. 
- Enerji Kaynağı Gıda Dağıtım Paz.Ith.Ltd.Şti. 
- Flaş Gıda Meşrubat Teks Turizm inş.San.ve Dış Tic. Ltd.Şti. 
- S.O.E Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 
- Tertip Drinks GmbH Ankara 
- Enerji Gıda içecek San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, 
- Matador İth. Ihr. Elekt. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. 
- Artsın Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 
- BT Satış Pazarlama ve Tic. A.Ş. 
- Denge Enerji içecekleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 
- Prima Gıda San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. 
- Seltur Enerji İçecekleri Gıda ve Turizm Dış Tic. Ltd. Şti. 
- Sarol Gıda Dış Tic. Ltd. Şti. 
Üretim İzni Verilen Firmalar; 
- Samaş İç ve Dış Tic. San. A.Ş. 
- Asya Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş. 
- Coca-Cola İçecek A.Ş. 
- Özkul Memba Suyu Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
- Hale Öztaşkın Maden Suyu işletmesi 

- 5 1 6 -



T.B.M.M. B : 7 19 . 10 . 2004 O : 2 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 27.09^004 
Önerge Sahibi : Necati UZDİL 

Osmaniye Milletvekili 
Esas No : 7/3565 

SORU 1) 2002-2003 sezonunda narenciye ihracatımız ne kadardı? İthalatımız vardı 
ise ne kadardı? 
CEVAP 1) 2002-2003 yılında narenciye ihracatı miktarı 785.006.724 Kg ve ihracat 
değeri 249.643.315 $, İthalat miktarı 53.088.329 Kg ve ithalat değeri 6.207.460 $'dır. 

SORU 2) 2003-2004 sezonunda narenciye ihracatımız ne kadar oldu? İthalatımız 
vardı ise ne kadardı? 
CEVAP 2) 2003-2004 yılında narenciye ihracatı miktarı 636.281.379 Kg ve ihracat değeri 
258.921.711 $, İthalat miktarı 58.509.091 Kg ve ithalat değeri 8.837.285 $'dır. 

SORU 3) 2004-2005 sezonu için narenciyede ihracat için hedef belirledik mi? 
İhracat için almayı düşündüğünüz tedbirleri üreticilerle görüştünüz mü ya 
da görüşmeyi düşünüyor musunuz? 
CEVAP 3) Tarımsal ürünlerin ihracatının arttırılması için Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Acil 
Eylem Planı çerçevesinde yürütülen İhracatı Geliştirme Stratejisi kapsamında, 
ihracat pazarının istediği nitelikte üretim yapılabilmesinin temini için Tarım İi 
Müdürlüklerimizde çalışmalar yürütülmektedir. 

SORU 4) İhracatı teşvik için tüm çeşitlerde ton başına prim düşünüyor musunuz? 
Ne kadar? 
CEVAP 4) Üreticilerimizden gelen yazılı başvurular doğrultusunda gerekli çalışmalar 
yapılmış ve Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para Kredi 
Koordinasyon Kurulu tarafından narenciyeye ihracat iadesi verilmesine ilişkin olarak 
Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 27.09,2004 
Önerge Sahibi : Ahmet ERSİN 

İzmir Milletvekili 
Esas No : 7/3566 

Halk sağlığını çok yakından ilgilendiren, gıda hizmetlerinin denetimi, izlenmesi ve 
koordinesi ile ilgili tüm yetki 5179 sayılı yasa ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına 
verilmiştir. 
Sayın Bakanın, tarladan-sofraya gıda güvenliğinin sağlanacağı ve tüketicinin korunacağı 
sözüne rağmen, gerek yasa gereği yönetmeliklerin çıkarılmaması ve gerekse Bakanlık 
kadrolarının sayı itibariyle yeterli olmaması nedeniyle, bu alanda yaklaşık üç aydan 
beri denetimsiz bir süreç yaşanmaktadır. Bu nedenle tüketicilerde endişe ve şikayetler 
artmıştır. 
SORU 1) Gıdaların denetimi ve tüketici sağlığının korunması ile ilgili 5179 sayı l ı 
yasa gereğ i yönetmel ik le r i neden çıkarmıyorsunuz? Gıdaların üretimi ve 
pazarlaması ile ilgili denetimi yapacak kadrolarınız yeterli olmadığına göre, bu sorunu 
nasıl çözeceksiniz? 

SORU 2) Bu konuda bütün yetkiyi Bakanlığınızda toplayan yasayı çıkarmadan önce, 
ilgili yönetmelikler ve kadroları neden hazırlamadınız? Bu denetimsizlik ve 
başıboşluk daha ne kadar devam edecek? 

CEVAP 1-2) Avrupa Birliğinin 178/2002 sayılı Konsey Tüzüğüne uyumlu olarak 
hazırlanan ve 05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun" ile; gıda 
maddesi üreten, üretip ve satan, sadece satış yapan işyerleri ile toplu tüketim 
yerlerinin denetimleri Bakanlığımızın yetkisinde bulunmaktadır. Yasa ile, gıda üreten 
işyerleri ile birlikte gıda satışı yapan işyerlerine cezai hükümler getirilmiştir. Yasanın 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yasada belirtilen hükümler 
gereğince 12 adet Yönetmeliğin yayımlanması gerekmektedir. Ancak, yeni 
yönetmelikler yayımlanıncaya kadar 560 sayılı KHK gereğince yayımlanmış olan 
Yönetmeliklerin Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
edilmektedir. 

Yasa gereğince hazırlanan "Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri 
Üreten işyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzin İşlemleri ile Sorumlu 
Yönetici İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik" 27.08.2004 tarih ve 25566 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, "Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu 
Yönetmeliği" 13.09.2004 tarih ve 25582 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Şu anda, "Gıda Dış Ticaret Yönetmeliği", "Gıda ve Gıda ile 
Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile 
İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik" ile "Laboratuarların Kuruluşu, Çalışma Usul 
ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelik" çalışmaları tamamlanmış olup, adı geçen 
Yönetmelikler en kısa sürede yürürlüğe konulacaktır. Yönetmelikler hazırlanırken ilgili 
sektörle geniş kapsamlı toplantılar yapılmakta olup, sektörün de katkıları 
alınmaktadır. 
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Gıda işyerlerine yönelik olarak sürdürülen denetimler İl Müdürlüklerinde çalışan 
toplam 2.152 Gıda Kontrolörü ve Gıda Kontrolör Yardımcıları tarafından 
yürütülmektedir. Bakanlığımıza açıktan atamaları yapılacak olan toplam 440 teknik ve 
sağlık sınıfına mensup elemanın yanı sıra, Sağlık Bakanlığından Bakanlığımıza 
geçecek olan toplam 1.000 Çevre Sağlık Teknisyeni kadrosu ile birlikte mevcut olan 
denetçi sayımız 3.592'ye ulaşacaktır. Bununla birlikte, yeni Yasa gereğince Sağlık 
Bakanlığının denetim hizmetlerinde görev yapan lisans düzeyindeki personelin, diğer 
kurumlardan naklen geçmek isteyen ve Bakanlığımızın ilgili birimlerinde gıda 
hizmetlerinde görev yapan personelin de Bakanlığımıza geçişleri sağlanarak, İl 
Müdürlüklerimizdeki Gıda Kontrolörü ve Gıda Kontrolör Yardımcısı sayısı yeterli 
düzeye ulaştırılacaktır. 

5179 sayılı Gıda Yasası yayınlanmadan önce, gıda denetim hizmetleri 1995 yılında 
yayımlanan 560 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hükümleri çerçevesinde 
yürütülmekteydi. 5179 sayılı Yasa gereğince, 560 sayılı KHK çerçevesinde 
yayınlanmış olan Yönetmeliklerin Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam edilmektedir. 

Gıda denetim yetkisinin, söz konusu Kanunla devralınmasından önce Bakanlığımız 
bünyesinde merkez ve taşra teşkilatlarımızda gerekli altyapı ve hazırlık çalışmaları 
yapılmış olup, personel ihtiyacımız tespit edilmiştir. 

Ülkemiz genelinde toplam 28.000 gıda üreten işyeri, 400.000 civarında gıda maddesi 
satan ve toplu tüketim işyeri bulunmaktadır. Gıda işyerlerine yönelik olarak yapılan 
resmi kontrol ve denetimler Tarım İl Müdürlüklerimiz tarafından yürütülmektedir. 
Kanun gereğince, gıda işyerlerine yönelik resmi kontrol ve denetim çalışmaları daha 
etkin bir şekilde yaygınlaştırılarak devam etmektedir. Bakanlığımızca planlanan ve 
İstanbul İl Müdürlüğünce organize edilen ve İstanbul ilinde faaliyet gösteren toplam 
11.741 gıda işyeri 400 gıda denetçisi ile 31.08.2004-04.09.2004 tarihleri arasında 
denetlenmiştir. Ayrıca, etkin denetimler İzmir ilinde 250 denetçinin katılımı ile 20-
24.09.2004 tarihleri arasında 10.017 gıda işyerinde sürdürülmüştür. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 27.09.2004 

Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 
BURSA Milletvekili 

Önerge No : 7/3567 

Bursa ilimiz Orhangazi ilçesi ve civar köylerinde çeltik üreticiliği yapılmaktadır. Ancak 
büyük emekler harcanarak yapılan bu üretim sonucunda üreticiler hak ettikleri parasal 
değere hiçbir zaman ulaşamamaktadır. 
Karşılaşılan güçlükler elden geldiğince giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak ürünlerin 
satışı aşamasında Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) gelenler olmaması, aracıların 
ürünleri daha düşük fiyatla almasına sebep olmaktadır. Ürün alışları sırasında 
T.M.O. yetkililerinin bulunması hem üreticilerin kendilerini daha güvenli hissetmelerini 
hem de mahsul alımlarında hak ettikleri ürün bedellerine ulaşmalarının sağlanması 
yönünde yarar sağlayacağını düşünmekteyiz. 

SORU 1) Bursa ili Orhangazi ilçesindeki çeltik üreticilerinin ürünlerinden daha iyi 
gelir elde etmeleri yönünde yapmayı planladığınız çalışmalarınız var mıdır? 
CEVAP 1) Bakanlığımızca Türkiye genelinde yürütülmekte olan Bitkisel Üretimi 
Geliştirme Projesi çerçevesinde, araştırma çalışmaları sonucundaki olumlu değerleri 
üreticilere gösterebilmek için, İl Müdürlüklerimizce demonstrasyon çalışmaları 
yapılmaktadır. 

Bu faaliyetlerden bir tanesi, Çeltik Üretimini Geliştirme Programıdır. Bu 
program çerçevesinde çeltik üreticileri kaliteli ve sertifikalı tohum kullandığı taktirde, 
kaliteli ve verimli ürün alacağına dair demonstrasyon çalışmaları yapılmaktadır. 

Ayrıca bu yıl, 23.08.2004 tarihli ve 2004/7756 sayılı Bakaniar Kurulu Kararı 
gereğince çeltik piyasalarına hareket kazandırmak ve çeltik sektörünü iç piyasadan 
alım yapmaya yönlendirmek amacıyla 500.000 ton çeltik için tarife kontenjanı 
açılmıştır. Bu kontenjandan yararlanmak isteyenlere, çeltik ekim iznine sahip 
üreticilerden veya söz konusu üreticilerin ortağı olduğu kooperatif ve birliklerden 
çeltik alımı yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu alımların kontrol ve tesbit işlemleri 
TMO tarafından yapılmaktadır. TMO tarafından yapılacak çeltik tespitleri sonucunda 
iç piyasadan çeltik satın alan alıcılar, yaptıkları alım miktarına bağlı olarak belli 
oranlarda çeltik ve pirinç ithal etme hakkı kazanacaklardır. 

Bu uygulama sonucunda iç piyasalarda önemli ölçüde hareket 
gözlenmektedir. Ayrıca fiyatlarda da artışlar görülmektedir. Hali hazırda Orhangazi 
yöresinde Baldo çeşidi çeltikler 900.000 TL/Kg civarında işlem görmektedir. TMO'nun 
bu yıl Baldo için ilan ettiği fiyat ise 864.000 TL/Kg'dır. Dolayısıyla serbest piyasada 
çeltikler, TMO alım fiyatının üzerinde alıcı bulmaktadır. 

SORU 2) Bursa ili Orhangazi i lçesindeki çeltik üretici lerinin çelt ik alımları 
sırasında Toprak Mahsulleri Ofisi temsilcileri neden bulunmamaktadır? 
CEVAP 2) Orhangazi yöresinde geçmiş yıllarda Toprak Mahsulleri Ofisi Ekip Şefliği 
olarak faaliyette bulunmuştur. Bu yıl ise tarife kontenjanı çerçevesinde yapılan 
f irma alımlarının kontrolü için Bakanlığımız ilgili kuruluşu olan Toprak Mahsulleri 
Ofisince Orhangazi'de eksper görevlendirilmiştir. 

SORU 3) Bursa ili Orhangazi i lçesindeki çeltik üretici lerinin çelt ik alımları 
sırasında Toprak Mahsulleri Ofisi temsilcilerinin de bulundurulması ve alımlara 
katılması konusunda neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 3) Orhangazi yöresinde çeltik hasadının yaklaşık % 90' ı tamamlanmıştır ve 
tarife kontenjanı uygulaması dolayısıyla üreticiler herhangi bir pazarlama zorluğu 
yaşamamaktadır. Ancak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyulduğu 
takdirde çeltik ekibi olarak faaliyete geçmek üzere Orhangazi 'de gerekli 
hazırlıklarını tamamlamış durumdadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 01.10.2004 
Önerge Sahibi : Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/3568 

Bursa ilimiz ve çevre ilçeleri zeytin yetiştiriciliği konusunda dünya çapında isim yapmış 
yerler arasında bulunmaktadır. Zeytin üreticileri başta üretim olmak üzere çeşitli 
aşamalarda zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. 
Karşılaşılan güçlükler elden geldiğince giderilmeye çalışılmakta ve ülkemiz ekonomisine 
daha fazla katkı için çaba harcanmaktadır. 
Ağustos ayının son haftasında Bursa İli iznik ve Orhangazi ilçeleri çevresinde 
meydana gelen aşırı yağmur ve dolu yağışı, ağaçlardaki zeytin mahsulünün telef 
olmasına neden olmuştur. Bu olay İznik ve Orhangazi'de zeytin yetiştiriciliği yapan 
köylülerimizi mağdur etmiştir. 
Bölge halkının büyük çoğunluğunun arazisi küçük, zeytin ağacı sayısı azdır. Bu yüzden 
geçimlerini sağlayacak kazancı ancak elde edebilmektedirler. Bir anlamda kendi 
yağıyla kavrulmaya çalışan bir yöremizdir. 

SORU 1)Bursa ili Orhangazi ve İznik ilçelerindeki zeytin üreticilerinin kötü hava 
koşulları nedeniyle yaşadıkları bu olaylar sonucunda büyük ekonomik kayıpları 
olmuştur. Bu kayıpların telafisi için zeytin üreticilerine ne tür bir destek 
düşünüyorsunuz? 

SORU2) Buradaki zeytin üreticilerinin ekonomik kayıpları nasıl karşılanacaktır? 

SORU 3) Bursa ve ilçelerindeki zeytin üreticilerinin kredi ödemelerindeki 
sorunlarının çözümüne yönelik bir çalışmanız var mıdır? 

SORU 4) Zeytin üreticilerinin kullandıkları kredilerin geri ödemelerinde erteleme 
yapılması düşünülüyor mu? 

SORU 5) Kredi kullanmayan, ancak bu tür afetler sonucunda ekonomik kayıpları 
olan çiftçilerimize yönelik olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? 

SORU 6) Tarım ürünleri sigortası ile ilgili çalışmalarınız ne zaman tamamlanacaktır? 

CEVAP 1-2-3-4-5-6) Bursa İlinin Karacabey, Orhangazi, iznik ve Yenişehir ilçelerinde 
10-28.08.2004 tarihlerinde meydana gelen dolu afetinden toplam 28 Köyde 4.825 
çiftçi ailesine ait 49.525 dekar tarımsal alanın % 10-85 oranında zarar gördüğüne dair 
Bakanlığımıza ön bilgiler intikal etmiş olup, zarar gören tarımsal alanlardaki hasar 
tespitleri çalışmaları devam etmektedir. Valilikçe yapılan hasar tespit çalışmaları 
sonucunda düzenlenecek olan İl Hasar Tespit Komisyon Kararının Bakanlığımıza 
intikal etmesi halinde, 2090 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirilmeye 
alınabilecektir. 
Bakanlığımızca yürütülen 2090 sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanun çerçevesinde; tabii afetlerden tüm tarımsal 
varlığı % 40'ın üzerinde zarar gören ve zararlarını diğer gelirleriyle karşılayamayacak 
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durumda olan ve durumları İl Hasar Tespit Komisyonlarınca belirlenen üreticilere>fet 
tertiplerine aktarılan ödenek imkanları çerçevesinde yardım yapılmaktadır. 

Söz konusu çiftçilerimizin kredi borçlarının ertelenmesi ile ilgili olarak Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliğinin görüşü; Çeşitli doğal afetler ve olağan üstü sebepler 
dolayısı ile gününde tahsil edilemeyen alacakların, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliğince belirlenecek esaslar çerçevesinde tecil edilebileceği, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliğinin ana sözleşmesinin 57. maddesinde belirtildiği ifade 
edilmektedir. 
Bu kapsamda, yürürlükteki mevzuata göre; deprem, kuraklık, don, yangın, su baskını 
ve dolu gibi afetler veya bitkisel ve hayvansal hastalıklar yüzünden mahsulün en az 
1/3'ünün hasar görmesi nedeniyle gününde tahsil edilemeyen kooperatif 
alacaklarının Merkez Birliği Yönetim Kurulunca tespit edilecek esaslara göre her 
ortağın durumu ayrı ayrı incelenerek faizli olarak tecil edilebileceği hususu yer 
almaktadır. Ortakların borçlarının tecil edilmesi amacıyla değerlendirmeye 
alınabilmesi için, il ve ilçelerde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonları Raporları, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın onayı ve T.C. Ziraat Bankası Mutabakatı ile Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kuruluna intikal etmesi gerektiği 
belirtilmektedir. 

3274 sayılı Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve 
16.09.1993 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 508 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin değişik 2.maddesine göre, özel sigortacılığa ilişkin politikalar 
hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemekle Hazine Müsteşarlığı 
görevlendirilmiştir. Bakanlığımızın da hazırlık çalışmalarına katıldığı Tanm Ürünleri 
Sigortası Yasası TBMM Komisyonlarında görüşülmektedir. Söz konusu Yasa en kısa 
sürede çıkarılacaktır. 
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33. - Aydın Milletvekili M. Mesut ÖZAKCAN'ın, istatistiki bölge birimlerine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3589) 

23.08.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. n 

M. M e s u t ^ Z A K C A N -
Aydın Milletvekili ydın MİUet 

Avrupa Birliği Uyum yasaları çerçevesinde;BölgeseI istatistiklerin 
toplanması,geliştirilmesi,bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması,bölgescl 
politikaların çerçevesinin belirlenmesi amacıyla ülke çapında İstatistiki Bölge Birimleri 
sınıflandırmasının tanımlanmasına ilişkin Bakanlar kurulunun 28.08.2002 tarih ve 2002/4720 
sayılı kararnamesi yaymlanmıştır.Bu kararnamenin 3.Maddesine göre Aydın.Denizli,Muğla 
tilerinin gruplandırılması sonucu Aydın İli "Düzey 2 " kapsamında değerlendirilmiştir. 

1.Aydın İlimizde Alt Bölge Müdürlüğünün kurulması konusunda çalışma başlatılmış 
mıdır?Eğer başlatıldı ise çalışmalar hangi aşamadadır? 

2.Bakanlar Kurulu kararına rağmen Aydın'da kurulması gereken "Düzey 2"istatistiki 
biriminin Denizli İline kaydırılması çalışmalarını yapıldığı dogrumudur?Eger doğru ise bu 
durum Aydın İl'imize yapılan bir haksızlık degilmidir? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/^/ / İ 'J / ; /Ç 1/0 /2004 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 05.10.2004 tarih ve B.02.0. 
KKG.0.12/106-379-21/4667 sayılı yazısı. 

Aydın Milletvekili Sayın Mehmet Mesut ÖZAKCAN tarafından Sayın Başbakanımıza 
tevcih edilen, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/3589 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 
Bakanlığım bağlı kuruluşu Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığından alınan 07.10.2004 
tarih ve B.02.1.DİE.0.65.00.05/906-468 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANLIĞI 

Sayı : B.02.1.DİE.0.65.00.05/906-Ut* 
Konu: Soru Önergesi o : ty l0 /2004 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn.BeşlrATALAY) 

İLGİ: a) 06.10.2004 tarih ve B.02.0.005/031/2317 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 05.10.2004 tarih ve 

B.02.0.KKG.0.12/106-379-21/4667 sayılı yazısı ve eki soru önergesi. 

Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas görüşlerimiz ekli açıklama metninde 
sunulmuştur. 

Malumları olduğu üzere; Sözkonusu soru önergesinde yer alan "Devlet İstatistik 
Enstitüsü Bölge Müdürlükleri (Düzey 2)" hakkında, Aydın Ticaret Odası Başkanlığı 
tarafından da bilgi talep edilmiş, konuya ilişkin ekte örneğini sunduğumuz cevap metni, 
AK Parti Aydın Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkam/ekili Sayın Atilla KOÇ'a, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, Aydın Ticaret Odası Başkanlığına ve 
Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalan ve Ticaret Borsalar Birliği Başkanlığına, 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Ömer DEMİR 
Enstitü Başkanı 
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AÇIKLAMA 

Bugünkü adıyla Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), 1926 yılında Başbakanlığa 
bağlı özel bir kanuni statü içinde Merkezi istatistik Dairesi adıyla kurulmuştur. 
Türkiye'nin istatistik bilgilerini üreten Enstitü, ülkemizin sürekli olarak gelişme sürecini 
izleyerek, demokrasiyi tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi için gereken bilgileri 
bağımsız, tarafsız ve güvenilir olarak üreten önemli bir kuruluş olmuştur. Enstitü, ülke 
genelinde yapılan araştırmaları optimal bir şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla, 
görevlerini merkez dışında bölge müdürlükleri ile yürütmektedir. Günümüze kadar 
yürütülen tüm araştırmalar ve üretilen istatistikler il veya 7 coğrafi bölge bazında 
yapıldığından mevcut teşkilat yapısında bir değişiklik yapmak gereği olmamıştır. 
Ancak Avrupa Biriiği'ne (AB) uyum çalışmaları ve yeni üretilmesi gereken istatistikler, 
konunun tekrar ele alınmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Türkiye'nin AB'ne adaylık sürecinin başlamasıyla birlikte, ülkemizi birçok 
alanda uyumlu hale getirmek amacıyla yapısal reformlar gündeme gelmiştir. Bu 
reformların Enstitümüze yansıması, yeni üretilecek istatistiklerin olmasının yanı sıra, 
bunların yeni bir istatistik] bölge sınıflaması esasına göre hazırlanmasıdır. Bu 
çerçevede, başta Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve DİE olmak üzere konu ile ilgili 
kurumların üst düzey yetkililerinin katılımıyla, yeni bir İstatistiki Bölge Sınıflaması 
önerisi hazırlanmıştır. İstatistiki Bölge Sınıflaması 28/08/2002 tarih ve 2002/4720 
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu sınıflamaya göre en 
küçük düzey (Düzey-3) İstatistiki Bölge Birimi "il" dir. "Düzey-2" İstatistiki Bölge 
Birimleri, "Düzey-3" kapsamındaki komşu illerin gruplandınlması sonucu 
tanımlanmış olup 26 adettir. "Düzey-1" İstatistiki Bölge Birimleri ise, "Düzey-2" 
bölgelerin gruplandınlması sonucu elde edilmiş ve 12 adettir. 

