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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açılarak altı oturum yaptı. 

Birinci Oturum 
2005 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2003 Malî Yılı 

Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/897; 1/898; 
1/878, 3/669, 1/879, 3/670) (S. Sayıları: 706, 707, 708, 709) görüşmelerine devam olundu. 

Maliye Bakanlığı 2005 malî yılı bütçesi ile 2003 malî yılı kesinhesabı üzerindeki görüşmelere 
bir süre devam edildi. 

Saat 14.10'da toplanmak üzere, Birinci Oturuma 13.06'da son verildi. 
Sadık Yakut 
Başkanvekili 

Yaşar Tüzün Mehmet Daniş 
Bilecik Çanakkale 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Oturumlar 
2005 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2003 Malî Yılı 

Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/897; 1/898; 
1/878, 3/669, 1/879, 3/670) (S. Sayıları: 706, 707, 708, 709) görüşmelerine devam olunarak; 

Maliye Bakanlığı 2005 malî yılı bütçesi ile 2003 malî yılı kesinhesabı kabul edildi. 
Gelir Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 
İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın, konuşmasında, farklı görüş

leri kendisine atfetmesi, 
İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, ileri sürmüş olduğu 

görüşler, 
Nedeniyle birer açıklamada bulundular. 
2005 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2003 Malî Yılı 

Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının maddelerinin 
kabul edildiği ve açık oylamalarının, 28 Aralık 2004 Salı günkü birleşimde, son konuşmalardan 
sonra yapılacağı açıklandı. 

Alınan karar gereğince, 28 Aralık 2004 Salı günü saat 11.00'de toplanmak üzere, birleşime 
22.37'de son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Yaşar Tüzün Mehmet Daniş 
Bilecik Çanakkale 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ahmet Gökhan Sarıçam 

Kırklareli 
Kâtip Üye 
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No. : 53 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

28 Aralık 2004 Salı 
Tasarılar 

1. - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Tarım 
Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/941) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22.12.2004) 

2. - Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve 
Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2005 Yılın
da Yapılacak Artışlar Hakkında Kanun Tasarısı (1/942) (Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2004) 

Raporlar 
1. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş

bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ağrı 
Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/337) (S. Sayısı : 
551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

2. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/338) (S. Sayısı : 552'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

3. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/342) (S. Sayısı : 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

4. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/345) (S. Sayısı : 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

5. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/346) 
(S. Sayısı : 560*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

6. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/347) (S. Sayısı : 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 
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7. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/350) (S. Sayısı : 563'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

8. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri Milletvekili 
Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun ve Erzurum 
Milletvekili Mustafa Ihcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuştur
manın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Mil
letvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazı (3/351) (S. Sayısı : 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

9. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/377) (S. Sayısı : 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

10. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/378) (S. Sayısı : 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

11. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/380) 
(S. Sayısı : 