Türkiye'nin adaylık sürecinde kaydettiği ilerlemeler, yeni İstatistiki Bölge 
Birimleri Sınıflamasına göre üretilecek istatistik göstergelerie izlenecektir. Bu, Devlet 
İstatistik Enstitüsü' nün tüm istatistikleri Düzey-2' de üretmesini gerekli kılmaktadır. 
Yapısal değişiklikler kapsamında bölge müdürlüklerine, bir yandan bölgesel 
istatistikleri derlemek ve yayımlamak, diğer yandan yeni araştırmaların alan 
uygulamalarını gerçekleştirmek misyonu yüklenmektedir. Enstitü' nün mevcut bölge 
teşkilatı yapısı buna uygun olmadığından yeni bir yapılanma süreci zorunlu hale 
gelmiştir. 
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Çalışma sahası, teknolojik alt yapı ve personel durumunu en optimtım ^ 
düzeyde kullanacak şekilde, istatistikleri yeni İstatistiki Bölge Sınıflaması'na uygun 
üretebilmek için DİE teşkilat yapısı yeniden gözden geçirilmiştir. Tüm iller 
bulundukları Düzey-2 içindeki iller ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş, illerin mevcut 
iş yükleri, yeni tasarlanan araştırmalar ile gelen ilave yük, aynı bölgedeki diğer illere 
uzaklıkları, işyeri sayıları gibi parametreler göz Önüne alınarak puanlamaya tabi 
tutulmuştur. Bu puanlama neticesi ile birlikte, Enstitü' nün görev ve sorumluluklarını 
en iyi şekilde yerine getirebileceği ve her Düzey-2 grubunda bir bölge müdürlüğü 
olacak şekilde bir karar süreci benimsenmiştir. Herhangi bir Düzey-2 de, bölge 
müdürlüğü bulunması durumunda, ilgili il daha az puan alsa dahi, ek maliyet 
yaratmamak adına mevcut bölge müdürlüğünün muhafazası yoluna gidilmiştir. Aynı 
Düzey-2 de birden fazla bölge müdürlüğü bulunması durumunda ise aynı 
parametreler dikkate alınarak puanlama sonucu ağırlığı daha fazla olan ildeki bölge 
müdürlüğünün kalmasına karar verilmiştir. Enstitü" nün yeni bölge teşkilatı yapısı, 
26/09/2003 tarih ve 2003/6198 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe girmiştir. 

Yeni teşkilat yapısına göre Denizli, Aydın ve Muğla illeri aynı grup içinde 
bulunmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Denizli ve Muğla illerinde bölge 
müdürlüklerinin faaliyet göstermesi ve aynı grup içinde birden fazla bölge müdürlüğü 
bulunması bu iki bölge müdürlüğünden birinin kapatılması zorunluluğunu 
doğurmuştur. Yukarıda belirtilen puanlamalar ve diğer parametreler de dikkate 
alınarak Muğla ilindeki bölge müdürlüğünün faaliyetine son verilmiştir. Denizli ilindeki 
bölge müdürlüğünün oturmuş bir yapıya sahip olması, iş potansiyeli, faaliyet 
gösterdiği bölgedeki il ve ilçelere ulaşımdaki kolaylığı, bilgi işlem altyapısı, yerleşik 
durumda bulunan 32 personelin başka bir ilde kurulacak bölge müdürlüğüne nakli vb. 
kriterler göz önüne alınarak, bölge müdürlüğünü muhafaza etmek zorunlu olmuştur. 
Bu nedenle de Aydın ilinde yeniden bölge müdürlüğü kurulması yerine, Devlete ek bir 
maliyet getirmemek ve diğer unsurlar da göz önüne alınarak, Denizli ilindeki bölge 
müdürlüğü muhafaza edilmiştir. Diğer iller açısından da bu çalışma yapılmış olup, 
yukarıda belirtilen nedenlerle hareket edilerek, Düzey 2 de yer alan Tekirdağ ili yerine 
aynı grup içinde yer alan Edirne, Ağrı ili yerine Kars, Şanlıurfa ili yerine Diyarbakır 
illerindeki mevcut Bölge Müdürlükleri muhafaza edilmiştir. 

28.08.2002 tarihli ve 2002/47 sayılı Kararnamenin eki 1 Sayılı Cetvelden de 
görüleceği üzere, Düzey 2'de yer alan hiçbir Bölge Müdürlüğü kapatılarak başka bir 
ile taşınmamıştır. Ancak Düzey 2'de yer alıp da aynı grup içinde yer alan diğer illerde 
kurulu Bölge Müdürlüğümüzün bulunmadığı Manisa, Balıkesir, Kastamonu, Hatay, 
Nevşehir ve Siirt illerinde yeni Bölge Müdürlükleri kurulmuştur. 
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23/S/2002 Tarihli ve 2002/4720 
Sayılı î&rarnameain Eki 

I Savın Cetvel 

KOD IDÜZEY i 
T R 1 
TRİ 1 
TRLO 
TRI00 1 
TR2 j 
TR21 
TR21 1 
TR212 
TRZL:-
TRZ2 ! 

TR222 ı 
TR3 • j 

™- i 
;TRİ23 [TR_" 
(TR2-3 i 
TR332 
TRJ33 

i 

İTR-i 
TR41 

jTR-t • 
TR412 
TR-İ13 
TR-2 
TR421 
TR422 
TR-23 
TR424 

ITR425 
İTRİ 
İTRİ I 
TR5 10 
TRİ 2 
TRİ 21 
JTR522 .. 

istanbul 

Batı Marmara 

E-şe 
! 

• 

Do-iu Marmara 

i Bacı Anadolu 

DÜZEY 2 IDÜZEY 3 i 

İstanbul 

T T J R K I Y E : 
1 
! 

1 İstanbul '' 
i 

Tekirdaz | 
| 

i 
Balıkesir i 

I 

İzmir i 

Aydın 1 
I 

i 
Manisa 

I 

! 

Tekirdaâ 1 
Edirne 
Kırklareli 

• 
Balıkesir 
Çanakkale 

İzmir 
: 

Aydın 
Denizli 
Mutrla 

Manisa 
Afyon 
Kütahva 

1 L'sak 

Bursa 

Kocaeii 

A.nkara 

1 Konya 

Eursa 
Eskişehir 
Bilecik 

i 

Kocaeii i 
Sakarva i 
Düzce 
Bolu | 
Yaiova ; 

1 Ankara i 
1 i 
(Konya. 
1 Karaman 
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KOD İDÜZEY'l 
TR6 
TR6İ 
TR6 i I 
TR612 
TR613 
TR62 
TR621 
TR622 
TR63 
TR63İ 
TR632 
TR633 

Akdeniz 
I D Ü Z E Y 2 

Ancalva 

Adana 

Hacav 

I D Ü Z E Y 3 

Antaiva 
I Is aarca 
1 Burdur 

Adana 
I Mersin 

Hatay 
îCahraman m araş 
Osm an ive 

İTR7 
TR71 
TRTl t 

ÎTR-İ2 

i ı i v . i — 

İTR71Î 
|TR~_ 

j T R - 3 

Ona. Anadciu 
Kırıkkale 

i Kav s eri 

Kınkkaie 
Aksarav 

jNiğde 
(Nevşehir 
i Kırşehir 

j Kayser! 

I Yozgat 
!TR3 
\-i ev 3 
JTR3 
İTRS 
ÎTR3 
ÎTRîJ 
İTRS 
ÎTR3 

i Bacı Karadeniz 
[onauidak 

! Kastamonu 

! 

Zonsu 'dak 
! Karabük 
'Bartın 

Kastamonu 
Canktn 

TRS23 İ İ 
TRS3 i 
TRS3! 
TRS32 
TR833 
T R 3 3 ^ 
TR9 
TR90 
TR901 

İTR902 
TR903 
TR90J-
TR905 

İTR906 

i 

i 
Samsun 

1 
Doğu Karadeniz 

Trabzon 

Sinoo 
| 

Samsun 
Tokat ı 
Corum ! 
Amasya ! 

1 

Trabzon ' 
Ordu i 
Giresun ! 
i Rize | 
[Artvin i 
İGümüshane i 
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.TRB 
İTRS 
JTRS 
|TRB 
[TRJ3 
İTR3 

i Van 

• fTRCi j | 
JTRCI. İ 
JTRC2! I 
İTRC:: ! 
İTRC3 j 

İTRC3Z I 
İTRC33 I 
i 

İTRC3- I 

'Sanuurra 

'Marain 

İKOD 
TRA 
TRA1 
TRA it 
TRAİ2 
TRA13 
TRAZ 
TRA21 
TRA22 
TRA23 
TRAl-i 
TR3 
TR31 
TRSli 
TRSI: 
TR3I3 

DÜZEY l 
Kuzeydoğu Anadoiu 

Ortadoğu Anadolu 

DÜZEY : 

Erzurum 

A ân 

Maiarya 

DÜZEY 5 1 

i 
Erzurum ! 
Erzincan ! 
Bavbur: i 

Aûn 1 
Kars İ 
lûdır | 
Ardahan i 

i 

i 
Malarya j 
Eiazıû ' 
Bingöl | 

i i unca:i 

un 
•M us 
laleli IS 

jTRC :Güneydoûu Anauoiu • 
İTRC1 ! IGazianteo 
İTRC:: I ; 
İTRC:: ! ; 

••aksar: 

jC-azianrec 
! Adıyaman 
İ-Kîlîs-- - --• 

! < • an 11 una 
İDiv. aroaKir 

I Mardin 
İ Batman 
jŞırnak 
İSiirc 
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34. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'in, anason üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3591) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince Başbakan 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz 
ederim. 

I* 
Ramazan Kerim Özkan 

Burdur Milletvekili 

Bilindiği üzere Akdeniz ve Ege bölgelerindeki üreticilerimiz tarafından 
üretilmekte olan anason hem ülke ekonomisine katkı yapmakta hem de yöre 
çiftçilerimize bir gelir kaynağı sağlamaktadır. 

Ancak özellikle başta Burdur olmak üzere Afyon, İsparta, Antalya, 
Denizli, Manisa, Balıkesir yörelerinde bulunan anason üreticileri uygulanan 
özelleştirme politikası ile bu gün büyük bir sıkıntı içerisindedirler. 

Uzun zamandan beri anason üreten çiftçilerimiz, bu sene yüksek maliyet 
ve ürüne verilen düşük fiyat nedeniyle mağduriyet yaşamaktadırlar. 2 yıl önce 6 
milyon liraya aldıkları gübrenin çuvalını bu yıl 20 milyon liraya, 2 milyon liraya 
aldıkları ot ilacının litresini ise bu yıl 5 milyon liraya almaktadırlar. Buna 
karşılık 2 yıl öncesine kadar Tekel'e 2.5 milyon liradan sattıkları anasonun 
kilogramını, bu yıl tüccara 1.5 milyon liraya dahi verememektedirler. 

Ayrıca ürüne uygulanan kota nedeniyle değerlendirilemeyen büyük 
miktarda bir üretim fazlası doğmuştur. 
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"O Geçen yıl 200 kilogram olarak belirlenen anason alımı bu yıl 100 ( 
kilograma düşürülmüştür. Böylelikle anason üreticisi elinde kalan anason 
nedeniyle sıkıntıdadır. 

Yine geçen yıl il merkezlerinde bulunan anason alımı bu yıl sadece tek 
bir merkez olan Denizli ili Acıpayam ilçesinde yapılmaktadır. Dolayısıyla da 
üretici üretmiş olduğu 100 kilogram anasonunu bu merkeze cötürerek 
kazancının önemli bir kısmını da naklive masrafı ile Yitirmektedir. 

1. Anason üreticisinin ürününü Tekel'e veremeyip, düşük fiyatlarla aracı 
ve tüccarlar karşısında ezilmesini, yıllardan beri üretim yaptığı 
topraklarını terk etmek zorunda kalmasını uygun buluyor musunuz ? 

2. Anason üreticisinin elinde kalan 100 kilogram fazlası anasonu nasıl 
değerlendirmeyi düşünüyorsunuz ? 

3. Anason alımlarının yeniden il merkezlerinde yapılmasını uygun bulur 
musunuz ? 

4. Hiç olmazsa üretim maliyetlerinin düşürülerek üreticinin bu yönde 
sübvanse edilmesini düşünür müsünüz ? 

5. Bundan sonra yapılacak uygulamalarla çiftçinin ve gerçek üreticinin 
bu mağduriyetlerini gidererek haklarının korunmasını ve emeklerinin 
karşılığını almalarını mı, yoksa üreticilerin özel sektör karşısında 
ezilerek tamamen yok olmalarını mı düşünüyorsunuz ? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.SÖ.1.01/ s>Ot l 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

18 EKİM 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 05.10.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-379-23/4689 sayılı yazısı ile alınan, 01.10.2004 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3591-7223/23272 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'a ait 
7/3591 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A*V—-~ 
Sami GÜÇLÜ 

Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi :Ramazan Kerim Özkan 

Burdur Milletvekili 
Esas No : 7/3591 

Bilindiği üzere Akdeniz ve Ege bölgelerindeki üreticilerimiz tarafından üretilmekte olan 
anason hem ülke ekonomisine katkı yapmakta hem de yöre çiftçilerimize bir gelir kaynağı 
sağlamaktadır. 

Ancak özellikle başta Burdur olmak üzere Afyon, İsparta, Antalya, Denizli, Manisa, 
Balıkesir yörelerinde bulunan anason üreticileri uygulanan özelleştirme politikası ile bu gün 
büyük bir sıkıntı içerisindedirler. 

Uzun zamandan beri anason üreten çiftçilerimiz, bu sene yüksek maliyet ve ürüne verilen 
düşük fiyat nedeniyle mağduriyet yaşamaktadırlar. 2 yıl önce 6 milyon liraya aldıkları gübrenin 
çuvalını bu yıl 20 milyon liraya, 2 milyon liraya aldıkları ot ilacının litresini ise bu yıl 5 milyon 
liraya almaktadırlar. Buna karşılık 2 yıl öncesine kadar Tekel'e 2.5 milyon liradan sattıkları 
anasonun kilogramını, bu yıl tüccara 1.5 milyon liraya dahi verememektedirler. 

Ayrıca ürüne uygulanan kota nedeniyle değerlendirilemeyen büyük miktarda bir üretim 
fazlası doğmuştur. 

Geçen yıl 200 kilogram olarak belirlenen anason alımı bu yıl 100 kilograma 
düşürülmüştür. Böylelikle anason üreticisi elinde kalan anason nedeniyle sıkıntıdadır. 

Yine geçen yıl il merkezlerinde bulunan anason alımı bu yıl sadece tek bir merkez olan 
Denizli ili Acıpayam ilçesinde yapılmaktadır. Dolayısıyla da üretici üretmiş olduğu 100 
kilogram anasonunu bu merkeze götürerek kazancının önemli bir kısmını da nakliye 
masrafı ile yitirmektedir. 

SORU 1) Anason üreticisinin ürününü Tekel'e veremeyip. düşük fiyatlarla aracı ve tüccarlar 
karşısında ezilmesini, yıllardan beri üretim yaptığı topraklarını terk etmek zorunda kalmasını 
uygun buluyor musunuz ? 
SORU 2) Anason üreticisinin elinde kalan 100 kilogram fazlası anasonu nasıl 
değerlendirmeyi düşünüyorsunuz ? 
SORU 3) Anason alımlarının yeniden il merkezlerinde yapılmasını uygun bulur musunuz ? 
SORU 4) Miç olmazsa üretim maliyetlerinin düşürülerek üreticinin bu yönde "sübvanse 
edilmesini düşünür müsünüz ? 
SORU 5) Bundan sonra yapılacak uygulamalarla çiftçinin ve gerçek üreticinin bu 
mağduriyetlerini gidererek haklarının korunmasını ve emeklerinin karşılığını almalarını mı, 
yoksa üreticilerin özel sektör karşısında ezilerek tamamen yok olmalarını mı 
düşünüyorsunuz ? 

CEVAP 1-2-3-4-5) Konuyla ilgili olarak; Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü içkiler Piyasası 
Düzenleme Kurumundan alınan cevabi yazıda; Alkol ve alkollü içkiler sektöründe devlet elinde 
bulunan üretim ve dağıtım monopolü, 2001 yılında 4250 sayılı Kanunda değişiklik yapan 4619 
sayılı Kanunun yayımlanması ile kaldınlmış; Etil alkol ve alkollü içkiler piyasasının 
liberalizasyonunu sağlamak, ülke ekonomisi açısından stratejik önemde, duyarlı kamusal alan 
olarak görülen ve eksik rekabet kurallarının işlediği piyasayı düzenlemek üzere, 2002 yılında 
yürürlüğe giren 4733 sayılı Kanunla, bağımsız idari otorite niteliğinde kurulan Tütün, Tütün 
Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, yayımladığı ikinci mevzuat ile alkol ve 
alkollü içkiler sektöründe piyasa liberalizasyonunu sağlamıştır. 

1942 yılından bu yana devlet monopolü ile yönetilen etil alkol ve alkollü içki piyasasında 
2003 yılında başlatılan liberalizasyon sürecinin ekonomik değerlendirmesi, alkollü içkilerin 
tarıma dayalı sanayi içinde en yüksek katma değeri yaratan sanayi kolu olduğu gerçeğinden 
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hareketle yapılmakta ve yaklaşık olarak; Bira ve viski üretiminde 200.000 ton biralık arpa ile 
toplam arpa rekoltesinin % 2,5'u, Bira üretiminde 60.000 ton şerbetçi otu ile toplam şerbetçi 
otu rekoltesinin % 95'i, Şarap ve kanyak üretiminde 80.000 ton yaş üzüm, rakı üretiminde 
85.000 ton kuru üzüme tekabül eden 350.000 ton yaş üzüm ile toplam üzüm rekoltesinin 
%13'ü, Rakı üretiminde 6.000 ton anason ile toplam anason rekoltesinin % 60'ının kullandığı 
ve bu değerlerin, yüz binlerce çiftçi ailesinin geçimi anlamını taşıdığı bilinmektedir. 

Alkol ve alkollü içkiler piyasa liberalizasyonu ile tamamen serbest hale gelen ithalatın, hele 
tarımın değişik şekillerde desteklendiği ülkelerden yapılan ve belli bir devlet sübvansiyonu 
taşıyan ürünlerin ithalatının ülkemiz tarımında önemli bir daralmaya neden olacağı ve buna 
karşı ciddi tarım politikaları geliştirmek gerekeceği açıktır. 

Malumları olduğu üzere, anason yetiştiriciliği 1500 yıldır bilinmektedir. İlaç sanayinde, kek, 
çörek ve benzeri gıda imalinde, içki üretimi ve diğer alanlarda kullanılmaktadır. Tohumu ve 
tohumlarında %1-6 oranında yer alan kendine özgü esansından yararlanılmak üzere 
yetiştirilir. Üretimi güç ve zahmetlidir. Ayrıca iklim koşullarından çabuk etkilenen narin bir 
bitkidir. Sıcak, güneşli ve havadar yerleri sevdiği için anason yetiştiriciliği Ege ve Batı 
Akdeniz bölgesinde gelişmiş ve bu yörelere özgü bir ürün haline gelmiştir. Ülkemiz, 
Pimpinella Anisum cinsi anasonun rakipsiz en büyük üreticisidir. Ülkemizde yıllık olarak 
yaklaşık 30-40 bin aile tarafından 6-10 bin ton arasında değişen miktarlarda anason 
yetiştirilmekte ve yaklaşık 6 bin tonu rakı üretiminde kullanılmakta, 3-4 bin tonu ihraç edilerek 
dünyanın bu tür anason ihtiyacının hemen hemen tamamı ülkemiz tarafından 
karşılanmaktadır. 

Alkollü içkiler sektöründe AB mevzuatına uyum kapsamında gerçekleştirilen piyasa 
liberalizasyonu sonucunda, piyasada bir devlet sanayicisi yerine birden fazla özel sektör 
sanayicisi rakı üretiminde kullanılmak üzere anason alımı yapmaya başlamıştır. Alımların 
miktar, fiyat, alım yeri gibi uygulama detayları alıcı ve satıcının uzlaşmasına dayalı serbest 
piyasa koşullarına göre gerçekleştirilmekte; Kurumca herhangi bir müdahalede 
bulunulmamaktadır. 

Diğer taraftan, anason üreticilerinin değişen piyasa koşullarına uygun olarak, üretimi ihtiyaca 
göre ayarlamak amacıyla rakı üreticileri ile yıllık sözleşmeler yapmak ve üretici birlikleri 
kurarak ülkemizde geliştirilecek genel tarım düzenlemelerinden yararlanmak konusunda 
çaba sarf etmeleri gerektiği belirtilmektedir. 

Ayrıca, Bakanlığımızca anasona yönelik destekleme uygulaması veya üretim maliyetlerinin 
düşürülmesi için destekleme çalışması bulunmamaktadır. 
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35. - İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Kamu Görevlileri Etik Kurulu başkan ve üyeleri 
ile atanma şartlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh
met Ali ŞAHİN 'in cevabı (7/3598) 

TÜRKİYE BÜYÜK BİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

- ^ - " ^ 
Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

Kamu kurumlarda çalışacak personel ve kurumlara standart 
getirmek amacıyla ilk kez oluşturulan "Kamu Etik Kurumu"a atamalar 
yapılmıştır. Bu kurul, Başbakanlık, üst kurullar, bakanlıkların idari yapısına 
göre etik kurallarını belirleyecek. Kurul üyeleri üst düzey göreve getirilen 
kişilerin mal bildirimini inceleyecek, etik kavramının anlatıldığı eğitim 
programlan hazırlayacak, personeli yıl içinde denetleyebilecektir. 

1) Etik kurulu gibi bir kuruluşa atanacaklarda aranacak özellikler 
nelerdir? 

2) Etik Kurulunun başkanlığı ve üyeliklerine atama yapılırken, kurul 
üyeliklerine yapılacak atamalarda aranan özelliklere uyulmuş mudur? 

3) Etik Kurulu başkanlığına atanan şahsın aleyhinde basınımızda 
çıkan bazı haberler olmasına rağmen, atanmasında ısrar edilmesinin 
altında yatan gerçek sebepleri nedir? 

4) Etik Kurulu'na atanan başkan ve kurul üyeleri mal bildiriminde 
bulunmuşlar mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ C L Q O-
Konu : /^..//ö./2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 01.10.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/3598-7269/23408sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 05.10.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-379-30/4665 
sayılı yazısı. 

c) Başbakanlığın 16.10.2004 tarih ve B.02.0.KKG/106-379/4789 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK'in, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/3S98 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AlttŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
T . C . 

B A Ş B A K A N L I K 
KANUNLAR VE KARARLAR 

GENEL. MÜDÜRLÜĞÜ 

Sayı : B.02.0.KKG/1O6-379 1 M ^ - & 3 

/ t / / O / 2 0 0 4 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.M.A.ŞAHİN) 

İLGİ: 11/1O/2004 tarihli ve B.02.0.002/5200 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, sayın Başbakana tevcih ettiği 7/3598 esas 
numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığınızca verilecek cevaba esas olmak üzere cevaplandırılmış 
ve ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇER 
Müsteşar 
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SORU 1) Etik Kumlu gibi bir kuruluşa atanacaklarda aranacak özellikler nelerdir? 

CEVAP: Hükümetimiz; yolsuzluk, rüşvet, adaletsizlik, haksızlık ve ayrımcılık gibi 

uygulamaların önüne geçmek ve kamu görevlilerinin hukuka uygun, adaletli, dürüst ve 

tarafsız işlem ve eylemlerde bulunmalarını sağlamak amacıyla yasalaştı rdığı 25/5/2004 

tarihli ve 5176 sayılı Kanunla, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nu oluşturmuştur. 5176 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesi gereğince Kurula; kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken 

uymaları gereken etik davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek, etik 

davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re'sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli 

inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek, kamuda etik kültürünü 

yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara 

destek olmak şeklinde görev ve yetkiler verilmiştir. 

Bu görev ve yetkileri kullanmak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile atanacak; 

- bir üyenin geçmişte Bakanlık görevi yapması, 

- bir üyenin geçmişte il belediye başkanlığı görevi yapması, 

- üç üyenin Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay üyeliği görevlerinden emekliye 

ayrılmış olması, 

- üç üyenin müsteşarlık, büyükelçilik, valilik, bağımsız ve düzenleyici kurul 

başkanlığı görevlerinde bulunması veya bu görevlerden emekliye ayrılması, 

- iki üyenin üniversitelerde rektörlük veya dekanlık görevlerinde bulunmuş 

öğretim üyelerinden olması veya bu görevlerden emekliye ayrılması, 

- bir üyenin de kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında en üst kademe 

yöneticiliği yapmış olması, 

aynı Kanunun 2 nci maddesinde, Kurula atanacak kişiler için aranan şartlar 

olarak belirlenmiştir. 

SORU 2) Etik Kurulunun başkanlığı ve üyeliklerine atama yapılırken, kurul üyeliklerine 

yapılacak atamalarda aranan özelliklere uyulmuş mudur? 

CEVAP: Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve üyeliklerine, 10/8/2004 tarihli ve 

2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile atama yapılmıştır. Kurula atanacak kişilerin 

ataması yapılırken, 5176 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirlenen şartlara görev ve 
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yetkileri itibarıyla sahip olup olmadıkları araştırılmış, geçmiş görevlerinde etik ilkelere 

duyarlılıkları açısından da ayrıca değerlendirmeler yapılmıştır. 

SORU 3) Etik Kurulu başkanlığına atanan şahsın aleyhinde basınımızda çıkan bazı 

haberler olmasına rağmen, atanmasında ısrar edilmesinin altında yatan gerçek sebepleri 

nedir? 

CEVAP: Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına atanan Prof.Dr. Mehmet Sağlam'ın, 

kamuda adil, dürüst ve iyi yönetim anlayışımız doğrultusunda, etik kültür yaratma 

hedefimize uygun bir aday olduğu değerlendirmeleriyle, konu Bakanlar Kurulu'nda 

görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. 

SORU 4) Etik Kurulu'na atanan başkan ve kurul üyeleri mal bildiriminde bulunmuşlar mıdır? 

CEVAP: Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na atanan Başkan ve Kurul üyeleri, Kurulun 

29/9/2004 tarihinde yapılan ilk toplantısında aldıkları 5 sayılı karar uyarınca, Başkan ve 

üyelerin mal bildirimi beyanında bulunmalarına karar vermiştir. 
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36. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ'in, Yeni Türk Lirasının banknot ve sikkelerinin 
üzerinde yer aldığı söylenen bir ibareye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali 
BABACAN'in cevabı (7/3606) 

22.09.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

T.C. Anayasasının 98. ve T.B.M.M İçtüzüğünün 99. maddeleri uyarınca 
aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Abdulkadir ATEŞ 
Gaziantep Milletvekili 

2005 yılı başında Türk Lirasından bazı sıfırların atılarak Yeni Türk 
Lirasına geçileceği başta sayın Maliye Bakanı olmak üzere birçok yetkili 
tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. 

SORULAR: 

1- Yeni Türk Lirasının dökümü belirlenen ve baskılarına geçilen 
banknot ve sikkelerinin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti 
ibaresinden başka " REPUBLIC OF TURKEY" ibaresinin de yer 
aldığı söylenmektedir. Bu doğru mudur? 

2- Eğer " Republic of Turkey" ibaresi yeni ulusal para birimimizin 
üzerinde var ise bunu nasıl açıklıyorsunuz? Bu tür bir yaklaşımı 
tam bağımsız bir ülke olan Türkiye'ye ve Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'ne nasıl yakıştırırsınız? Böylesi bir hareket Anadilimize 
hakaret değil midir? 

3- Ulusal paralar aynı zamanda ait oldukları ülkelerin bağımsızlık 
sembolleridir. Bu açıdan bakıldığında, bağımsız bir ülkenin 
ulusal parası üzerinde o ülkenin anadili dışında başka dillerde 
ibareler bulunan dünyada başka para birimi var mıdır? 
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T.C. 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI: B.02.0.006/ i(,-]ijH 

KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 01.10.2004 tarihli ve KAN.KAR. 
MDA01.0.GNS.0.10.00.02-7/3606-7329/23580 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 05.10.2004 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-379-38/4672 
sayılı yazısı. 

c) 12.10.2004 tarihli ve B.02.2.TCM.0.06.00.02-05/074251 sayılı yazı. 

Gaziantep Milletvekili Abdülkadir ATEŞ'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ve Sayın Başbakanımızca kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesi tensip 
olunan 7/3606-7329 sayılı yazılı soru önergesi konusunda Bakanlığım ilgili kuruluşu 
T.C. Merkez Bankası Başkanlığımdan alınan ilgi (c) yazı ve ekinin suretleri ilişikte 
gönderilmiştir. /-\ 

Bilgilerine arz ederim. t \ 

Ali B^CAN 
Devlet Bakanı 

ifyjJ.3.J20M 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
ANONİM ŞİRKETİ 

SERMAYESİ: TL 25.000.000.000 
İDARE MERKEZİ : ANKARA 

İDARE MERKEZİ 
12Qdmai& Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: ANKARA, 

B.02.2.TCM.0.06.00.02-05 0 7 4 2 5 1 

T.C. DEVLET BAKANLIĞI 
(Sn. Ali BABACAN) 

Ügi: 6 Ekim 2004 tarih, B.02.0.006/(16)3368 sayılı Evrak Akış Talimat Formu. 

İlgide kayıtlı form eki, Gaziantep Milletvekili Sn. Abdulkadir ATEŞ'e ait 22 Eylül 

2004 tarihli yazılı soru önergesine verilen cevabın bir örneği ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İdare Merkezi 

Şükrü Binay Nfehmet Serttudak 

Başkan Yardurcısı Genel Müür 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
ANONİM ŞİRKETİ 

SERMAYESİ : TL 25.000.000.000 
İDARE MERKEZİ : ANKARA 

İDARE MERKEZÎ 
Cevaplarda şu işaretinin tekrarını dileriz : ANKARA, 
B.02.2.TCM.0.06.00.02-0S 

i : E;;:M zcc» 

Sayın Abdulkadir ATEŞ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Gaziantep Milletvekili 
ANKARA 

Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmak üzere 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş olduğunuz 22 Eylül 2004 tarihli soru 
önergeniz konusu, zaman zaman çeşitli basın-yayın organlarınca da ortaya atılan YTL 
banknotlann üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti" ifadesinin îngilizcesi olan "Republic of 
Turkey" ibaresinin yer aldığı iddiasıyla ilgili olarak, Bankamız internet sitesinde ve Yeni Türk 
Lirası için oluşturulan resmi internet sitesinde fwww.vtl.gen.tr) 26 Temmuz 2004 tarihinde 
ekte tarafınıza da bir örneği gönderilen Basın Duyurusu yayınlanmıştır. 

Basın Duyurusunda da belirtildiği üzere, Basımı ve şubelerimize dağıtım işlemi 
başlamış olan Yeni Türk Lirası banknotlarımızın üzerinde böyle bir ifadenin bulunması söz 
konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İdare Merkezi 

Mehmet SERTBUOAK 
Genel Müdür Selaiattin A K K A Ş 

0»n* l MûdOr Ya.dımcu, 
2 6 T e m m u z 2 0 0 4 

YENİ TÜRK LİRASI BANKNOTLARIN ÜZERİNDE "REPUBLİC OF TURKEY" 

İBARESİNİN BULUNDUĞU İDDİALARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU 

S o n zamanlarda basında yer alan bazı haberlerde Yeni Türk Lirası "nın üzerinde 
"Türkiye Cumhuriyeti" ibaresinin tngilizcesi olan "Republic o f Turkey" ibaresinin bulunduğu 
iddia edi lmekte v e bu konuda Bankamızın kredibilitesini yakından ilgilendiren çeşitli 
yorumlar "yapılmaktadır. 

Basımı v e şubelerimize dağıtım işlemi başlamış olan Yeni Türk Lirası 
banknotlarımızın üzerinde böyle bir ibarenin bulunması söz konusu değildir. 

As ı l s ız nitelikteki bu haberlerin, 5083 sayılı Kanunun yasalaşmasından sonra 
uygulamaya konulan çal ışma programlarını etkilemesi ve yönlendirici olması da mümkün 
bulunmamaktadır. 

Ayrıca, Yeni Türk Lirası banknotlarımızın görüntüleri ve güvenlik özellikleri tanıtım 
programı dahilinde 2 0 0 4 yılının sonuna doğru açıklanacaktır. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 
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37. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROÛLU 'nun, medyayı eleştiren bir demecine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞALIİN'in cevabı 
(7/3609) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımı, Başbakan sayın Recep Tayyip Erdoğan' ın 
yazılı olarak yanıtlamasını bilgilerinize sunarım. 

Kemal K I L I Ç D A R O Ğ L U 
İstanbul Milletvekili 

16.09.2004 günü "Türk K O B İ " projesinin açılış töreninde, 
"...üzülerek ifade etmek isterim ki bu zihniyet yüzünden medya neredeyse 
hortumculukla eş anlamlı kılınmak tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır" 
dedikten sonra, "...hükümetimiz bu hortumları bir bir keserek, halkın 
parasını halka, medyanın itibarını da medyaya iade etmeye başlamıştır. Gerçi 
geçmiş dönemlerdeki kötü alışkanlıkların tesirleri tamamen ortadan kalkmış 
değildir. Zaman zaman bu alışkanlıklarla kapımıza gelenler, gösterdiğimiz açık 
ve net tavır karşısında karşılıksız kalan beklentilerin şaşkınlık ve öfkesine 
kapılmaktadırlar." Demektesiniz. 

a. Eski kötü alışkanlıkların tesiriyle "kapınıza" gelen medya 
grubu veya grupları hangileridir? 

b . Elinde tuttuğu medyayı silah gibi kullanıp, "kapınıza" 
gelenler, sizden ne tür çıkar taleplerinde bulundular? 

c. Tüm medyayı töhmet altında bulunduran bu söyleminize 
karşın, sadece "kapınıza" gelip sizden çıkar bekleyenleri 
açıklamanız daha doğru olmaz mı? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ /"O O f 
Konu: J 

lUJÛJim 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk-nm, 01.10.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/3609-7342/23632 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 05.10.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-379-41/4666 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/3609 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN, SAYIN 
BAŞBAKANIMIZA TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA 

KENDİLERİ ADINA BAKANLIĞIM KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE 
CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ, 

7/3609 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, yukarıda bahsi geçen 
ifadeler kesinlikle tüm medyayı töhmet altında bırakmamaktadır. 

Binlerce üyesi bulunan saygın bir meslek grubunun içinde, 
mesleğini adalet ve dürüstlük duygusuyla, hakkıyla yapanlar olduğu 
gibi, buna uygun davranmayan, meslek ilkelerine, iş ahlakına uymayan 
kişi veya kişiler de bulunabilmektedir. 

öte yandan, hayatın her alanında, birbirinden farklı ve en az 
diğeri kadar saygın meslekler olmakla birlikte gazeteciliğin, televizyon 
haberciliğinin yada medya mensupluğunun çok daha Önemli bir işlevi 
de bulunmaktadır. 

Yazılı ve görsel iletişim her şeyden önce kamusal bir etkinliktir. 
Ve yalnızca bu nedenle bile, üyelerinin kendi meslek ilkelerine çok daha 
büyük bir dikkat ve özenle, titizlikle uymalarını gerektirir. 

Kuşkusuz ülkemizde,özellikle son on yıl içinde, medyanın siyaset 
ve iş dünyasıyla kimi yanlış ilişkilerine dair çok sayıda haber yapılmış 
ve yorumda bulunulmuştur. Üstelik bu haber ve yorumlar yine medya 
da yer almış, medya çalışanları tarafından hazırlanmıştır. 

İlgili haber ve yorumları bu haber ve yorumları yayınlayan yazılı 
ve görsel iletişim organlarının arşivlerinden bulmak pekala 
mümkündür. 

Bu açıdan bakıldığında, sayın Başbakanın açıklamalarını, AK 
Parti'nin ve 59. Cumhuriyet Hükümetinin, Türkiye'de, siyasette ve 
medya alanında yerleştirmeyi amaçladığı dürüst ve adaletli yönetim 
anlayışının bir örneği ve bu yeni ahlaki zemine yapılan bir vurgu olarak 
değerlendirmenin daha doğru olacağı düşünülmektedir. 
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38. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Sinop ve ilçelerinde meydana gelen afetin yarattığı 
hasara ve mağdur olan çiftçilerin sorunlarına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3613) 

23 EYLÜL 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R. Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. 

Sinop ili Boyabat, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde 15.08.2004 tarihinde şiddetli bir 

dolu afeti meydana gelmiştir. Bu afetle; Akçabük, Alpaşalı, Göve, Hacıoğlan, Edil, Yeşilkent, 

Arım ve Korucuk köyleri büyük hasar görmüştür. Yapılan hasar tespitinde, 298 çiftçimize ait 

5828,5 dekar alanda ekili bulunan ürünler, %30 ile %100 arasında değişen oranlarda zarar 

görmüştür. Bölge halkının tek geçim kaynağı olan çeltik üretiminde çok ağır bir zarar 

yaşanmıştır. Bölgede yaşayan hemşerilerimiz, çok büyük bir ekonomik bunalım ve sıkıntı 

içerisinde umutla devletimizin uzatacağı eli beklemektedirler. 

1. Bölgede meydana gelen dolu afeti ile ilgili olarak bu zamana kadar herhangi bir 

işlem yapılmış mıdır? 

2. Hükümetinizce, yukarıda ismi geçen yerleşim birimleri acil bir şekilde "afet" 

kapsamına alınacak mıdır? 

3. Zarara uğrayan 298 çiftçi ailemize bugüne kadar acil yardım yapılmış mıdır? 

Yapılmadıysa planlanan bir çalışma var mıdır? 

4. Maddi ve manevi anlamda büyük zarara uğrayan çiftçilerimizin, tarımsal amaçlı 

olarak kullandıkları kredilerin faizlerini silip, vadelerini ertelemeyi düşünüyor 

musunuz? 

5. Devletimizce bölge halkının yaralarını sarmak için ne gibi tedbirler 

alınmıştır/alınması düşünülmektedir? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.S.Ö.1.01/ $®İC 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

18 EKİM 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlügü'nün 05.10.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-379-45/4690 sayılı yazısı ile alınan, 01.10.2004 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3613-7363/23675 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen, Sinop Milletvekili Engin ALTAY'a ait 7/3613 esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Engin ALTAY 
Sinop Milletvekili 

Önerge No : 7/3613 

Sinop ili Boyabat, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde 15.08.2004 tarihinde şiddetli bir 
dolu afeti meydana gelmiştir. Bu afetle; Akçabük, Alpaşalı, Göve, Hacıoğlan, Edil, 
Yeşilkent, Arım ve Korucuk köyleri büyük hasar görmüştür. Yapılan hasar tespitinde, 
298 çiftçimize ait 5828,5 dekar alanda ekili bulunan ürünler, %30 ile %100 arasında 
değişen oranlarda zarar görmüştür. Bölge halkının tek geçim kaynağı olan çeltik 
üretiminde çok ağır bir zarar yaşanmıştır. Bölgede yaşayan hemşerilerimiz, çok 
büyük bir ekonomik bunalım ve sıkıntı içerisinde umutla devletimizin uzatacağı eli 
beklemektedirler. 
SORU 1) Bölgede meydana gelen dolu afeti ile ilgili olarak bu zamana kadar 
herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 
SORU 2) Hükümetinizce, yukarıda ismi geçen yerleşim birimleri acil bir şekilde 
"afet" kapsamına alınacak mıdır? 
SORU 3) Zarara uğrayan 298 çiftçi ailemize bugüne kadar acil yardım yapılmış 
mıdır? Yapılmadıysa planlanan bir çalışma var mıdır? 
SORU 4) Maddi ve manevi anlamda büyük zarara uğrayan çiftçilerimizin, tarımsal 
amaçlı olarak kullandıkları kredilerin faizlerini silip, vadelerini ertelemeyi 
düşünüyor musunuz? 
SORU 5) Devletimizce bölge halkının yaralarını sarmak için ne gibi 
tedbirler alınmıştır/alınması düşünülmektedir? 
CEVAP 1-2-3-4-5) 15.08.2004 tarihinde Durağan, Boyabat, Saraydüzü İlçelerine 
bağlı köylerde meydana gelen dolu afeti neticesinde alınan 24.09.2004 tarih ve 1 
Nolu İl Hasar Tespit Komisyon Kararı Bakanlığımıza intikal etmiştir. Söz konusu 
Kararda % 40 ve üzeri zarar gördüğü tespit edilen üreticilere 2090 Sayılı Kanuna 
göre ödenek imkanları çerçevesinde nakdi yardım yapılmasıyla ilgili çalışmalar 
devam etmektedir. 
Konu ile ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden alınan görüşte 
aşağıdaki ifadelere yer verilmektedir; 

Çeşitli doğal afetler ve olağan üstü sebepler dolayısı ile gününde tahsil 
edilemeyen alacakların, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince belirlenecek 
esaslar çerçevesinde tecil edilebileceği, Tarım Kredi Kooperatifleri MeYkez Birliğinin 
ana sözleşmesinin 57. maddesinde belirtildiği ifade edilmektedir. 

Bu kapsamda, yürürlükteki mevzuata göre; deprem, kuraklık, don, yangın, su 
baskını ve dolu gibi afetler veya bitkisel ve hayvansal hastalıklar yüzünden mahsulün 
en az 1/3'ünün hasar görmesi nedeniyle gününde tahsil edilemeyen kooperatif 
alacaklarının Merkez Birliği Yönetim Kurulunca tespit edilecek esâslara göre* her 
ortağın durumu ayrı ayrı incelenerek faizli olarak tecil edilebileceği hususu, yer 
almaktadır. 

Ortakların borçlarının tecil edilmesi amacıyla değerlendirmeye alınabilmesi 
için, il ve ilçelerde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonları Raporları, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı'nın onayı ve T.C. Ziraat Bankası Mutabakatı ile Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kuruluna intikal etmesi gerektiği belirtilmektedir. 
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39. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESIMOGLU'nun, Kırklareli 'ndeki bazı karayolu çalış
malarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN 'in cevabı (7/3620) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Bayındırlık Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Kırklareli'nde yoğun bir trafiğe sahip Evrensekiz ve Ahmetbey arasındaki yol Üzerinde büyük 
çukurlar açılmış ve asfalt özelliğini kaybetmiştir. Bu yol üzerinde öğrenci servisleri de çalışmakta ve hatta 
çalışan minibüsler hergün kaza tehlikesi atlatmaktadırlar. 

1) Bu yol Karayolları Şube Şefliğinin sorumluluğunda mıdır? Eğer sorumluluğunda ise 
Kırklareli'nde benzer bir durumda olan Pınarhisar-Vize ve Pınarhisar-Ahmetbey arasındaki yol 
onanldığı halde neden bu yol bakıma alınmamıştır? 

2) Bu yolun Karayolları Şube Şefliğinin sorumluluğundan çıkanldığı doğru mudur? Eğer doğruysa 
çıkanlma gerekçesi nedir? 

3) Bu yoldan Şube Şefliği sorumlu değilse hangi kurum/kuruluş sorumludur? 

4) Bu yolun yapımına İl Koordinasyon Kurulu'nda karar verildiği halde neden yapılması 
gecikmektedir? 

5) Bu yolun yapımı için Meclis'e iade edilen Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve İl Özel İdaresi 
Kanunu tasanlannın yasalaşması mı beklenmektedir? Bu yolun yapımı bu kanunlann Resmi 
Gazete'de yayınlanmasından sonra İl Özel İdaresi'nce mi üstlenilecektir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI :B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ ^ 3 
KONU : Kırklareli Milletvekili :4 g E K İ *V? 2004 

Mehmet S. KESİMOĞLU'nun 
Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 01.10.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6860 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman; Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, 
Kırklareli İli Evrensekiz ve Ahmetbey arasındaki yol hakbnda, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu 
T.B.M.M. 7/3620 Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MEHMET S. KESİMOĞLU'NUN 

T.B.M.M. 7/3620 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Kırklareli'nde yoğun bir trafiğe sahip Evrensekiz ve Ahmetbey arasındaki yol üzerinde 
büyük çukurlar açılmış ve asfalt özelliğini kaybetmiştir. Bu yol üzerinde öğrenci servisleri de 
çalışmakta ve hatta çalışan minibüsler hergün kaza tehlikesi atlatmaktadırlar. 

1- Bu yol Karayolları Şube Şefliğinin sorumluluğunda mıdır? Eğer sorumluluğunda ise 
Kırklareli'nde benzer bir durumda olan Pınarhisar-Vize ve Pmarhisar-Ahmetbey arasındaki yol 
onanldığı halde neden bu yol bakıma alınmamıştır? 

2- Bu yolun Karayolları Şube Şefliğinin sorumluluğundan çıkarıldığı doğru mudur? 
Eğer doğruysa çıkarılma gerekçesi nedir? 

3- Bu yoldan Şube Şefliği sorumlu değilse hangi kurum/kuruluş sorumludur? 

4- Bu yolun yapımına İl Koordinasyon Kurulu'nda karar verildiği halde neden 
yapılması gecikmektedir? 

5- Bu yolun yapımı için Meclis'e iade edilen Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve İl Özel 
İdaresi Kanunu Taşanlarının yasalaşması mı beklenmektedir? Bu yolun yapımı bu kanunların 
Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra İl Özel İdaresi'nce mi üstlenilecektir? 

CEVAPLAR: 

Ahmetbey-Evrensekiz yolu 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş 
Kanununa göre hizmet götürülmesini gerektirecek özelliği olmayan ve yol güzergahı üzerinde 
sadece tarım alanlarının mevcut olduğu bir yoldur. Karayolları Genel Müdürlüğünün 
sorumluluğu, ilçelerin birbirleri ve il merkezleri ile olan bağlantısını sağlamaktır. Köy ve 
beldeleri ilçelerine bağlamakla yükümlü kuruluş Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüdür. Ayrıca, 
bu yola alternatif olarak kullanılan 39-30 K.K.No.lu Ahmetbey-Büyükkarıştıran yolumuz 
mevcut olup, D100 karayolundan Ahmetbey, Pmarhisar ve Vize bağlantıları bu güzergahtan 
sağlanmaktadır. Belirtilen nedenlerden ötürü, söz konusu yol kesimi 25.07.2003 tarih ve 
2003/34 sayılı onay ile Karayolları yol ağından çıkarılmış ve Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Halen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan Ahmetbey-
Evrensekiz yolu ile ilgili yapım ve bakım hizmetlerinin de bu kurum tarafından yapılması 
gerekmektedir. 
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40. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, Tekirdağ yakınlarındaki Altınova kav
şağında kazaların önlenmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3622) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki soru lanmın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN tarafindan un.i{ [\ 
0 k " M L cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

MEHMET Ntöp SAYGIM 
TEKİRDAĞ mLETVjk iLİ 

İpsala-Keşan Malkara -Tekirdağ -İstanbul yolu ^zerinde bulunan ve Tekirdağ 
Merkez İlçeye Malkara istikametinden gelişte 1 km kala düzenlenen 4'lü bir yol kavşağı 
bulunmaktadır. 

Bu kavşak yöre halkı tarafindan ALTINOVA KAVŞAĞI yada KUMBAĞ KAVŞAĞI 
olarak adlandırılmıştır. Ancak ne yazık ki son zamanlarda kavşağa gerek yöre halkı ve de 
gerekse Yerel Basın başka bir isim vermiştir: ÖLÜM KAVŞAĞI. 

Bu kavşakta yapımından bu yana meydana gelen trafik kazaları nedeni ile vefat 
edenlerin sayısı ikİyüzün üstündedir. Yani basit bir anlatımla bu kavşakta meydana gelen 
kazalar nedeni ile orta büyüklükte bir köy halkı yok olmuştur. Kazaların oluşumunda 
muhakkak ki tedbirsizlik ve dikkatsizliğinde payı vardır ancak genel de bu mahalde olan 
kazalar birey hatasından daha çok yolun yapımından kaynaklanmaktadır.' Kavşak öncesinde 
7-8 km uzunluğunda ve çok eğimli bir yol bulunmakta olup.ışiklı kavşağa gelindiğinde bu 
eğimli yoldan yeni inilmiş olmaktadır. Bu nedenle özellikle ağır vasıtaların kızan ya da 
boşalan ya da patlayan frenleri nedeni ile kavşakta ki ışıkta yeşil ışık bekleyen bir çok araç 
kazaya uğramakta ve ölümler gerçekleşmektedir, 

Yolda duble yol çalışmaları yapılmakta olup bu bölgede ki çalışmalar tamamlanmıştır. 
Bu nedenle bu kavşakta yapılması planlanacak bir çalışmaya engel bir husus 
bulunmamaktadır. Yaptığımız görüşmeler sonucu, bu kavşak ile ilgili düzenlemeler yatırım 
programına alınmadığı için olumlu bir yanıt da alınamamaktadır. 

Bu nedenlerle: 
1-Yolun özelliği nedeni ile ve mevcut yapısının korunması halinde kazaların ve 

ölümlerin son bulmayacağı açık olmasına karşın ,bu konuda acil bir çalışma ve düzejnleme 
yapılması planlanmakta mıdır ? 

2- Her ne kadar mevcut yatıran programında yer almamış olsa bile insan hayatına 
verilen değer gereğince bu yerde yapılacak işin yatırım dahüiâe aiuması mümkünmüdür ? 

3-Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğünde mevcuLbir proje -varsa -projenin 
maliyeti ne kadardır ? 

4- Kalıcı bir çözüm üretilmesi için yapılacak çalışmaların yaranda acil önlem olarak 
bu bölgede 2 ya da 3 adet kum havuzu yapımı düşünülmekte midir ? 

5-Bu yolda kısa vadede bir çalışma yapılması Bakanlığınızca uygun görülmemekte 
ise ,böyle bir çalışmanın ne zaman başlatılacağı konusunda bir çalışma yapılmış mıdır ? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SAYI :B.09.0.APK0.21.00.17//^( 
KONU : Tekirdağ Milletvekili !4 9 £ K İ M 2004 

Mehmet Nuri SAYGUN'un 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 01.10.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6860 sayılı yazımz. 

İlgi yazımz ekinde alman; Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'nun 
Bakanlığıma Yöneltmiş olduğu T.B.M.M, 7/3622 Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MEHMET NURİ SAYGUN' UN 

T.B.M.M. 7/3622 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR; 

İpsala-Keşan Malkara-Tekirdağ-Istanbul yolu üzerinde bulunan ve Tekirdağ 
Merkez îlçcyc Malkara istikametinden gelişte 1 km kala düzenlenen 4'lü bir yol kavşağı 
bulunmaktadır. 

Bu kavşak yöre halkı tarafından ALTINOVA KAVŞAĞI yada KUMBAĞ 
KAVŞAĞI olarak adlandırılmıştır. Ancak ne yazık ki son zamanlarda kavşağa gerek 
yöre halkı ve de gerekse Yerel Basın başka bir isim vermiştir:ÖLÜM KAVŞAĞI. 

Bu kavşakta yapımından bu yana meydana gelen trafik kazaları nedeni ile vefat 
edenlerin sayısı ikiyüzün üstündedir. Yani basit bir anlatımla bu kavşakta meydana 
gelen kazalar nedeni ile orta büyüklükte bir köy halkı yok olmuştur. Kazaların 
oluşumunda muhakkak ki tedbirsizlik ve dikkatsizliğinde payı vardır ancak genel de bu 
mahalde olan kazalar birey hatasından daha çok yolun yapımından kaynaklanmaktadır. 
Kavşak öncesinde 7-8 km uzunluğunda ve çok eğimli bir yol bulunmakta olup, ışıklı 
kavşağa gelindiğinde bu eğimli yoldan yeni inilmiş olmaktadır. Bu nedenle özellikle 
ağır vasıtaların kızan ya da boşalan ya da patlayan frenleri nedeni ile kavşakta ki ışıkta 
yeşil ışık bekleyen bir çok araç kazaya uğramakta ve ölümler gerçekleşmektedir. 

Yolda duble yol çalışmaları yapılmakta olup bu bölgede ki çalışmalar 
tamamlanmıştır. Bu nedenle bu kavşakta yapılması planlanacak bir çalışmaya engel bir 
husus bulunmamaktadır. Yaptığımız görüşmeler sonucu, bu kavşak ile ilgili 
düzenlemeler yatırım programına alınmadığı için olumlu bir yanıt da alınamamaktadır. 

Bu nedenlerle: 

1- Yolun özelliği nedeni ile ve mevcut yapısının korunması halinde kazaların ve 
ölümlerin son bulmayacağı açık olmasına karşın, bu konuda acil bir çalışma ve 
düzenleme yapılması planlanmakta mıdır? 

2- Her ne kadar mevcut yatırım programında yer almamış olsa bile insan 
hayatına verilen değer gereğince bu yerde yapılacak işin yatırım dahiline alınması 
mümkün müdür? 

3- Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğünde mevcut bir proje varsa projenin 
maliyeti ne kadardır? 

4- Kalıcı bir çözüm üretilmesi için yapılacak çalışmaların yanında acil önlem 
olarak bu bölgede 2 ya da 3 adet kum havuzu yapımı düşünülmekte midir? 

5- Bu yolda kısa vadede bir çalışma yapılması Bakanlığınızca uygun 
görülmemekte ise, böyle bir çalışmanın ne zaman başlatılacağı konusunda bir çalışma 
yapılmış mıdır? 

CEVAPLAR: 

2004 Yılı Çalışma Programında 2003 E04 0270 DPT No. ile yer alan Tekirdag-
Malkara yolu bünyesindeki Kumbağ Kavşağının farklı seviyeli köprülü kavşağa göre 
proje çalışmaları sürdürülmekte olup 2004 yılında proje çalışmalarının tamamlanması 
planlanmaktadır. Proje çalışmalarının tamamlanmasını müteakip yapım çalışmalarına 
başlanabilecektir. Söz konusu farklı seviyeli kavşağın maliyetinin yaklaşık 15 Trilyon 
TL. olacağı düşünülmektedir. 
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41. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Gelibolu Tarihî Millî Parkı özel hesabına iliş
kin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/3627) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim.Saygılanmla. 

r 
Ahmet Küçük 
Çanakkale Milletvekili 

Çanakkale deniz ve kara savaşlarının yapıldığı bölgemiz olan üelibolu Tarihi Milli 
Parkı'nm; tarihi, kültürel değerleri, orman ve bitki örtüsünün korunması ve geliştirilmesi 
çalışmaları yapılırken aynı zamanda bu çalışmalara paralel olarak bölgede yaşayan yaşam 
mücadelesi veren vatandaşlarımızın yaşamlarım kolaylaştırmak zorundayız. 

Tarihi Milli Park içerisinde yaşayan insanlarımızın yaşamlanyla ilgili yani yaşamak 
için gerekli olan üretim imkanlarını çeşitlendirerek özel destekler sağlamalıyız. 

Bu doğrultuda; 

1-Gelibolu Tarihi Milli Parkı Kanunu ile oluşturulan Gelibolu Tarihi Milli Parkı Özel 
Hesabında 2002-2003 ve 2004 yıllarında ne kadar gelir toplanmıştır, toplanan gelirler hangi 
kalemlerden ne kadar elde edilmiştir? 

2-2002-2003 ve 2004 yıllarında Gelibolu Tarihi Milli Parkı Özel Hesabında toplanan 
gelirlerin ilgili yıllar itibariyle ne kadarı Milli Park sınırları içerisinde yaşayan 
vatandaşlarımızın kalkındırılmasına yönelik projelerde kullanılmıştır, bu projeler nelerdir ve 
hangi projeye ne kadar kaynak aktarılmıştır ve aktarılması planlanmıştır? 

3-2004 yılı içerisinde ve 2005 yılında Tarihi Milli Park içerisinde hangi işlerin yapılması 
planlanmıştır, planlanan işlerin bugün itibariyle gerçekleşme oranları nedir? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI :B.18.0.APK.0.03-02/090.01- | f y ( > - 4 2 z - 0 /5 / /0 /2OO4 

KONU: Sayın Ahmet KÜÇÜK'ün 
Yazılı Soru Önergesi 

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

İLGİ : TBMM'nin 01/10/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6860 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet KÜÇÜK'ün "Gelibolu 
Tarihi Milli Parkı Özel Hesabına ilişkin" 7/3627 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir' 

Arz ederim. 
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ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET KÜÇÜK'ÜN "GELİBOLU TARİHİ MİLLİ 
PARKI ÖZEL HESABINA İLİŞKİN" 7/3627 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2- 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununun 5 inci ve 12 nci 
maddeleri gereğince çıkarılması gereken Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı özel 
Hesap Yönetmeliği 5 Mart 2004 tarih ve 25393 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce Özel Hesaba ilişkin herhangi bir faaliyet olmamıştır. 

30 Eylül 2004 tarihi itibariyle Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesabına 
giriş, işletme ve benzeri gelirlerden 440 milyar TL. gelir elde edilmiştir. Ayrıca, 
Başbakanlık Tanıtım Fonundan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel projesinde 
kullanılmak üzere bu hesaba 12 trilyon ödenek aktarılmıştır. 

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı özel hesabından 30 Eylül 2004 tarihi 
itibarıyla; 

a) Mal ve malzeme alımları giderleri (cari): 196 milyar TL. 
b) Sermaye giderleri (yatırım) 

-Mamul mal alımları 260 milyar 
-Proje yapım giderleri 50 milyar 
-Kamulaştırma 31 milyar 
-Müteahhitlik giderleri 3.210 milyar 
-Yol yapım giderleri 500 milyar 
-Gayrimenkul büyük onarım giderleri 8 milyar 

Toplam : 4.059 milyar TL. 
Genel Toplam : 4.255 milyar TL. lik harcama yapılmıştır. 

3- 2004 yılı içinde Milli Parkın giriş noktası olan Kilye Koyu'ndaki alana gelen 
ziyaretçilere parkın özelliği, kaynak değerleri, tur seçenekleri ve güzergahları ile parkın 
ziyaret biçim ve kurallarının verileceği Ana Tanıtım Merkezi Binası inşaatı 
tamamlanmıştır. Binanın toplam alanı 3300 m2 olup, kapalı alanı 1350 m2 dir. Binada 
danışma, kafeterya, sinema ve toplantı salonu, kütüphane, açık ve kapalı sergi salonları 
ile kolaylık tesisleri yer almaktadır. Binanın çevre düzenlemesi ve arıtma tesisi de 
tamamlanmış olup, içinde yer alacak rölyefler, sergi salonu uygulaması ve iç tefrişatı ile 
ilgili çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, Ana Tanıtım Merkezi ile bağlantılı Kilye Koyu 
girişi düzenlemesinin projelendirme çalışmaları da tamamlanmıştır. 

Ayrıca, 36 adet seyyar wc alımı yapılmış, 18 Mart ve 23-24 Nisan törenleri 
kapsamında Şehitler Abidesi ve 57 nci Alay Şehitliğinde kullanılmak üzere 2 adet 
seyyar tribün ile 1 adet sabit tribün ve 25 adet seyyar satış birimi alınmıştır. 

Conkbayırı Kemalyeri Kabatepe ring yolu uygulaması (yaklaşık 12 km ) 2003 
yılında tamamlanmıştır. Anafartalar sahil yolu (6 km), Alçıtepe tur yolu (6,5 km) ile Kilye 
Koyu kavşağının projelendirilmesi tamamlanmış olup, uygulama çalışmaları 
başlatılacaktır. Alçıtepe alternatif ring yolu (7,8 km) ve bağlantı yolu ile 57 nci Alay 
Şehitliğinin otopark (50 otobüs) inşaatı uygulamaları ise devam etmektedir. 

Şehitler Abidesinin eksik uygulamaları Abide tavanına Türk Bayrağı- yapımr-jle? 
rölyef yapımı ve çevre düzenlemesi işleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca tefyamlah'm'iş,-
Morto koyunda yer alan otopark yapımı işi ise Bakanlığımızca yaptırılmıştır: 
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Şehitler Coğrafyası projesi kapsamında 28 adet gerçek şehitlik tespit edilmiştir. 
Tüm şehitliklerimizin yerleri ve burada yatanların isimlerinin tespiti tamamlanmış olup, 
her şehitlik için özel bir çevre düzenleme çalışması yapılarak, şehitlikte yatanların 
isimleri yazılacaktır. Bu çalışma kapsamında tespit edilen Kocadere Şehitliğimiz içinde 
2000 şehidimizin burada yattığına dair bir taş levha bulunmuş; buradaki 2000 
şehidimizden 1350 sinin isimleri belirlenmiştir. Şehitlik temizlenmiş ve çevre sınırları 
tanımlanarak ziyarete açılmıştır. Behramlı Şehitlikleri (2 adet) ile Kocadere Şehitliğinin 
projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup, uygulamalara başlanacaktır. 

Conkbayırı tören alanına ilişkin proje çalışmaları da tamamlanma aşamasındadır. 
Seddülbahir, Kilitbahir ve Alçıtepe köylerinin koruma amaçlı imar planlarının elde 
edilmesi işi ihale sürecindedir. 

Ayrıca, Seddülbahir Kalesi ve tabyalar, ziyaretçi dinlenme noktaları, Müzeler 
Ana Planı ve Kabatepe Simülasyon Merkezi, Alçıtepe Çocuk ve Gençlik Merkezi, 
Kabatepe Kamping Alanının genişletilmesine ilişkin çalışmalar planlama aşamasındadır. 
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Proje Danışmanlık ve Kontrollük Hizmetleri işi 
çerçevesinde tüm bu çalışmaları yürütmek üzere 13.09.2004 tarihinde imzalanan 
Sözleşme ile, Danışman Firma faaliyete geçmiştir. Ayrıca, Milli Park logo yarışması 
süreci de başlatılmıştır. 

- 5 5 7 -



T.B.M.M. B : 7 19.10.2004 0 : 2 

42. - Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, amatör kulüp müsabakaları sırasında ortaya 
çıkan sağlık sorunlarına, 

Amatör spor müsabakalarında görev alan çalışanların ücretlerine, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 

(7/3634, 3635) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Amatör spor müsabakaları gençlerimizi spora yaklaştırma yönünde en iyi 
faaliyetler arasında yer almaktadır. Ancak katıldığım spor müsabakaları sırasında 
Gençlik Spor il Müdürlüğü çalışanlarının görevlendirildiklerini ve bu çalışma için çok 
düşük miktarlarda ücretler aldıklarım öğrendim. Belirlenen ücretin düşük olması bir 
yana, ücret aylar sonrası ancak alınabilmekteÖir. 

Spor özveri isteyen bir faaliyettir. Düşük ücretle, hafta sonları yapılan 
müsabakalarda uzun saatler geçirilmektedir. Bu çalışma sırasında, müsabakaların 
olduğu yere ulaşım ve temel ihtiyaçlar için, görevlilerin fazladan harcama yapmasına 
neden olmaktadır. 

Belirtilen görev ücretlerinin artırılması ve zamanında ödenmesi çalışanların 
teşvik edilmesi yönünde yarar sağlayabilecektir. 

1. Amatör klüp müsabakalarında, Gençlik spor İl Müdürlüğü adına görevlendirilen 
çalışanların görev ücretlerinin yükseltilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır? 

2. Bu ücret hangi ölçütlere göre belirlenmektedir? 
3. Ücretlerin zamanında ödenmesinin sağlanması yönünde çalışmalarınızı 

hızlandırmayı planlıyor musunuz? 
4. Tesislerin korunması ve bakımını üstlenen görevlilerin mali olanaklarının daha 

iyi düzeye getirilmesi çalışmaların da daha kaliteli olması yönünde destek 
sağlayacaktır. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? 
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16.09.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL J 
Bursa Milletvekili 

Ülkemizde eğitim sistemimiz içerisinde sporu tam olarak destekleyen bir 
anlayış hakim değildir. Amatör düzeyde yapılan spor müsabakalarının desteklenmesi; 
hem çocuklarımızın ve gençlerimizin spora olan ilgilerinin artırılmasında, hem de 
sağlıklı bir nesil oluşturulmasında büyük önem taşımaktadır. 

Amatör düzeyde yürütülen spor çalışmalarımızda eksiklikler olmaktadır. Ancak 
amacımız bu eksikliklerin giderilmesi ve gençlerimizin daha iyi koşullarda ve daha 
sağlıklı spor yapmalarının sağlanması olmalıdır. 

Amatör klüp müsabakalarında sağlık görevlisi bulunmaması büyük bir eksiklik 
ve risk olarak dikkat çekmektedir. Geçtiğimiz Mart ayında spor müsabakalarında 
sağlık personeli bulundurulması yönündeki isteğimizi belirten soru önergemize gelen 
cevapta konu tam olarak anlaşılamamış izlenimi yaşadık. Çünkü gelen cevapta, Sağlık 
Bakanlığı İle Gençlik Spor Genel Müdürlüğü arasında yürürlükte olan protokolden söz 
edilmekteydi. Adı geçen protokolde, sosyal güvencesi olmayan lisanslı sporcuların 
sağlık kuruluşlarına şevkleri ele alınmaktadır. 

Bununla birlikte, bizim üzerinde durduğumuz konu; amatör spor klüp 
müsabakalarında mutlaka sağlık personelinin bulundurulmasıdır. İlgili genel 
müdürlüğünüzün bununla ilgili girişimlerinin genç sporcularımızın desteklenmesi 
yönünde büyük etkisi olacağına inanıyoruz. Özellikle spor müsabakaları sırasında 
ortaya çıkan ani ölüm vakalarının da bu sayede en aza ineceğini düşünüyoruz. Sağlıklı 
kalmak için yapılan sporun sağlığı bozucu etkilerinin olmaması gerekmektedir. 

1. Amatör klüp müsabakaları sırasında ortaya çıkan sağlık sorunlarını 
nasıl çözüyorsunuz? 

2. Amatör klüp müsabakaları sırasında sahada neden bir sağlık görevlisi 
bulundurulmuyor? 

3. Amatör klüp müsabakalarında sağlık görevlisi bulundurulması 
zorunluluğu getirme yönünde çalışmalarınız var mıdır? 

4. Bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler konusunda neler yapmayı planlıyorsunuz ? 
5. Müsabakalarda sağlık görevlisi bulunmadığı taktirde müsabakanın 

yapılmaması gibi yaptırımlar olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki 
görüşünüz nedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 5 3 5 3 
Konu: 

i Lj.//.ö/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başk.nın, 01.10.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6860 sayılı yazısı. , 

Bursa Milletvekili Saym Kemal DEMIREL'in, Bakanlığıma tevcih ettiği,/7/3635 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AliSAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' in Bakanlığıma tevcih ettiği 
7/3634 ve 7/3635 esas no' lu yazılı soru önergeleri cevabıdır. 

7/3634 esas no' lu önerge; 

Amatör spor müsabakaları gençlerimizi spora yaklaştırma yönünde en 
iyi faaliyetler arasında yer almaktadır. Ancak katıldığım spor müsabakaları 
sırasında Gençlik Spor İl Müdürlüğü çalışanlannın görevlendirildiklerini ve bu 
çalışma için çok düşük miktarlarda ücretler aldıklarını öğrendim. Belirlenen 
ücretin düşük olması bir yana, ücret aylar sonrası ancak alınabilmektedir. 

Spor özveri isteyen bir faaliyettir. Düşük ücretle, hafta sonları yapılan 
müsabakalarda uzun saatler geçirilmektedir. Bu çalışma sırasında, 
müsabakaların olduğu yere ulaşım ve temel ihtiyaçlar için, görevlilerin 
fazladan harcama yapmasına neden olmaktadır. 

Belirtilen görev ücretlerinin artırılması ve zamanında ödenmesi 
çalışanların teşvik edilmesi yönünde yarar sağlayabilecektir. 

SORU : 1 .Amatör klüp müsabakalarında, Gençlik spor İl Müdürlüğü adına 
görevlendirilen çalışanların görev ücretlerinin yükseltilmesi yönünde 
bir çalışmanız var mıdır? 
2.Bu ücret hangi ölçütlere göre belirlenmektedir.? 
3.Ücretlerin zamanında ödenmesinin sağlanması yönünde 
çalışmalarınızı hızlandırmayı planlıyor musunuz? 
4.Tesislerin korunması ve bakımını üstelenen görevlilerin mali 
olanaklarının daha iyi düzeye getirilmesi çalışmaların da daha 
kaliteli olması yönünde destek sağlayacaktır. Bu konudaki 
düşünceleriniz nelerdir? 

CEVAP: 1.2.3.4. Amatör spor müsabakalarında Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüklerince görevlendirilen personelin günlük görev ücretleri ve 
diğer özlük hakları, 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
çıkarılan 31 Ağustos 2001 tarih ve 24509 sayılı Resmi Gazete' de 
yayımlanan "Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında 
Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar" 
çerçevesinde verilmektedir. 

Günümüz koşullarında yetersiz kalan bu düzenlemede belirlenen 
ücretlerin yükseltilmesi ile ilgili çalışmalar Bakanlığıma bağlı 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce başlatılmıştır. 

- 5 6 1 -



T.B.M.M. B : 7 19 . 10 . 2004 0 : 2 

7/3635 esas nolu önerge; 

Ülkemizde eğitim sistemimiz içerisinde sporu tam olarak destekleyen bir 
anlayış hakim değildir. Amatör düzeyde yapılan spor müsabakalarının 
desteklenmesi; hem çocuklarımızın ve gençlerimizin spora olan ilgilerinin 
artırılmasında, hem de sağlıklı bir nesil oluşturulmasında büyük önem 
taşımaktadır. 

Amatör düzeyde yürütülen spor çalışmalarımızda eksiklikler olmaktadır. 
Ancak amacımız bu eksikliklerin giderilmesi ve gençlerimizin daha iyi 
koşullarda ve daha sağlıklı spor yapmalarının sağlanması olmalıdır. 

Amatör klüp müsabakalarında sağlık görevlisi bulunmaması büyük bir 
eksiklik ve risk olarak dikkat çekmektedir. Geçtiğimiz Mart ayında spor 
müsabakalarında sağlık personeli bulundurulması yönündeki isteğimizi 
belirten soru önergemize gelen cevapta konu tam olarak anlaşılamamış 
izlenimi yaşadık. Çünkü gelen cevapta, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik Spor 
Genel Müdürlüğü arasında yürürlükte olan protokolden söz edilmekte idi . 
Adı geçen protokolde, sosyal güvencesi olmayan lisanslı sporcuların sağlık 
kuruluşlarına şevkleri ele alınmaktadır. 

Bununla birlikte, bizim üzerinde durduğumuz konu; Amatör spor klüp 
müsabakalannda mutlaka sağlık personelinin bulundurulmasıdır. İlgili Genel 
Müdürlüğünüzün bununla ilgili girişimlerinin genç sporcularımızın 
desteklenmesi yönünde büyük etkisi olacağına inanıyoruz. Özellikle spor 
müsabakaları sırasında ortaya çıkan ani ölüm vakalarının da bu sayede en 
aza ineceğini düşünüyoruz. Sağlıklı kalmak için yapılan sporun sağlığı 
bozucu etkilerinin olmaması gerekmektedir. 

SORU : 1 Amatör klüp müsabakaları sırasında ortaya çıkan sağlık 
sorunlarını nasıl çözüyor sunuz? 
2.Amatör klüp müsabakaları sırasında sahada neden bir sağlık 
görevlisi bulundurul muyor? 
3.Amatör klüp müsabakalarında sağlık görevlisi bulundurulması 
zorunluluğu getirme yönünde çalışmalarınız varmıdır? 
4.Bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler konusunda neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
S.Müsabakalarda sağlık görevlisi bulunmadığı takdirde 
müsabakanın yapılmaması gibi yaptırımlar olması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu konudaki görüşünüz nedir? 

CEVAP: 1.2.3.4.5.Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı 
Kanunun 1.kısım 2.maddesinin (g) fıkrası gereğince; sporcu sağlığı 
ile ilgili tedbirleri almak maddesinden hareketle, tüm İl ve İlçeleri 
kapsayan görev ve çalışma alanında Gençlik ve Spor Genel 
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Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde (açık ve kapalı) düzenleten 
resmi programlı spor faaliyetlerinde öncelikle, teşkilat bünyeslndekf 
sağlık personeli, bunun yetersiz olduğu yer ve durumlarda ilgili İl 
Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık 
personeli ve gerektiği durumlarda bunların dışında kalan diğer 
sağlık personelinden faydalanılarak gerekli sağlık tedbirleri 
alınmaktadır. 
Özellikle, spor faaliyetlerinde ani ölüm olayları ve diğer 
yaralanmalara müdahale için, Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü tesislerinde görevli personele ilk yardımın 
öğretilmesi amacıyla, teşkilat bünyesindeki tıp doktorlarımızdan bir 
kısmı "İlk Yardım Eğitimcisi" olarak yetiştirilmiş, bunlarında ilgili 
diğer personeli eğitmesi için, 07-11 Haziran 2004 tarihleri arasında 
"Sporcu Sağlığı Gelişim Kursu", 08-10 Ekim 2004 tarihleri arasında 
ise "Yardımcı Sağlık Personeli Hizmetiçi Eğitim Semineri" 
düzenlenmiştir. 
Ayrıca, Bakanlığım ile Sağlık Bakanlığı arasında 15.06.2004 
tarihinde imzalanan protokol ile sağlık güvencesi olmayan amatör 
sporcuların 1'inci ve 2'inci basamak sağlık kuruluşlannda tedavileri 
yapılmakta, tedavi giderleri de Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü bütçesinden Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 
aktarılan ödenekten karşılanmaktadır. 
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43. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN in, DİE'nin gayrî safî yurtiçi hâsıla tablosunun stok 
değişmeleri kalemine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3646) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY tarafindi 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.09.2004 

ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

DİE'nin, 11.09.2004 tarihinde yayınladığı "Harcamalar İtibariyle Gayri Safı Yurtiçi 
Hasıla (cari fiyatlarla)" tablosunda, "stok değişmeleri" kaleminde, birinci üç ay için 
9.150.034.644.000.000 TL stok artışı ile, ikinci altı ayda, 12.855.870.990.000.000 TL stok 
artışı olmak üzere toplam 22.005.905.634.000.000 TL stok artışı görülmektedir. Bu stok 
artışı, Gayri Safi Yurtiçi Hası la 'nm takriben yüzde 15'ine tekabül etmektedir. 

Soru: 

Gerek birinci üç aylık dönemde, gerek ikinci üç aylık dönemde meydana gelen stok 
artışının, kalem kalem tadadi dökümü nedir? Bu stok artışları hangi kalemlerde meydana 
gelmişlerdir? -

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/C7//2--2.3J /(, 1/012004 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 01.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 
02-6860 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/3646 esas sayılı 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşu Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığından alınan 11.10.2004 tarih ve B.02.1.DİE.0.13.00.03/906-74 sayılı cevabi yazı 
ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANLIĞI 

SAYI : B.02.1.DİE.0.13.00.03/906-7q 
KONU : Soru Önergesi. tf/K?2004 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir ATALAY) 

İLGİ: a): 01.10.2004 tarihli ve B.02.0.005/031/2293 sayılı yazınız. 

İlgi (a) 'da kayıtlı yazı ekinde Başkanlığıma intikal eden İstanbul Milletvekili Sayın Emin 
ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/3646 sayılı yazılı soru önergesi cevaplandırılarak ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Ömer DEMİR ı 
Enstitü Başkanı 

Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen soru önergesi ve cevabı 

1- Gerek birinci üç aylık dönemde, gerek ikinci üç aylık dönemde meydana 
gelen stok artışının, kalem kalem tadadl dökümü nedir? Bu stok artışlan hangi 
kalemlerde meydana gelmişlerdir? 

Harcamalar yöntemiyle GSYİH hesaplama çalışmalarında stok değişmeleri üret im 
yöntemiyle GSYİH sabit gelişme hızı esas alınarak kalıntı yöntemiyle 
hesaplanmaktadır. Sabit fiyatlarla hesaplanan stok değişimlerinin cari fiyatlara 
dönüştürülmesinde ise toptan eşya fiyat indeksi kullanılmaktadır. Bu nedenle 
ayrıntısının verilmesi mümkün olamamaktadır. 

GSYİH hesaplarında katma değer artış hızının, üret im artış hızına eşit olduğu 
varsayımı kabul edilmektedir. Katma değer / output oranı sabit varsayıldıgından 
input /output oranındaki değişiklik katma değere yansımamaktadır. Dolayısıyla, 
stok değişmeleri kaleminde yer alan bilgilerin, katma değer artış hızının, üret im 
artış hızına eşit olduğu varsayımı dikkate alınarak değerlendiri lmesi 
gerekmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından, Avrupa Birliğine uyum kapsamında 
dönemsel GSYİH hesaplamalarında cari ve sabit fiyatlarla revize çalışmaları 
yürütülmekte olup, sonuçlar Mart 2005 tarihinde 1998 - 2004 yıllarını kapsayacak 
şekilde 7 yıllık yeni seri olarak yayınlanacaktır. Revize çalışmaları kapsamında 
gerek güncel verilerin kullanımı gerekse metodoloj ik yenil ikler sisteme dahil 
edilecektir. Ekonomik gelişmelerin takip edilmesinde en önemli göstergelerden 
biri olan sabit fiyatlarla GSYİH tahminleri 1998 bazlı olarak hesaplanacaktır. 
Hesaplamalarda fiyatlardaki nispi değişmeleri ve kalite değişikliklerini sisteme 
dahil edebilecek olan ve Avrupa Hesaplar Sisteminin önerdiği zincirleme indeks ve 
yıllar içerisinde değişen katma değer output oranı kullanılacaktır. 
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44. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Tekel başmüdürlüklerinin kapatılma ve birleş
tirilme çalışmaları olup olmadığına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/3666) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakam Kemal Unakıta^tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim.Saygılanmla. 

lletvekili 

Dünyanın 5. büyük sigara üreticisi, Avrupa'nın 30. büyjiH içki üreticisi konumunda 
olan yaklaşık 30 bin kişinin çalıştığı , gayri safı milli hasılayarergi olarak yaptığı katkısı 
yaklaşık 3 katrilyon olan TEKEL ülkemizin güzide kurumlarından birisidir.Özelleştirme 
kapsamına alman bu önemli kuruluşumuzun ülkemizin dört bir yanında binlerce yetişmiş 
personeli ile hizmet veren Tekel Başmüdürlükleri ile ilgili olarak idarenin yeni tasarrufları 
olacağı kaygısını taşımaktayız. 

Bu doğrultuda; 

1-Ülkemizin dört bir yanına hizmet veren 82 Tekel Başmüdürlüğümüzün yeni yapılanma 
içerisinde tamamının veya bir kısmının kapatılması düşünülüyor mu, düşünülüyorsa neden bu 
karar alınmıştır ve bu karar doğrultusunda hangi başmüdürlüklerimiz kapatılacaktır, bunların 
arasında Çanakkale Tekel Başmüdürlüğümüz bulunmakta mıdır? 

2-Kapatılması düşünülen Başmüdürlüklerin hangi kriterlere göre kapatılmasına karar 
verilmiştir.önemli bir tütün üretim merkezi konumunda olan, coğrafyasında özel yasalarla 
yönetilen iki stratejik adası bulunan ve bu adalarımıza ulaşım güçlükleri yaşanan Çanakkale 
ilimizde bulunan Tekel Başmüdürlüğümüzün kapatılmasına veya başka bir ildeki 
Başmüdürlüğe bağlanmasına karar verildi ise bunda hangi kriterler göz önüne alınmıştır,bu 
kriterler belirlenirken Çanakkale'nin özel durumu göz önüne alınmış mıdır? 

3-Tekel Başmüdürlüklerinin kapatılması veya birleştirilmesi durumunda yıllarca ülkenin dört 
bir yanında hizmet vermiş personelin doğabilecek sorunları nasıl çözülecektir? 

3-Başmüdürlüklerinin kapatılma veya birleştirme çalışmaları var ise, bu uygulama sigara 
pazarına yeni giren yabancı sigara şirketlerin pazar payının artmasına, TEKEL'in de pazar 
payının düşmesine neden olmayacak mıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK J 8 ffa 2ttft 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 1 0 2 1 6 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3666 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğünce sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Dünyanın 5. büyük sigara üreticisi, Avrupanın 30. büyük içki üreticisi konumunda olan 
yaklaşık 30 bin kişinin çalıştığı, gayri safi milli hasılaya vergi olarak yaptığı katkısı yaklaşık 3 
katrilyon olan TEKEL ülkemizin güzide kurumlarından birisidir. Özelleştirme kapsamına alınan 
bu önemli kuruluşumuzun ülkemizin dört bir yanında binlerce yetişmiş personeli ile hizmet veren 
Tekel Başmüdürlükleri ile ilgili olarak idarenin yeni tasarrufları olacağı kaygısını taşımaktayız. 

Bu doğrultuda; 

SORU 1- Ülkemizin dört bir yanına hizmet veren 82 Tekel Başmüdürlüğümüzün yeni 
yapılanma içerisinde tamamının veya bir kısmının kapatılması düşünülüyor mu, düşünülüyorsa 
neden bu karar alınmıştır ve bu karar doğrultusunda hangi başmüdürlüklerimiz kapatılacaktır, 
bunların arasında Çanakkale TEKEL Başmüdürlüğü bulunmakta mıdır? 

CEVAP 1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan TEKEL A.Ş.'ne bağlı Sigara 
Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin taşra teşkilatı ile ilgili reorganizasyon çalışmaları, Başbakanlığın 
2004/8 sayılı Genelgesi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 2002 yılı denetim raporundaki 
öneriler ve Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş.'nin özelleştirilmesi sonucu faaliyetlerinin daralması 
nedenleriyle başlatılmıştır. Çanakkale Başmüdürlüğü de bu reorganizasyon çalışmalarında 
değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. 

SORU 2- Kapatılması düşünülen Başmüdürlüklerin hangi kriterlere göre kapatılmasına 
karar verilmiştir. Önemli bir tütün üretim merkezi konumunda olan, coğrafyasında özel yasalarla 
yönetilen iki stratejik adası bulunan ve bu adalarımıza ulaşım güçlükleri yaşanan Çanakkale 
ilimizde bulunan Tekel Başmüdürlüğümüzün kapatılmasına veya başka bir ildeki Başmüdürlüğe 
bağlanmasına karar verildi ise bunda hangi kriterler göz önüne alınmıştır, bu kriterler belirlenirken 
Çanakkale'nin özel durumu göz önüne alınmış mıdır? 
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CEVAP2- Bu çalışmalarda, Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'ne bağlı Başmüdürlüklerin satış 
hasılatları, giderleri, personel sayısı, depo kapasiteleri, toptan satıcı ve bayii sayıları, fabrika üretim 
merkezine uzaklıkları, sosyal, ekonomik ve coğrafi durumları gözönünde bulundurulacaktır. 
Çanakkale Başmüdürlüğüde yukarıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. 

SORU 3- TEKEL Başmüdürlüklerinin kapatılması veya birleştirilmesi durumunda yıllarca 
ülkenin dört bir yanında hizmet vermiş personelin doğabilecek sorunları nasıl çözülecektir? 

CEVAP 3- Yapılacak çalışmalarda herhangi bir personelin mağduriyeti söz konusu 
olmayacaktır. 

SORU 4- Başmüdürlüklerin kapatılma veya birleştirme çalışmaları var ise, bu uygulama 
sigara pazarına yeni giren yabancı sigara şirketlerin pazar payının artmasına, TEKEL'in de pazar 
payının düşmesine neden olmayacak mıdır? 

CEVAP 4- Sektörde yer alan rakip firmaların, dağıtım kanalı olarak tüm Türkiye'de 8-10 depo 
ya da bölge birimleri ile pazarlama faaliyetlerini yürüttükleri gözönünde bulundurulduğundan, 
yapılacak bu çalışmayla, Şirketin ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak ve verimlilik ilkesi 
doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesi hedeflenmektedir. TEKEL'in ciddi bir özelleştirme süreci 
yaşadığı bugünkü ortamda yeniden yapılandırmayı gerektiren bu düşünceler, henüz uygulamaya 
geçirilmemiş olup, planlama aşamasındadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

e&alUNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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45. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, uluslararası ticarette gümrük vergileri ve 
kotaların kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TUZMEN'in cevabı (7/3702) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı Sayın Kürşat T Ü Z M E N tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. . I 

C Afula^BAŞOGLU 
Adana Milletvekili 

1. 2005 yıl ında uluslararası ticarette gümrük vergilerinin ve kotaların kaldırılacağı 
hususunun sanayicUerimiz, çiftçilerimiz ve tacirlerimiz tarafından yeterince 
anlaşılmadığım dikkate alırsak, ilgili tarihte yaşanacak gelişmelere bir açıklık 
getirir misiniz? 

2. İlgili tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak hangi tedbirlerle 
karşılayacaksınız, üret im ve ticaret hayatında ne gibi değişiklikler 
yaşarulacaktır? 

3. İlgili tarihte yaşanılacak gelişmeler karşısında sanayici, tacir ve çiftçilerimize 
tavsiyeleriniz nelerdir? 

4. Söz konusu hadiselerin yaşanması sonucunda Türkiye 'nin kazanç ve kayıpları 
neler olacaktır? 

TC. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.DTM.0.04.02.01/100 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 18.10.04* 5 9 0 9 n 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 1/10/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3702-7349/23661 sayılı yazıları. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, uluslararası ticarette gümrük vergileri ve 
kotaların kaldırılması hakkındaki (7/3702) esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevap 
metni ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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Soru 1: 2005 yılında uluslararası ticarette gümrük vergilerinin ve kotaların kaldırılacağı 
hususunun sanayicilerimiz, çiftçilerimiz ve tacirlerimiz tarafından yeterince 
anlaşılamadığını dikkate alırsak, ilgili tarihte yaşanacak gelişmelere bir açıklık 
getirebilir misiniz? 

Ülkemizin de kurucu üye olarak 122 ülkeyle birlikte imza atmasıyla 1995 tarihinde kurulan 
Dünya Ticaret örgütü (DTÖ), mal ticareti, hizmet ticareti ve fikri mülkiyet haklan alanlarında 
çok sayıda anlaşmanın uygulanmasından sorumludur. Bu anlaşmalarda öngörüldüğü şekilde 
bütün sektörlerde dünya ticareti önündeki engellerin peyderpey kaldınlması ve ticaretin 
giderek liberalleştirilmesi örgütün en Önemli hedeflerinden biridir. DTÖ diğer ekonomik 
Örgütlerden farklı olarak tüm üyelerinin karar alma sürecine etkin bir şekilde katılabildiği ve 
eşit söz sahibi olduğu bir yapıya sahiptir. Örgüt çatısı altında ticarete yön veren kural ve 
disiplinlere yönelik olarak alman kararlar "konsensüs" esasına göre alınmaktadır. Bu sürece 
yön verebilmek Örgüt çerçevesinde yapılan müzakere ve karar alma sürecine aktif katılımla 
mümkün olmaktadır. 

Hatırlanacağı üzere, 2001 yılında Katar'in başkenti Doha'da gerçekleştirilen Dünya Ticaret 
Örgütü IV. Bakanlar Konferansı sonunda 142 üye ülke tarafından imzalanan Bakanlar 
Deklarasyonu'yla, 1 Ocak 2005'e kadar tamamlanması planlanan yeni çok taraflı ticaret 
müzakereleri (Doha Kalkınma Raundu) başlatılmıştır. Söz konusu Deklarasyonla aralarında 
tarım, hizmetler ticareti, sanayi ürünlerinde pazara giriş gibi konular ile ülkemiz için yine 
büyük önem taşıyan ticaret politikası araçları dahilindeki Antidamping, Sübvansiyonlar ve 
Telafi Edici Önlemler Anlaşmaları ve Korunma önlemleri Anlaşması ile Anlaşmazlıkların 
Halline ilişkin Mutabakat Metni'nin de yer aldığı çeşitli konularda müzakerelerin başlaması 
kararlaştırılmıştır. Yukanda belirtilen müzakerelerin tamamlanmasının öngörüldüğü tarih, 
DTÖ Kurucu Anlaşması ekinde yer alan Tekstil ve Giyim Anlaşması hükümleri çerçevesinde, 
tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde miktar kısıtlamalarının (kotaların) ortadan kaldınlacağı 
1 Ocak 2005 tarihiyle çakışmaktadır. 

Bu çerçevede, DTÖ üyesi 147 ülke, 10-14 Eylül 2003 tarihleri arasında Meksika'nın Cancun 
kentinde gerçekleştirilen DTÖ V. Bakanlar Konferansı'na Cenevre'de iki yılı aşkın bir süredir 
devam etmekte olan müzakerelerin ara değerlendirmesinin yapılarak müzakere 
modalitelerinin genel bir çerçevesinin çizilmesi ve Doha Deklarasyonunda öngörüldüğü üzere 
bazı konularda yeni kural ve disiplinler oluşturulması amacıyla müzakerelerin başlatılması 
yönünde bir karar alınması beklentisiyle gitmiştir. Söz konusu Konferansa ülkemiz de Devlet 
Bakam Kürşad Tüzmen başkanlığında ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin 
yer aldığı bir heyetle iştirak etmiştir. 

Konferans, yapılan yoğun müzakerelere rağmen başta tarım ve Singapur konulan olarak 
bilinen (ticaretin kolaylaştınlması, rekabet ve yatırımlar ile kamu alımlarında şeffaflık) olmak 
üzere çeşitli alanlarda üye ülkeler arasındaki görüş farklılıklannın giderilememesi üzerine, 
beklenen kararlar almamadan sona ermiştir. 

Bahse konu Konferans sonrasında müzakereleri yemden rayına oturtmak amacıyla 
Cenevre'de ve çeşitli üye ülke başkentlerinde Türkiye'nin de dahil olduğu yoğun çalışmalar 
yürütülmüştür. Yapılan müzakereler sonunda, üye ülkeler, 1 Ağustos 2004 tarihli DTÖ Genel 
Konsey toplantısında tarım, pamuk, tarım dışı ürünlerde pazara giriş, hizmetler alanındaki 
müzakerelerin genel çerçevesini belirleyen bir karar üzerinde mutabık kalmışlardır. Söz 
konusu kararda aynca, ticaretin kolaylaştınlması alanında müzakerelerin başlatılması 
yönündeki üye ülkelerin mutabakatı da yer almaktadır. 
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Diğer taraftan, söz konusu karar, Doha Kalkınma Raundu müzakere sürecinin tamamlanması 
için öngörülen süreyi, 2005 yılı Aralık ayında Hong Kong'da gerçekleştirilecek VI. Bakanlar 
Konferansına kadar uzatmıştır. 

Diğer taraftan, DTÖ Tekstil ve Giyim Anlaşması, yukarıda da belirtildiği üzere DTÖ kurucu 
Anlaşması'nın ekinde yer alan anlaşmalardan biridir. Geçici bir anlaşma niteliğinde olan 
Tekstil ve Giyim Anlaşması, Çok Elyaflılar Anlaşması veya diğer gönüllü ihracat 
kısıtlamaları anlaşmalarıyla kotalar dahilinde yürütülen bu sektördeki ticaretin kademeli 
olarak serbestleştirilerek, tekstil ve konfeksiyon sektörünün dört aşamada GATT kural ve 
disiplinlerine entegre edilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede, son dilim (%49) entegrasyon 
1 Ocak 2005'te gerçekleştirilecek ve tekstil ve konfeksiyon sektöründe kotalar kalkmış 
olacaktır. 

Soru 2: İlgili tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak hangi tedbirlerle 
karşılayacaksınız, üretim ve ticaret hayatında ne gibi değişiklikler yaşanacaktır? 

Ülkemizde Doha Kalkınma Raundu çerçevesinde yürütülen müzakarelere ilişkin çalışmalar 
başkanlığı Devlet Bakam Kürşad Tüzmen tarafından, Sekretarya görevi ise Dış Ticaret 
Müsteşarlığı'nca yürütülen "DTÖ ile Koordinasyon Üst Kurulu" tarafından yapılmaktadır. 
Söz konusu Kurul, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarının katılımıyla, tüm müzakere 
konulanm birarada ve makro düzeyde değerlendirmekte, Türkiye'nin ticari ve ekonomik 
menfaatleri açısından müzakereler sonucunda elde edilebilecek kazançların ve 
karşılaşılabilecek kayıpların dengelenmesine çalışmakta ve bu yolla müzakere 
pozisyonlarımıza yönelik tespitleri yapmaktadır. 

Uluslararası tarım ticaretinde liberalleşmenin önündeki engel, tarife duvarlarından çok ticareti 
bozucu iç destekler ve ihracat sübvansiyonlarıdır. Tarım sektöründe önemli bir üretici olan 
ülkemiz, gelişmiş ülkelerce yüklüce kullanılan söz konusu tarımsal desteklerin ortadan 
kaldırılmasını talep etmektedir. Türkiye tarımda liberalleşmenin ülkemiz ekonomisi ve işgücü 
istihdamda önemli bir yeri olan tarım sektörümüzü olumsuz olarak etkilemeyecek ve yoğun 
ithalat baskısından koruyacak şekilde en az tarife mdirimiyle bitirmeyi hedeflemekte ve 
müzakerelerde pozisyonunu bu çerçevede belirlemektedir. 

Sanayi ürünlerinde pazara giriş de Türkiye'nin yalandan takip ettiği bir diğer müzakere 
alanını teşkil etmektedir. 1/95 Sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Karan çerçevesinde 
sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşımına imkan veren ve 1 Ocak 1996 
tarihi itibariyle tamamlanan Gümrük Birliği çerçevesinde AB'nin Ortak Gümrük Tarifesini 
uygulama yükümlülüğümüz ve AB'ye üyelik perspektifimiz dolayısıyla, DTÖ'de pazara giriş 
konusunda yürütülen ticaret müzakerelerinde AB ile yalan işbirliği halinde hareket edilerek 
ve söz konusu yükümlülüklerimiz dikkate alınarak ülkemiz pozisyonu oluşturulmuştur. 

Buradaki hedefimiz gümrük birliğinden kaynaklanan rekabet avantajımızın, AB tarafından 
üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek gümrük vergisi mdirimleri neticesinde erozyona 
uğramasını minimum düzeyde tutmaya çalışırken özellikle gelişmekte olan ülkelerin 
pazarlarının açılarak, yüksek tarifeler ve tarife dışı engellerin ortadan kaldınlması olarak 
özetlenebilir. Gümrük birliğinden dolayı halihazırda zaten düşük olan tarifelerimizi göz 
önünde tutarak, diğer gelişmekte olan ülkelerin de pazarlarım açmalannı ve ülkemiz 
ihracatçıları için adil bir rekabet ortamı sağlamayı hedeflemekteyiz. Böylelikle önemli bir 
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uluslararası rekabet gücü elde eden tekstil, konfeksiyon, otomotiv, elektronik gibi sanayi 
ürünlerimize yeni pazarlar açılabilmesi ve ihracatımızdaki artış eğiliminin sürdürülebilir 
kılınması mümkün olabilecektir. 

Diğer taraftan, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ihracatımızın yaklaşık üçte birini oluşturan 
Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün rekabet gücünü artırmak amacıyla, uluslararası 
yükümlülüklerimiz de dikkate alınarak sektöre gerekli her türlü destek verilmektedir. 
Nitekim, bugün dünyanın Önemli markalarına üretim yapabilen Türk tekstil ve hazırgiyim 
sektörünün belirli bir standart ve kaliteyi yakaladığı gerçeğinden de hareketle, katma değeri 
yüksek markalı üretime geçilebilmesi amacıyla, 2003 yılı sonlarmda Dış Ticaret 
Müsteşarlığınca Moda-Marka desteği yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu destekle, son 
derece güç ve maliyetli bir süreç olan üründe farklılaşma, marka ve moda yaratma 
faaliyetlerinde firmalarımıza destek olunmaktadır. Bu bağlamda, Türk ürünlerinin uluslararası 
alanda markalaşma faaliyetlerini azami ölçüde desteklemek ve kolaylaştırmak amacıyla 
uygulamaya konulan "Turquality" projesi de, sektörün markalaşma çabalarına çok önemli 
katkılar sağlamaktadır. Ayrıca, İstanbul'un, Milano, Paris gibi merkezlerin yanında bir moda 
merkezi haline getirilebilmesi amacıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonunda, AB ve 
İTKİB ile birlikte AB fonlarından temin edilen yaklaşık 10 milyon Euro tutarındaki hibeyle, 
İstanbul'da bir Moda Enstitüsü'nün kurulması projesi uygulamaya konulmuştur. 

öte yandan, tekstil ve konfeksiyon sektörüyle ilgili olarak, 2005 yılından sonra kotasız 
dönemde belirli ülkelerin haksız rekabet uygulamaları ihtimaline bağlı olarak ihraç 
pazarlarımızda karşılaşılabilecek sorunlara çözüm bulunması amacıyla DTÖ platformunda 
gerekli girişimlerde de bulunulmaktadır. İç pazarda ithalat baskısı dolayısıyla karşılaşılacak 
sıkıntılara karşı ise, bugün olduğu gibi 2005 sonrasında da mevcut ticaret politikası araçları 
çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından gerekli önlemlerin alınmasına devam 
edilecektir. 

Öte yandan ülkemiz, modem ticari hayatın ihtiyaçlarına mevcut DTÖ sistematiğinin yeterli 
açılımları sağlayamadığı gerçeğinden hareketle, ticaretin kolaylaştırılması konusunun 
müzakerelere açılarak yeni kural ve disiplinlerin oluşturulmasına destek vermiştir. Zira, 
ülkemizin ticaretin kolaylaştırılması başlığı altında tartışılan gümrük işlemleri ve uluslarası 
ticarete ilişkin diğer düzenleme ve uygulamaları gelişme yolundaki ülkelerden oldukça ileri 
durumdadu-. Oysa ki, özellikle gelişme yolundaki ülkelerin pazarlarına girişte ihracatçılanmız 
gümrük tarifeleri dışında pek çok engelle karşılaşmaktadır. Söz konusu engellerin ortadan 
kaldırılması veya azaltılması bu alanda yürütülecek müzakerelerde anlamlı sonuçlar elde 
edilmesiyle mümkün olabilcektir. 

Müzakerelerin ülkemiz bakımından önemli sonuçlar doğuracak bir başka boyutu tarım 
müzakereleri çerçevesinde ele alınacak olan "pamuk"ta gelişmiş ülkelerce uygulanan ticareti 
bozucu iç destek ve sübvansiyonların ortadan kaldınlmasıyazaltılması hususudur. Nitekim, 
başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkeler tarafından pamuğa sağlanan ticareti bozucu destekler 
suni olarak pamuğun uluslararası piyasalarda fiyatının düşmesine yol açmakta ve ülkemiz de 
dahil olmak üzere, bir çok pamuk üreticisi ülkenin bu fiyatlarla rekabet edememesine neden 
olmaktadır. Söz konusu haksız uygulamalara son verilmesi, pamuk üreticilerimizin dünya 
piyasalarında eşit şartlarda rekabet edebilmesini sağlayacaktır. 

- 5 7 2 -



T.B.M.M. B : 7 19 . 10 . 2004 O : 2 

Soru 3: İlgili tarihte yaşanacak gelişmeler karşısında sanayici, tacir ve çiftçilerimize 
tavsiyeleriniz nelerdir? 

Öncelikle, halihazırda sürmekte olan müzakere raundu süresince bütün menfaat sahibi 
grupların Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara aktif katılım 
sağlamaya devam etmesi büyük önem taşımaktadır. 

Diğer taraftan, ülkemiz üretici ve ihracatçılarının, rekabet güçlerinin artırılmasını teminen 
sektör ayrımı yapılmaksızm sağlanan devlet yardımlarım da kullanarak, liberal bir ticaret 
ortamında varlıklarım daha güçlü bir şekilde sürdürmeye yönelik yapısal değişikliklere 
gitmeleri de bir zorunluluk arz etmektedir. 

Bu kapsamda, AB fonlarından azami ölçüde yararlanılarak başta küçük ve orta ölçekli 
işletmeler olmak üzere, üreticilerimiz ve ihracatçılarımıza destek faaliyetlerimize devam 
edileceğinin belirtilmesinde de fayda görülmektedir. 

Ayrıca, yoğun ithalat baskısıyla karşılaşan sektörlerin, iç pazarın korunmasına yönelik 
mekanizmaların kullanılabilmesini teminen Dış Ticaret Müsteşarlığı ile yalan işbirliği içinde 
hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. 

Soru 4: Söz konusu hadiselerin yaşanması sonucunda Türkiye'nin kazanç ve kayıpları 
ne olacaktır? 

Son yıllarda önemli bir artış eğilimine girmiş bulunan ihracatımızın bu sene 60 milyar doların 
üzerinde bir düzeyde gerçekleşmesi beklenmektedir. İhracatımızdaki artışın kalıcı ve 
sürdürülebilir olması açısından, ülkemiz, Doha Kalkınma Raundu ile başlatılan sürece büyük 
bir önem vermektedir. 

Müzakerelerin sonuçlandınlmasıyla, dünya ticaretinde önümüzdeki 10 yıla damgasını vuracak 
global ölçekli yeni bir liberalleşme sürecine girilmiş olacaktır. Zira, müzakerelerin 
öngörüldüğü gibi 2005 yılı sonunda tamamlanması halinde dahi, sonuçlarının tamamiyle 
uygulamaya girmesi yaklaşık bir on yıllık takvim sonunda olabilecektir. Diğer taraftan, 
raundun öngörüldüğü gibi başarıyla sonuçlanması neticesinde, küresel ekonomi için 290 
milyar ila 520 milyar dolarlık bir kazanım ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Bugün gelişmiş ülke pazarlarına girişte karşılaşılan gümrük tarifeleri ve tarife dışı engeller 
gelişme yolundaki ülke pazarlarına girişte karşılaşılan engellere nazaran oldukça düşük 
bulunmaktadır. Buna karşılık gelişme yolundaki ülke pazarlan yüksek tarifelerle korunmakta 
ayrıca, korumayı tarifelerin de üzerine çıkaran bir takım tarife dışı engeller de bulunmaktadır. 
1990'larda bugün güney-güney olarak adlandırdığımız gelişme yolundaki ülkeler arasındaki 
ticaretin artış hızı, genel dünya ticareti artış ortalaması olan %6.5'in yaklaşık iki katı üzerinde 
%12 olmuştur. Söz konusunda dönemde değer olarak artış %200'ün üzerinde gerçekleşmiştir. 
Bugün güney-güney ticareti 780 milyar dolara ulaşarak dünya ticaretinin %12'sini teşkil 
etmektedir. Bu ülkeler arasındaki ticaretin artış potansiyeli ise çok büyüktür. Zira, gelişme 
yolundaki ülkelerin diğer gelişme yolundaki ülkelere ihracatlarmda karşılaştıklan tarifeler 
%70 civarında olup, bu oranlar gelişmiş ülke pazarlanna girişte karşılaştıklan tarifelerin kat 
kat üzerindedir. 

- 5 7 3 -



T.B.M.M. B : 7 19 . 10 . 2004 0 : 2 

Malumları olduğu üzere, son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, ihracatımızın 
scktörel ve bölgesel bağımlılığından kaynaklanan yapısal sorunlar, ülkemizin dünya ticareti 
içinde hakettiği yeri almasını geciktirmekte ve ayrıca, sürdürülebilir bir ihracat artışı 
sağlanabilmesi önünde engeller yaratmaktadır. 

Söz konusu yapısal sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla oluşturulan "İhracat Strateji 
Planı"nda öngörülen hedeflere varılabilmesi yönündeki çabalarımıza Doha Kalkınma 
Raundunun başarıyla sonuçlanması önemli katkılar sağlayacaktır. Nitekim, hedef ihracat 
pazarlarımız arasında da yer alan çeşitli gelişme yolundaki ülkelerin pazarlarında Doha 
Kalkınma Raundu çerçevesinde önemli açılımlar sağlanması, ihracat pazarlarımızın 
çeşitlendirilmesi ve ihracat artışımızın sürdürülebilir kılınması yönündeki hedeflerimizin 
gerçekleştirilebilmesi bakımından gerekli, uygun uluslararası ticaret ortamının yaratılması 
sonucunu doğuracaktır. 

Diğer taraftan, Türkiye'nin sanayi ürünleri tarifelerinde yapacağı indirimler, bugün söz; 
konusu ürünlerde oldukça düşük tarifeler uyguladığımız da dikkate alındığında, tarife 
oranlarımızın daha da düşeceği anlamına gelmektedir. Ancak, iç pazarımızı olası ithalat 
baskısına karşı koruyacak mekanizmalar da elimizde mevcut bulunmaktadır. 

Tarım müzakereleri sonucunda gelişmiş ülkelerin ticareti bozucu iç destekler ve ihracat 
sübvansiyonlarına son vermesi/azaltmasının uluslararası tarım ticaretinin daha adil koşullarda 
gelişmesine yol açması beklenmektedir. 

ihracat sübvansiyonları açısından ülkemiz uygulamaları gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında 
son derece sınırlıdır. Bu alanda, bütçe olanaklarına bağlı olarak gelişmiş ülkelerce sağlanan 
sübvansiyonların tamamen kaldırılmasının, ihraç üriimerimizin rekabet gücünü olumlu 
etkilemesi beklenmektedir. Ülkemiz üreticileri ve ihracatçıları için de yeni olanaklar 
doğmasına yol açabilecek bu husus tarım sektörümüz açısından bir kazanım olarak 
değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan, ülkemizde tarımsal desteklere ilişkin olarak, 2000 yılında başlatılan tarımsal 
reform çabalarının bir parçası olarak, destekleme alımları gibi fiyat yoluyla yapılan 
desteklerden, doğrudan gelir desteği olarak adlandırılan, üretimden bağımsız olarak arazi 
başına yapılan ödemelere bir yönelim söz konusudur. Buna paralel olarak Tanm ve Köyişleri 
Bakanlığınca hazırlanan 2006-2O1O yıllarını kapsayan Tarım Stratejisinde de tarımsal 
destekleme araçları arasında destekleme alımlarına yer verilmediği görülmektedir. Başka bir 
deyişle, tarımsal destek politikalarımızın yönelimi açısından, Genel Konsey Kararında 
ülkemiz politikaları açısından uyumsuz bir husus tespit edilmemiştir. Ancak, halihazırda, 
pamuk, ayçiçeği, soya fasulyesi gibi ürünlere verilen prim ödemelerinin mevcut çerçevede 
devam ettirilebilmesini teminen gelişme yolundaki ülkeler için %10 olarak uygulanan "de 
minimis" oranının muhafaza edilmesi önem arz etmektedir. Müzakere sürecinin bundan 
sonraki aşamasında teknik düzeyde yürütülecek çalışmalarda bu husus dikkate alınacaktır. 

Ülkemiz açısından pazara giriş, İleri Tarım Müzakerelerinin en hassas ayağmı teşkil 
etmektedir. Genel Konsey Kararında belirlenen çerçeve uyarınca, belirli aralıklardaki tarife 
oranlarırun farklı oranlarda indirimi söz konusudur. Ancak, tarife aralıklarının ne şekilde 
olacağı, kaç tarife aralığı belirleneceği, hangi tarife aralıklarında hangi formülle ne oranda 
indirim yapılacağı henüz belirlenmemiştir. Ülkemiz de, müzakereler sonucunda kesinlik 
kazanacak modalitelere göre belirli bir uygulama dönemi boyunca gerekli indirimi yapmak 
durumunda kalacaktır. 

Tanm alanında tarife mdirimleri sonucunda bir takım sıkıntılar yaşamamız mümkün 
bulunmaktadır. Ancak, ülkemiz müzakerelerde en az indirime gitmemizi sağlayacak 
formüller üzerinde çalışmaya devam etmektedir. 

Müzakere aşamasında, söz konusu indirimlerin ülkemiz menfaatleri gözetilerek minimum 
düzeyde olması yönünde pozisyon alınması önem taşımaktadır. Ülkemiz şimdiye kadar 
olduğu gibi, bundan sonraki aşamalarda Genel Konsey Kararında yer verilen, gelişme 
yolundaki ülkeler yönelik, "hassas ürün" ve "özel ürün" esnekliklerinden de azami ölçüde 
faydalanmaya çalışacaktır. 

Son olarak, tarife indirimlerinin ülkemiz ihracatı açısından ilave pazar imkanları yaratılması 
anlamına geleceğinin belirtilmesinde fayda görülmektedir. 
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1. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/91) (S. Sayısı: 468) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

2. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/92) (S. Sayısı: 469) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

3. - Kayseri Milletvekili Abdullah GüTün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/93) (S. Sayısı: 470) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

4. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/94) (S. Sayısı: 471) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

5. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/95) (S. Sayısı: 472) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

6. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/96) (S. Sayısı: 473) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

7. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/97) (S. Sayısı: 474) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

8. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/98) (S. Sayısı: 475) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

9. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/99) (S. Sayısı: 476) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

10. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/100) (S. Sayısı: 477) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

11.- Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/101) (S. Sayısı: 478) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

12. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/102) (S. Sayısı: 479) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

13. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/104) (S. Sayısı: 480) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 
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14. - Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/105) (S. Sayısı: 481) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

15. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/132) (S. Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

16. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/137) (S. Sayısı: 483) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

17. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/138) (S. Sayısı: 484) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

18. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/146) (S. Sayısı: 485) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

19. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/162) (S. Sayısı: 486) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

20. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/167) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) 

02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

sCtfe 

03 _ SEÇIM 

1. - Komisyonlara üye seçimi 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

sCfck 

05 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

«s 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

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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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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) 

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) 
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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) 

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) 
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47. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 

konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

48. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

49. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

50. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
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, KOBİMerin 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) 
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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) 

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) 
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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) 

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) 
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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) 

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 24 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 (10/133) 

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) 
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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) 

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) 
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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) 

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) 
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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) 

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) 
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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 (10/175) 

141.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

142. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 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) 
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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) 

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 Kılıçdaroğlu 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) 
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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) 

168. - 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 Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

169. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam 
hacmindeki 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) 

170. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin 
sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

171. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının 
çağdaş demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal 
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

172. - Bursa Milletvekili Şerif Birinç ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

173. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı 
zararın ekonomik boyutlarının araştırılarak fındık üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

174. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne 
katılımının önündeki engellerin ve olumsuzlukların saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

175. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 
yapısal sorunlarının dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına 
koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

176. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun 
ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

177. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde meydana gelen 
kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 
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178. - İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni 

atamaların, bunun yol açtığı idarî ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit 
eden uygulamalarının ve kâr eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

179. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde 
bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri 
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

180. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son 
zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213) 

181. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 Milletvekilinin Bursa-Orhaneli Termik 
Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

182.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla 
yabancılara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik-sosyal ve siyasal 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/215) 

183.- Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen ve 25 Milletvekilinin, 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 
(10/216) 

184. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan 
MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 
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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) (2) 

2. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

3. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) (1) 

4. - 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) (1) 

5. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safı millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

6. - 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) (1) 

7. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) (1) 

8. - 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) (1) 

9. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

10. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 

11. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

12. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya karayolu 
bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 

13. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 
genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

14. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

15. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

16. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

17. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu
rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 

18. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

19. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve 
Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 

20. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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21. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere 
gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

22. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

23. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 

24. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

25. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 

26. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

27. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fiyatlandırmasının 
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

28. - 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) 

29. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fiyatlandırmanın 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) 

30. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

31. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 

32. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi 
için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

33. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

34. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

35. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 
zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

36. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da hayvancılığı teşvik 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

37. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

38. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

39. - 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) 

40. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip 
gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

41. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen Div-Han Demir Madeni 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 

42. - 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) 
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43. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 
paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

44. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

45. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ABD'nin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne 
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

46. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

47. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

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

49. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

50. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) 

51. - 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) 

52. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin yeniden 
yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

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

54. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan imalat 
sanayiiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

55. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

56. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

57. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 

58. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

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

60. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

61. - 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) 

62. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız 
şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

63. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 
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64. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel 
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/672) 

65. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizm 
potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/673) 

66. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültür 
politikalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

67. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

68. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sosyal 
güvenlik politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

69. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

70. - 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) 

71. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık 
alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

72. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültürel mirası 
koruma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

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

74. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

75. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde 
yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

76. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) 

77. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) 

78. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) 

79. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının 
kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) 

80. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) 

81. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine 
son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

82. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alınan ambulansla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

83. - 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) 

84. - 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) 
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85. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) 

86. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

87. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'in, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

88. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 

89. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tüplügaz sektöründeki dağıtım payları ile vergi 
oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

90. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

91. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

92. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından 
ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

93. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

94. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve 
yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/704) 

95. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

96. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

97. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

98. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/711) 

99. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) 

100. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

101. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

102. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) 

103. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların 
görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

104. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için 
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

105. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 
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106. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin 
eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/719) 

107. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

108. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

109. - 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) 

110. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

111. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamam'ın restorasyonuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

112. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

113. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni'nin 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

114. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

115. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

116. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

117. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

118. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

119. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

120. - 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) 

121. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

122. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

123. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

124. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

125. - İstanbul Milletvekili Bihlun TamaylıgiPin, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

126. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

127. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) 
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128. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

129. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

130. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

131. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

132. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

133. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'in, basında yer alan bir tarım projesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 

134. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adıyaman, Hakkâri ve Antalya'daki bazı tarihî 
eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

135. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 

136. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 
farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

137. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

138. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

139. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

140. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

141. - 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) 

142. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/763) 

146. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

147. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

148. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

149. - 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) 
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150. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

151. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

152. - 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) 

153. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

154. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık 
personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

155. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinin elektrik alt yapısının yenileme 
programına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

156. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

157. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinin kültürel yapısına ve Kuş Cennetine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

158. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni 
Bor Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/776) 

159. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

160. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

161. - 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) 

162. - 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) 

163. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

164. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

165. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, alternatif turizme yönelik çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

166. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

167. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

168. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

169. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

170. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

171. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 
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172. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

173. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

174. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

175. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

176. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

177. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 
yerleştin lemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

178. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

179. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

180. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 
uyguladığı fiyata ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

181. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması 
için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

182. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 

183. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

184. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

185.- 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) 

186. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

187. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

188. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

189. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

190. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 
Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 

191. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 
bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 

192. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 
tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

193. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 
Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) 

194. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 
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195. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 

koordinasyon ile coğrafi ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 
196. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 

arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 
197. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 

ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 
198. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 

asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 
199. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 

bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 
200. - 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) 

201. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

202. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

203. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

204. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

205. - 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) 

206. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 

207. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın Tekel'in özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 

208. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

209. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 

210. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

211. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

212. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 

213. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 

214. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 
inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 

215. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 
gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

216. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 
doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 

217. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 

218. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 

219. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'li depremzede temsilcilerinin 
gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 
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220. - 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) 

221. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

222. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in. Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan 
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

223. - Malatya Milletvekili Muharrem KılıçTn, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/847) 

224. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

225. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

226. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

227. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

228. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

229. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Gökçeada'daki sağlık hizmetlerine ve bir 
hastanın vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

230. - 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) 

231. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV 
oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

232. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarıığındaki bazı atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

233. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde 
komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

234. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 
alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

235. - 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) 

236. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

237. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

238. - 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) 

239. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kemal ve Hakan Uzan'ın yakalanamamasının 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

240. - 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) 

241. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının 
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

242. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) 
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243. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 

kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 
244. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 

şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 
245. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 
246. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 
247. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün 

tayininin gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 
248. - 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) 

249. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

250. - 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) 

251. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

252. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim Bakanlığı sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 

253. - 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) 

254. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında 
yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

255. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, tarım destekleme politikasına ve çiftçi kayıt 
sistemine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

256. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

257. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-İshaklar Köyü sağlık ocağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

258. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Devlet Hastanesinin beyin cerrahı 
ihtiyacına ve hasta naklinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

259. - 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) 

260. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp 
açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 

261. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

262. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 

263. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 

264. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 

265. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

266. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 
mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

267. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/892) 

- 3 1 - 7NCİ BİRLEŞİM 



07 - SÖZLÜ SORULAR 
268. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
269. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 

kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
270. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
271. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
272. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'in, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yönetim 

kurulu üyesi ve denetçi olarak görev yapan ÖİB personeline ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/903) 

273. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

274. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

275. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

276. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

277. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

278. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

279. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 
yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

280. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 
sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 

281. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli 
planlama ve hazırlıkların yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/915) 

282. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın 
Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) 

283. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 

284. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerin araştırma kaynaklarından 
yapılan gelir tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 

285. - 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) 

286. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, trafik kazası istatistiklerine ve trafik 
sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

287. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/922) 

288. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) 

289. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi sürecine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) 

290. - 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) 

291. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927) 

292. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928) 
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293. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına ilişkin Adalet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/929) 
294. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 
295. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 
296. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932) 
297. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 

kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 
298. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Davos'taki görüşmelere katılan bazı 

kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935) 
299. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde Adliye teşkilâtı 

açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 
300. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 

ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 
301.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 
302. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, haklarında açılmış dava bulunan Ziraat Bankası 

yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) 
303. - Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan'ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
304. - 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) 
305. - 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) 

306. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

307. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

308. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

309. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

310. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 

311.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 

312. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

313. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

314.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile 
organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) 

315. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vergi Barışı Kanununun sonuçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) 

316.- 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) 

317. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, KOBİ'lerin ve esnafın vergi yüküne ve kredi 
şartlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 
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318. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 

ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 
319. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 

asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 
320. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 
321. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 
322. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 

istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 
323. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 

basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 
324. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 

basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 
325. - 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) 

326. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

327. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, özelleştirme sonucu işsiz kalanların 
istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/970) 

328. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

329. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının 
çözümüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 

330. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

331.- 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) 

332. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

333. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/978) 

334. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

335. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından 
yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

336. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dış ve iç borçlara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/983) 

337. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait bir iş hanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) 

338. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde 
kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) 

339. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/986) 

340. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin 
desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) 

341.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/989) 

342. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/990) 
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343. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/991) 
344. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 
345. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/993) 
346. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/994) 
347. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/995) 
348. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/996) 
349. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 
350. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) 
351. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 
352. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) 
353. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
354. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele 

geçirilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 
355. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 

yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 
356. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 
357. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından 

kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) 
358. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
359. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
360. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
361.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
362. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
363. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
364. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1014) 
365. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 
366. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1016) 
367. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
368. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 
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369. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
370. - 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) 
371. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 Yılı Bütçesinden illere ayrılan paylara ve 

İğdır İlindeki bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022) 
372. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki illere Ziraat 

Bankasının verdiği hayvancılık kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) 
373. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 
374. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, eğitim fakültelerindeki akademik personel 

yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1025) 
375. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İli sınır bölgelerinde TRT-3 ve TRT-4 

kanallarının yayınlanabilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1026) 
376. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, geçici işçilere kadro verilip verilmeyeceğine 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) 
377. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlindeki elektrik tüketimine ve elektrik 

kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 
378. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Limanına yat tersanesi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1029) 
379. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Uzunköprü İlçesine kültür merkezi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1030) 
380. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Meriç İlçesine askerlik şubesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) 
381. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 
382. - 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) 
383. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya yöresi pancar kotasına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 
384. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da tütün alımlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 
385. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
386. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, seçim harcamalarında şeffaflığın sağlanması için 

yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 
387. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizdeki işsizlik sorununa ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1038) 
388. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir şahısla ilgili iddialara ve bir atama iddiasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 
389. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 
390. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, aynı branş hekimler arasındaki ücret farklılığına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 
391. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 

önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 
392. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 
393. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketici kuruluşlarına yapılması gereken 

ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 
394. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) 
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395. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
396. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
397. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 
398. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
399. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
400. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, OHAL bölgesi dışına çıkartılan kamu 

personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 
401.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, özelleştirme mağduru işçilere ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 
402. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, özelleştirilen kurumlardaki işçilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 
403. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin ekonomik sorunlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 
404. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
405. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline ayrılan yatırım payına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 
406. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlindeki tarihî eserlerin bakım ve 

onarımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1059) 
407. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
408. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
409. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'da üniversite kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 
410. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
411. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, köylere görevlendirilen sandık görevlilerinin oy 

kullanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 
412.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlara 

ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 
413.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
414. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ulukışla Cezaevinin kapatılmasına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 
415. - 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) 

416. - 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) 

417.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

418. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ziraat Bankasının hayvancılık kredilerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

419.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

420. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 
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421. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya gezisine ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1074) 
422. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının 

kullanılmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 
423. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 

sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 
424. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 

alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 
425. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, YE-PA'dan işten çıkarılan işçilere 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 
426. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla 

çıkarılan kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 
427. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, yerel yönetimlere kaynak aktarımında gözetilen 

kriterlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 
428. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilme 

gerekçesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 
429. - 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) 

430. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen adaylarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

431.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

432. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için belirlenen tütün kotasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1092) 

433. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da üniversite kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

434. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

435. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

436. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

437. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İsteğe Bağlı Sigortalılık Yasasının 
uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

438. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

439. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

440. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 
kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

441.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 

442. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

443. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in, 2004 KPSS kitapçığında Almanca ve 
Fransızca bölümü mezunlarına yer verilmemesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 

444. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

445. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 
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446. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik-Bozüyük'teki öğrenci yurdu inşaatına 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1112) 
447. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 
448. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 
449. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 
450. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1117) 
451.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 

güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 
452. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 

doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 
453. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 
454. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, kaymakam atamalarına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 
455. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, basında yer alan bir habere ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 
456. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 

yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 
457. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 

emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 
458. - 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) 

459. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

460. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) 

461.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 

462. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 

463. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 

464. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 

465. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

466. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 

467. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 

468. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 

469. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un, Türkiye Barolar Birliğinin gazetelere verdiği 
bir ilana ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) 

470. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 

471.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 
korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 
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472. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 

soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

473. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 

474. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te gerçekleştirilen bir projeye ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

475. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

476. - 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) 

477. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

478. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

479. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

480. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Türk Telekom A.Ş.'nin özelleştirilmesinin 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1161) 

481.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı ilçelerdeki Adalet Teşkilâtının 
kaldırılması çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) 

482. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, SSK emeklilerinin mağduriyetine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1163) 

483. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların 
sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 

484. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

485. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman isminin THY uçaklarından birine 
verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) 

486. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

487. - 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) 

488. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan 
tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

489. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar 
yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 

490. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 
primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 

491. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki hazineye ait 
bir arazinin kiraya verilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) 

492. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 
yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 

493. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 

494. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, tarımsal desteğin artırılması için yapılacak 
çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 

495. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Adliye Sarayı inşaatına ve Karşıyaka 
Adliye binasının taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 

496. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, lokantacıların gıda ürünlerinin alımı ve satımında 
karşılaştıkları farklı KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 
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497. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te üniversite kurulup kurulmayacağına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) 
498. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, bazı vakıfların kuruluş amaçları dışında faaliyet 

yaptıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1181) 

499. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de çevre kirliliğine neden 
olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) 

500. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1185) 

501. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'nın açmış olduğu bir ihaleye ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) 

502. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, Halk Bankasından kredi kullanan bir firmaya 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) 

503. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

504. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 

505. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Emniyet Teşkilâtı mensuplarının özlük 
haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) 

506. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 

507. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 
teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 

508. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bağ-Kur'a kayıtlı esnafın kuruma olan borçlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) 

509. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya-İbradı İlçesinin Hükümet Konağı 
inşaatına ne zaman başlanacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) 

510. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 
arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 

511. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 
sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 

512. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, EPDK yönetmeliğine göre teminat 
olarak kabul edilecek değerlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1200) 

513. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri 
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1201) 

514. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu Personeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1202) 

515. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

516.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Karacabey Subaşı'ndaki hazine 
arazisinin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) 

517.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk Hava Yolları personelinin 
çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

518.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Serik İlçesi enerji nakil 
hatlarındaki sorunlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1206) 

519. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kaş-Kalkan-İslamlar Köyündeki 
trafo ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 
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520. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükışık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki 

Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1208) 

521.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükışık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

522. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, ABD Başkanının ülkemizi ziyaretinin 
maliyetine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

523. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

524. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, köy yollarının alt yapılarının iyileştirilmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

525. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1215) 

526. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 

527. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 

528. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) 

529. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) 

530. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 

531.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 

532. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 

533. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 

534. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1224) 

535. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 

536. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226) 

537. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 

538. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) 

539. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 

540. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1230) 

541.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 

542. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1233) 

543. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1234) 

544. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'de bir fakülte ve yüksekokulun bina ve 
derslik ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1235) 
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545. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin 

Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 
546. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, hızlı tren seferlerine ve güzergahına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 
547. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 
548. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 
549. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 

projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
550. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş 

Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
551.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Miletepolis Antik Kentinde 

bilimsel kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1244) 

552. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve 
işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) 

553. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aaslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 
acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) 

554. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, milletvekili lojmanlarına ve satış işlemlerine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247) 

555. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve 
mağduriyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 

556. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Telekom'un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı 
indirime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 

557. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) 

558. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde 
kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 

559. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 

560. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

561. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Belediyesince işine son verilen 
işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1255) 

562. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Belediyesince işine son verilen 
işçilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 

563. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Manavgat'taki Anadolu 
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1257) 

564. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık 
ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 

565. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 

566. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) 

567. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 
bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

568. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıflarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 

569. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, TİGEM'de bulunan işletmelerin ihalesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 
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570. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının 

çıkıp çıkmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 
571.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, at yarışlarındaki görevlendirmelere ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 
572. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 

Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 

573. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 
Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1267) 

574. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yaz aylarında turizm beldelerinde 
görülen elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) 

575. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, gıda denetimi ile ilgili sorunlara ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1269) 

576. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

577. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, değerli taşların satışında uygulanan KDV'nin 
kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 

578. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 
önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 

579. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) 

580. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Dış İlişkiler Genel Müdür ve Yardımcılığına 
yapılan atamalarla ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1274) 

581. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1275) 

582. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 
yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 

583. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tarım ilacı kullanımına ve kuru üzüm destekleme 
alımına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 

584. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ücret dengesizliği ve istihdama ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 

585. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin yeniden 
düzenlenmesine dair bir çalışma olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1279) 

586. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, dolaylı vergilerden kaynaklanan eşitsizliğe ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1280) 

587. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Irak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen 
vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1281) 

588. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, halkın altın tasarrufunun ekonomiye 
kazandırılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1282) 

589. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, SSK logosu bulunmayan sağlık karnelerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1283) 

590. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Yatağan Termik Santralinin baca gazı arıtma 
tesislerinin arızasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) 

591.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizde çeltik üretiminin geliştirilmesine ve 
pirinçte uygulanan gümrük vergisinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

592. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, hayvancılığın geliştirilmesine ve et ithalatına 
uygulanan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1286) 
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593. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 

ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 
594. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bir milletvekilinin yaptığı iddia edilen açıklamaya 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 
595. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ve bazı 

iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) 
596. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, öğretmen adaylarının atamalarında yaşandığı 

iddia edilen mağduriyetlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1290) 
597. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza 

Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 
598. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, ülkemizdeki işsizlik oranına ve hükümetin 

istihdam sağlayacak projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1292) 

599. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

600. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 

601. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık 
Yüksekokulu binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) 

602. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, SSK emeklilerinin TÜFE farkından 
doğan alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) 

603. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda 
çalışan işçilere yapılacak ilave tediyenin ne zaman ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1298) 

604.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci 
maddelerinin yürürlüğüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) 

605. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 
satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 
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1. - 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) 

2. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

3. X - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/846) (S. Sayısı: 646) (Dağıtma tarihi: 13.7.2004) 

4. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

5. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

6. - 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) 

7. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

8. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

9. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

10. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları 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) (*) 

11. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik 
ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 
20.5.2003) (*) 

12. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

13. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz 
ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletve
kili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında 
İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

14. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları 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) 

15. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

16. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/173) (S. Sayısı: 256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

17. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve 
Orta Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının 
ve Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
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Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma 
tarihi: 13.11.2003) 

18. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

19. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

20. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

21. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

22. - 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) 

23. - 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) 

24. - Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları 
(1/801) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 18.6.2004) 

25. - 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) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dukalığı Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/760) (S. Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi : 2.7.2004) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim 
Kurumları (Sağlık Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici 
Yönetimi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/762) (S. Sayısı: 626) 
(Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/799) (S. Sayısı: 627) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/800) (S. Sayısı: 628) 
(Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

30. X - Adlî Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) 
(S. Sayısı: 629) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/813) (S. Sayısı: 630) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

32. X - Kimberley Süreci Sertifika Sistemine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/816) (S. Sayısı: 631) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

33. - Antalya Milletvekilleri Fikret Badazlı, Mehmet Dülger, Mevlüt Çavuşoğlu, Osman 
Akman ile Burhan Kılıç'ın; Antalya İli Kale İlçesi Adının "Demre" Olarak Değiştirilmesi 
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Hakkında Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Atila Emek, Osman Özcan, 
Tuncay Ercenk, Feridun F. Baloğlu, Hüseyin Ekmekçioğlu ve Nail Kamacı'nın Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/60, 2/69) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 
2.7.2004) 

34. - Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/837) (S. Sayısı: 639) (Dağıtma tarihi: 9.7.2004) 

35. - Kozmetik Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/844) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

36. - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu Başkanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/644) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi : 14.7.2004) 

37. - Organik Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları Raporları (1/841) (S. Sayısı: 653) (Dağıtma tarihi: 15.7.2004) 

38. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/332) (S. Sayısı : 
654) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Sekretaryası 
Arasında Yönetim Merkezi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/808) (S.Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Ciddi Suçlarla 
Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/810) (S.Sayısı: 656) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

41. X - Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin 
Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Kuvvetine Katılımına İlişkin 
Anlaşma ve Buna Bağlı Malî Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/814) (S.Sayısı: 657) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/826) 
(S.Sayısı : 658) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kendi 
Vatandaşlarının ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/794) (S. Sayısı : 659) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

44. X - Aşın Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli 
Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve 
Sözleşmede Yapılan Değişiklik ile Eki I., Tadil Edilmiş ve II. ve IV. Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/845) 
(S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

45. - Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile 6.12.1989 Tarihli ve 396 Sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname; 13.4.1990 Tarihli ve 423 Sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/330, 1/148, 1/169) (S. Sayısı: 661) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

46. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

(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: 486) 

Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/162) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 13.1.2003 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-881 
Konu : Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 24.12.2002 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.47.2002/054656 

sayılı yazısı. 

Avukatlık görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Düzce Milletvekili 
Metin Kaşıkoğlu hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi 
yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Abdullah Gül 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 24.12.2002 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.47.2002/054656 
Konu : Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Avukatlık görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Metin Kaşıkoğlu hakkında 
yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, Düzce İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşıl
ması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak 
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının 3.12.2002 gün ve 2002/2438 sayılı yazısı ekinde alınmakla bir
likte takdim kılınmıştır. 

Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kal
dırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 28.5.2004 

Esas No. : 3/162 
, Karar No. : 79 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Avukatlık görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Düzce Milletvekili Metin 

Kaşıkoğlu hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tez
keresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 
2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Düzce Milletvekili Metin 
Kaşıkoğlu hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekte) 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atıla Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim ekli) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 486) 
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Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oy) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Er aslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 486) 



- 4 -

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk A t ila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Er as lan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 486) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 485) 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/146) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 6.1.2003 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-174 
Konu : Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
tlgi: Adalet Bakanlığının 19.12.2002 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.55.2002/053841 

sayılı yazısı. 
Usulsüz geçici işçi çalıştırmak ve Yuvam İzmit Akarca Toplu Konut Bölgesi Peyzaj 

Uygulaması işi ile ilgili olarak ihale mevzuatına aykırı davranmak suçlarını işlediği iddia 
olunan Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası 
ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Abdullah Gül 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.55.2002-053841 19.12.2002 

Konu : Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Usulsüz geçici işçi çalıştırmak ve Yuvam İzmit Akarca Toplu Konut Bölgesi Peyzaj 

Uygulaması işi ile ilgili olarak ihale mevzuatına aykın davranmak suçlannı işlediği iddia olunan 
Mehmet Sefa Sirmen hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, Kocaeli ilinden 
milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldınlması için hakkında 
düzenlenen fezlekeli evrak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 16.12.2002 gün ve Hz No.: 
2002/279 (Z.E) sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyannca yasama dokunulmazlığının kaldınlıp 
kaldınlmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/146 27.5.2004 
Karar No. .13 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Usulsüz işçi çalıştırmak, peyzaj uygulaması ile ilgili olarak ihale mevzuatına aykırı davranmak 
suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili M. Sefa Sirmen hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili M. 
Sefa Sirmen hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekte) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 485) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muh. şerhim eklidir.) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oyum) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunlan Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu turulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 485) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 485) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 484) 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/138) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 30.12.2002 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-21957 
Konu : Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
tlgi: Adalet Bakanlığının 19.12.2002 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.56.2002/05384 

sayılı yazısı. 

Görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Meh
met Sefa Sirmen hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi 
yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Abdullah Gül 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.56.2002-053843 19.12.2002 

Konu : Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Mehmet Sefa Sirmen hakkın
da yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, Kocaeli İlinden milletvekili seçildiğinin an
laşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 12.12.2002 gün ve Hz: B.2002/147 (A.A.K.) sayılı yazısı 
ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyannca yasama dokunulmazlığının kaldınlıp 
kaldınlmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/138 27.5.2004 
Karar No : 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili M. Sefa Sirmen hak

kında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kakİınlmasuıa Dai. Başbakanlık Tezkeresi ve eki 
dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Kamıa Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğim dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
M. Sefa Sirmen hakkındaki kovuşturmama Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekte.) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydıp 
Üye 

Uğur Aks üz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli.) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sar/baş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
At ila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı -. 484) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muh. şerhim eklidir.) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasmı 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 484) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzluklann takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki karanna katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 484) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 483) 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/137) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 30.12.2002 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-21956 
Konu : Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 19.12.2002 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.54.2002/053842 

sayılı yazısı. 

Resmî alım satımlara fesat karıştırmak suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili 
Mehmet Sefa Sirmen hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi 
yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Abdullah Gül 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CİG0.00.00.02-1.128.54.2002-053842 19.12.2002 

Konu : Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Resmî alım satımlara fesat karıştırmak suçunu işlediği iddia olunan Mehmet Sefa Sirmen hak

kında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, Kocaeli İlinden milletvekili seçildiğinin 
anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli ev
rak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 3.12.2002 gün ve 2002-2/3886 sayılı yazısı ekinde alın
makla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/137 27.5.2004 
Karar No. : 30 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Resmî alım satımlara fesat karıştırmak suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili 

M. Sefa Sirmen hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Baş
bakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 
26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili M. 
Sefa Sirmen hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği'sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekte) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli.) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 483) 
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Üye 
Ilyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muh. şerhim eklidir.) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Uye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırılabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 483) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 483) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 482) 

Trabzon Milletvekili Asım Ay kan'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/132) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 18.12.2002 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-21258 
Konu : Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
tlgi: Adalet Bakanlığının 27.11.2002 tarih ve B03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.39.2002/050695 

sayılı yazısı. 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Trabzon Milletvekili Asım Aykan 

hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte 
gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Abdullah Gül 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CÎG.0.00.00.02-1.128.39.2002-050695 29.11.2002 

Konu : Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Asım Aykan hakkında yapılan hazırlık 
soruşturması sırasında adı geçenin, Trabzon ilinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, 
yasama dokunulmazlığının kaldınlması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Trabzon 
Cumhuriyet Başsavcılığının 19.11.2002 gün ve 2002/4271 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Trabzon Milletvekili Asım Aykan hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/132 28.5.2004 
Karar No. : 78 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Trabzon Milletvekili Asım Aykan hak
kında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlmasma Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki 
dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Trabzon Milletvekili 
Asım Aykan hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
E Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekte.) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli.) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 482) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muh. şerhim eklidir.) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarmı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 482) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidann 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun E Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 482) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 481) 

Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/105) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 16.4.2001 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-6112 
Konu : Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 4.4.2001 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.13.2001/10758 

sayılı yazısı. 
Basın yoluyla halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek 

suçunu işlediği iddia olunan Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat hakkında tanzim 
edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.13.2001-10758 4.4.2001 

Konu : Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Basın yoluyla halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek 

suçunu işlediği iddia olunan Dengir Mir Mehmet Fırat hakkında yapılan hazırlık soruşturması 
sırasında adı geçenin, Adıyaman ilinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama 
dokunulmazlığının kaldınlması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 22.3.2001 gün ve B.2001/338 sayılı yazısıyla alınmakla 
birlikte takdim kılınmıştır. 

Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi 
için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/105 28.5.2004 
Karar No. : 77 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Basın yoluyla halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek 

suçunu işlediği iddia olunan Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat hakkında düzenlenen 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki 
Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmaz
lığının kaldırılması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Mersin Milletvekili 
Dengir Mir Mehmet Fırat hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekte) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Ati la Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 481) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muh. şerhi ekli.) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yümazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasmı, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 481) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidann 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki karanna katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 481) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 480) 

Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/104) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 11.12.2000 

B.02.0.PPG. 0.12-310-22278 
Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 5.12.2000 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.74.2000/34302 

sayılı yazısı. 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler 

hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte 
gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.0S.0.CİG.0.00.00.02-1.128.74.2000-34302 5.12.2000 

Konu : Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Mahfuz Güler hakkında Ankara 21. 
Asliye Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yargılama sırasında adı geçenin, Bingöl ilinden 
milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında 
usulî muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 
dair Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesinin 5.10.2000 gün ve 2000/601-812 sayılı kararını havi 
dosya anılan yer Cumhuriyet Başsavcılığının 22.11.2000 gün ve Esas No: 1997/46638 sayılı 
yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Bakan 

Sayı. 
Konu : 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/104 28.5.2004 
Karar No. : 74 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler hak

kında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki 
dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Bingöl Milletvekili 

Mahfuz Güler hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekte) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 480) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muh. şerhim ekli.) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Sem i ha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Öz kul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunlan Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 480) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 480) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 479) 

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/102) 

T.C. 
Başbakanlık 31.8.2000 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-15364 
Konu : Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 14.8.2000 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.51.2000/022181 

sayılı yazısı. 
Mehmet Taşkesen'in 3194 sayılı tmar Kanununa aykırı inşaatı hakkında Belediye 

Encümenince verilen yıkım kararını uygulamamak ve Merkez Serintepe, Fatih, Tavşantepe 
mahalleleri ile Cancık mevkiinde yapılan gecekondular hakkında mevzuatın öngördüğü 
işlemleri yapmadığı iddia olunan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai hakkında tanzim 
edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 14.8.2000 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.51.2000-022181 
Konu : Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Mehmet Taşkesen'in 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı inşaatı hakkında belediye encümenince 

verilen yıkım karannı uygulamamak ve Merkez Serintepe, Fatih, Tavşantepe mahalleleri ile Cancık 
mevkiinde yapılan gecekondular hakkında mevzuatın öngördüğü işlemleri yapmadığı iddia olunan 
Kahramanmaraş Belediye eski Başkanı Ali Sezai'm Kahramanmaraş İlinden milletvekili 
seçildiğinden hakkında ön inceleme yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
talebini içeren İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ifadeli 31.7.2000 gün, 
B.050MAH0071003/İNS.2000.46.04.23842 sayılı yazı ve ekleri birlikte takdim kılınmıştır. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai hakkında ön inceleme yapılmak üzere Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/102 
Karar No. : 75 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai 

hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki 
dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kahramanmaraş Millet
vekili Ali Sezai hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli.) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 479) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim ekli.) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oyum var.) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağn 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Karşı oy) 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalanndaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunlan Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldınlması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasmı 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 479) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalannı engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aks öz 
Adana 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

Oya Araslı 
Ankara 

Atila Emek 
Antalya 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

/ Sezai Önder 
Samsun 

• = — 

Halil Ünlütepe 
Afyon 

Feridun F. Baloğlu 
Antalya 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 479) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 478) 

Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/101) 

T.C. 
Başbakanlık 24.12.1999 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-22002 
Konu : Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 3.12.1999 tarih ve B.O3.0.CİG.0.00.00.0.1.128.88.1999/28107 

sayılı yazısı. 
Görevi kötüye kullanmak ve resmi evrakta sahtekârlık suçlarını işlediği iddia olunan 

Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet 
Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 13.12.1999 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.88.1999-28107 
Konu : 21. Dönem Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Görevi kötüye kullanmak ve resmi evrakta sahtekârlık suçlarını işlediği iddia olunan Mahfuz 

Güler hakkında Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava sebebiyle yapılan yargılama 
sırasında, adı geçenin, Bingöl İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında usulî muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 5.10.1999 gün 
ve 1999/254-182 sayılı kararını havi dosya, anılan yer Cumhuriyet Başsavcılığının 15.11.1999 gün ve 
E. 1998/32946 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

21. Dönem Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi 
için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğine delâletlerini arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Bakan 



_ 2 -

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/101 
Karar No. : 76 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevi kötüye kullanmak ve resmi evrakta sahtekârlık suçunu işlediği iddia olunan Bingöl 

Milletvekili Mahfuz Güler hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlmasına Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma 
Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Bingöl Milletvekili 

Mahfuz Güler hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Kâtip 
Ayhan Sefer Üstün 

Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 478) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim ekli) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

Uye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Karşı oy) 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırılabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 478) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığım zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararma katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz 
Adana 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

Oya Araslı 
Ankara 

Atila Emek 
Antalya 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Halil Ünlütepe 
Afyon 

Feridun F. Baloğlu 
Antalya 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 478) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 477) 

Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/100) 

T.C. 
Başbakanlık 27.8.1999 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-13364 
Konu : Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 11.8.1999 tarih ve B.03.Ü.CİG.Ü.00.Ü0.0.1.128.53.1999/18753 

sayılı yazısı. 
2886 sayılı Devlet İhale Yasasına aykırılık suçunu işlediği iddia olunan Amasya Millet

vekili Akif Gülle hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi 
yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 11.8.1999 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.53.1999-018753 
Konu : Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
2886 sayılı Devlet İhale Yasasına aykırılık suçunu işlediği iddia olunan Akif Gülle hakkında 

yapılan soruşturma sırasında adı geçenin Amasya İPinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması 
üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak İçişleri 
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 2.8.1999 gün ve B050TEF0000000-34-7/2678-54 sayılı 
yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Amasya Milletvekili Akif Gülle hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp, kal
dırılmaması hususunda gereğine delâletlerini arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/100 
Karar No. : 108 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykırılık suçunu işlediği iddia olunan Amasya Milletvekili 
Akif Gülle hakkında üzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlmasına Dair Başbakanlık Tez
keresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 
2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Amasya Milletvekili 
Akif Gülle hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekte.) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli.) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 477) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim ekli.) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Karşı oy) 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 477) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle. Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 477) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 476) 

Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/99) 

T.C. 
Başbakanlık 5.8.1999 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-11800 
Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 16.7.1999 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.45.1999/16592 

sayılı yazısı. 
31.1.1994 tarihinde evinde yapılan aramalar sırasında, iki adet ruhsatsız tabanca, 43 adet 

tabanca mermisi, sahte sürücü ve silah taşıma izin belgeleri, iki adet hususi (yeşil) pasaport 
ile ele geçirilen Yaşar Öz isimli şahısla ilgili adli soruşturmayı, İstanbul İl Emniyet Müdür
lüğü yetkililerine verdiği emirle durdurarak adı geçenin serbest bırakılmasını ve ele geçirilen 
cürüm eşyalarının kurye vasıtası ile kendisine teslimini istemek suretiyle soruşturmanın 
yapılmasını engelleyip, cürüm eşyalarının ortadan kaldırılmasını sağlamak suçunu işlediği id
dia olunan Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar hakkında tanzim edilen soruşturma dos
yası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
T.C. 

A dalet Bakanlığı 16.7.1999 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.45.1999-16592 
Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
31.1.1994 tarihinde evinde yapılan aramalar sırasında iki adet ruhsatsız tabanca, 43 adet tabanca mer

misi, sahte sürücü ve silah taşıma izin belgeleri, iki adet hususi (yeşil) pasaport ile ele geçirilen Yaşar Öz 
isimli şahısla ilgili adli soruşturmayı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine verdiği emirle dur
durarak adı geçenin serbest bırakılmasını ve ele geçirilen cürüm eşyalannın kurye vasıtası ile kendisine 
teslimini istemek suretiyle soruşturmanın yapılmasını engelleyip, cürüm eşyalannın ortadan kaldınlmasını 
sağlamak suçunu işlediği iddia olunan Mehmet Kemal Ağar hakkında yapılan soruşturma sırasında adı 
geçenin Elazığ İl'inden Milletvekili seçildiğini anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldınl-
ması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 6.7.1999 
gün, B050PGM071000İŞ/6912 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğine delâletlerini arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 27.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/99 
Karar No. : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkın

da düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya 
hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısın
da görüşülmüştür. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Elazığ Milletvekili Meh
met Ağar hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Kâtip 
Ayhan Sefer Üstün 

Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Araşh 

Ankara 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekte) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atıla Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 476) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim ekli.) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşıyım) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Karşı oy) 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 476) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalannı engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz 
Adana 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

Oya Araslı 
Ankara 

Atila Emek 
Antalya 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Halil Ünlütepe 
Afyon 

Feridun F. Baloğlu 
Antalya 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 476) 



Dönem : 22 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 475) 

Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/98) 

T.C. 
Başbakanlık 23.7.1999 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-10797 
Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 12.7.1999 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.43.1999/15978 

sayılı yazısı. 
Cürüm işlemek için oluşturulan teşekkül üyesine yardım etmek suçunu işlediği iddia 

olunan Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası 
ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
T. C. 

Adalet Bakanlığı 12.7.1999 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.43.1999-015978 
Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Cürüm işlemek için oluşturulan teşekkül üyesine yardım etmek suçunu işlediği iddia olunan 

Mehmet Kemal Ağar hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin Elazığ İl'inden 
Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında 
düzenlenen fezlekeli evrak, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 
18.6.1999 gün, 1999/1345 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğine delâletlerini arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 2 7.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/98 
Karar No. : 34 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Cürüm işlemek için oluşturulan teşekkül üyesine yardım etmek suçunu işlediği iddia olunan 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komis
yonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Elazığ Milletvekili Meh
met Ağar hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekte) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarı baş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 475) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim ekli) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşıyım) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Hanın Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yümazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Öz kul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Karşı oy) 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 475) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aks öz 
Adana 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

Oya Ar aslı 
Ankara 

Atila Emek 
Antalya 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Halil Ünlütepe 
Afyon 

Feridun F. Baloğlu 
Antalya 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 475) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 474) 

Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/97) 

T.C. 
Başbakanlık 28.6.1999 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-08787 
Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 18.6.1999 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.32.1999/13934 

sayılı yazısı. 
Cürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek, gıyabi tutuklu sanık Abdullah 

Çatlı'nın gizlenmesine yardım etmek, Abdullah Çatlı'ya usulsüz olarak silah taşıma izin bel
gesi vermek, Yaşar Öz'e usulsüz olarak silah taşıma belgesi vermek, Abdullah Çatlı'ya usul
süz olarak hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini sağlamak, Yaşar Öz'e usulsüz olarak 
hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini sağlamak suçlarını işlediği iddia olunan Elazığ 
Milletvekili Mehmet Kemal Ağar hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet 
Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
T. C. 

Adalet Bakanlığı 18.6.1999 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 03.0. CİG. 0.00.00.0.1.128.32.1999-013934 
Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Cürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek, gıyabi tutuklu sanık Abdullah Çatlı'nın 

gizlenmesine yardım etmek, Abdullah Çatlı'ya usulsüz olarak silah taşıma izin belgesi vermek, Yaşar 
Oz'e usulsüz olarak silah taşıma belgesi vermek, Abdullah Çatlı'ya usulsüz olarak hususi damgalı 
(yeşil) pasaport verilmesini sağlamak, Yaşar Öz'e usulsüz olarak hususi damgalı (yeşil) pasaport veril
mesini sağlamak suçlarını işlediği iddia olunan Mehmet Kemal Ağar hakkında yapılan hazırlık soruş
turması sırasında, adı geçenin Elazığ İl'inden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama 
Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, İçişleri Bakanlığı Personel 
Genel Müdürlüğünün 8.6.1999 gün ve 6827 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğine delâletlerini arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 27.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/97 
Karar No. : 35 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Cürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek, gıyabi tutuklu sanığın gizlenmesine yar

dım etme suçunu İşlediği iddia olunan Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldınlmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Elazığ Milletvekili Meh
met Ağar hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Kâtip 
Ayhan Sefer Üstün 

Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Arash 

Ankara 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekte) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalefet şerhim ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
At ila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 474) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Semiha Öyüs 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Uye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

Uye 
Halil Özyolcu 

Ağn 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Karşı oy) 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 474) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımınıns tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 474) 



Dönem : 22 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 473) 

Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/96) 

T.C. 
Başbakanlık 4.11,1998 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310/19713 

Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığı 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Adalet Bakanlığının 28.10.1998 tarih ve B.03.Ü.CİG.0.Ü0.00.0.1.128.42.1998/Ü26578 
sayılı yazısı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığının kayıtlarında bulunan 
silahlar ve bu silahlara ait malzemenin kaybolmasına sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia 
olunun Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile 
Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 28.10.1998 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.42.1998/026578 
Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığının kayıtlarında bulunan silahlar ve 

bu silahlara ait malzemenin kaybolmasına sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan Mehmet 
Ağar hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğince yapılan soruşturmada adı geçenin Elazığ 
İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, adı geçen ve ona bağlı olarak haklarında karar 
verilecek diğer sanıklar yönünden zamanaşımı sürecinin de işlediği hususu da dikkate alınmak 
suretiyle ivedi olarak, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldıramayacağı konusunda gereğinin 
yapılması için düzenlenen fezlekeli evrak, İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü ifadeli 
23.10.1998 gün ve B.05.1.EGM.071.03.02.Müf:97/43-990214 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, 
kaldırılmaması hususunda gereğine delaletleri arz olunur. 

Hasan Denizkurdu 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 27.5.2004 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/96 
Karar No. : 36 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkın

da düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dos
ya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli top
lantısında görüşülmüştür. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Elazığ Milletvekili Meh
met Ağar hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalefet şerhim ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 473) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 473) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidann 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 473) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 472) 

Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'm Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/95) 

T.C. 
Başbakanlık 14.10.1998 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310/18654 

Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'm Yasama Dokunulmazlığı 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 8.10.1998 tarih ve B.02.0.TKB/013/03221 
sayılı yazısı. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Gümrük 
Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişlerince hazırlanan fezleke, 17.7.1998 tarih 
ve 089 ile 8.10.1998 tarih ve 126 sayılı Başbakanlık Olurları ve ilgi yazının sureti ilişikte gön
derilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

T.C. 
Başbakanlık 8.10.1998 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.02.0.TKB/013/03221 

PERSONEL VE PRENSİPLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
İlgi : a) Başbakanlık Makamının 17.7.1998 tarih, TEFTİŞ.M.089 sayılı Olurları. 

b) Başbakanlık Makamının 8.10.1998 tarih, TEFTİŞ.M:126 sayılı Olurları. 
İlgi (a) Olur gereğince, Başbakanlık, İçişleri, Gümrük Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdür

lüğü müfettişlerince hazırlanan 18.9.1998 tarih, 13/9 sayılı Fezleke ve ilgi (b) Makam Oluru ilişik
tedir. 

İlgi (b) Makam Olurlarına istinaden Elazığ Milletvekili Sn. Mehmet Ağar hakkında 
Anayasanın 83 üncü maddesi gereğince, Fezleke ve ekleri ile Makam Olurunun TBMM Başkan
lığına arzı hususunda, 

Gereğini acilen rica ederim. 
Osman Nuri Oduncu 

Teftiş Kurulu Başkan V. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/95 
Karar No. : 37 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkın

da düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dos
ya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli top
lantısında görüşülmüştür. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Elazığ Milletvekili Meh
met Ağar hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalefet şerhim ekli) 
Üye 

ibrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
At ila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 472) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy yazım eklidir) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Muhalifim) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasmı 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 472) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 472) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 471) 

İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/94) 

T.C. 
Başbakanlık 25.9.1998 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310/17470 
Konu : Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
tlgi : Adalet Bakanlığımı! 24.9.1998 gün ve B.03.0.CtG.0.00.00.0.1.128.52.1998/23265 

sayılı yazısı. 
Özel evrakta sahtecilik ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa muhalefet suçunu işlediği 

iddia olunan Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu hakkında tanzim edilen soruşturma 
dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 
Başbakan V. 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 24.9.1998 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.52.1998/23265 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

Özel evrakta sahtecilik ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa muhalefet suçunu işlediği id
dia olunan Abdülkadir Aksu hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin 
Diyarbakır İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 14.9.1998 
gün ve Hz. 1998/1162 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini 
teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyannca Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğine delaletleri arz olunur. 

Hasan Denizkurdu 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/94 
Karar No. : 83 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Özel evrakta sahtecilik ve Siyasî Partiler Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan 

İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının kaldırıl
masına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma 
Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kal
dırılması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak İstanbul Milletvekili Ab
dülkadir Aksu hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekte) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 471) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Karşı oy) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oyum ektedir) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağn 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşıyım) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalanndaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunlan Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldınlması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasmı 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 471) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidann 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalannı engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldınlması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki karanna katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 471) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 470) 

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/93) 

T.C. 
Başbakanlık 25.9.1998 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-17475 

Konu : Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığı 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 24.9.1998 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.47.1998/23262 
sayılı yazısı. 

Özel evrakta sahtecilik ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa muhalefet suçunu işlediği 
iddia olunan Kayseri Milletvekili Abdullah Gül hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası 
ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 
Başbakan V. 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 24.9.1998 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CÎG.0.00.00.0-1.128.47.1998-23262 

Konu : Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

Özel evrakta sahtecilik ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa muhalefet suçunu işlediği id
dia olunan Abdullah Gül hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin Kayseri İlin
den Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hak
kında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 14.9.1998 gün ve 
Hz. 1998/1160 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, kal
dırılmaması hususunda gereğine delaletleri arz olunur. 

Hasan Denizkurdu 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 2 7.5.2004 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/93 
Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Özel evrakta sahtecilik ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa muhalefet suçunu işlediği id

dia olunan Kayseri Milletvekili Abdullah Gül hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, 
Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül Komisyonumuza gelerek sözlü savunma yapmış ve 
dokunulmazlığının kaldırılması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kayseri Milletvekili Ab
dullah Gül hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
At ila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 470) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oyum ektedir) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağn 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasım, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 470) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 470) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 469) 

Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/92) 

T.C. 
Başbakanlık 27.8.1998 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310/15471 

Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'm Yasama Dokunulmazlığı 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 21.8.1998 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.42/1998-20754 
sayılı yazısı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü görevi sırasında yurt dışında silah kullanılmasını 
gerektirecek bir görevi ve yetkisi olmadığı halde danışmanı Korkut Eken'e bu konuda şifahi 
bir emir ve bazı silahlar vermek suretiyle, görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia 
olunan Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile 
Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 21.8.1998 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.42.1998/020754 
Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'm Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Emniyet Genel Müdürlüğü görevi sırasında yurt dışında silah kullanılmasını gerektirecek bir 

görevi ve yetkisi olmadığı halde danışmanı Korkut Eken'e bu konuda şifahi bir emir ve bazı silahlar 
vermek suretiyle görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Mehmet Ağar hakkında 
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğince yapılan soruşturmada adı geçenin Elazığ İlinden 
Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine Yasama Dokunulmazlığının kaldınlması için hakkında 
düzenlenen Fezlekeli evrak, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 18.8.1998 gün ve 
B050TEF000000034-2/2531-46 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, kal
dırılmaması hususunda gereğine delaletleri arz olunur. 

Hasan Denizkurdu 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 27.5.2004 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/92 
Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkın

da düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dos
ya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli top
lantısında görüşülmüştür. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Elazığ Milletvekili Meh
met Ağar hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalefet şerhim ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 469) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşıyım) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Uye 
Halil Özyolcu 

Ağn 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Muhalifim) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 469) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldınlmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 469) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 468) 

Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/91) 

T.C. 
Başbakanlık 9.12.1997 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.1'2-304/28029 

Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığı 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Adalet Bakanlığının 4.12.1997 gün ve B.03.0.CIG.0.00.00.0-1.92.3.1997-34389 sayılı 
yazısı. 

Susurluk yakınlarında meydana gelen trafik kazasında vefat eden Mehmet Özbay kim
likli Abdullah Çatlı ile Yaşar Öz isimli kişide ele geçirilen silah taşıma izin belgelerini sahte 
tanzim ettiği iddia olunan; Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında tanzim edilen soruş
turma dosyası ile ilgi yazı sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 4.12.1997 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.92.3.1997/34389 
Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Susurluk yakınlarında meydana gelen trafik kazasında vefat eden Mehmet Özbay kimlikli Ab

dullah Çatlı'nın üzerinden çıkan silah taşıma izin belgesi ile İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığının 2.1.1997 tarih 1997/9 Hazırlık 1997/1 sayılı görevsizlik karan ile İçiş
leri Bakanlığına gönderilen Yaşar Öz isimli kişide ele geçirilen silah taşıma izin belgelerini sahte 
tanzim ettiği iddia olunan Mehmet Ağar'ın Elazığ İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması 
üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldınlması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, İçişleri 
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 2.12.1997 gün 06-2/3039-88 sayılı yazısıyla alınmakla bir
likte takdim kılınmıştır. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyannca Yasama Dokunulmazlığının kaldınlıp, kal
dırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 27.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/91 
Karar No. : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Silah taşıma izin belgelerini sahte olarak tanzim etme suçunu işlediği iddia olunan Elazığ Mil

letvekili Mehmet Ağar hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Baş
bakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 
26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Elazığ Milletvekili Meh
met Ağar hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalefet şerhim ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 468) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Dokunulmazlığın kaldırılması 

yönünde karşı oyum var) 
Üye 

Semiha Öyüş 
Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Muhalifim) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 468) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 468) 



Dönem : 22 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 487) 

Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/167) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 22,1.2003 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-1484 

Konu : Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 16.1.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.2.2003/2864 

sayılı yazısı. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 

muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Aydın Milletvekili Mehmet Semerci hakkında tanzim 
edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Abdullah Gül 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 16.1.2003 

Sayı : B. 03.0. CİG. 0.00.00.02-1.128.2.2003-002864 
Konu : Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet suçunu 
işlediği iddia olunan Mehmet Semerci hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin Ay
dın İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 
hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığının 27.12.2002 gün ve Hz : 
2002/922, K : 2002/36 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Aydın Milletvekili Mehmet Semerci hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kal
dırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 28.5.2004 

Esas No. : 3/167 
Karar No. : 80 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Aydın Milletvekili Mehmet Semerci hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Aydın Milletvekili Mehmet Semerci Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının 
kaldırılması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Aydın Milletvekili 
Mehmet Semerci hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekte) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aş kar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
At ila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 487) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim ekli) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oy) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Karşı oy) 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının, tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 487) 
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Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aks öz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 487) 




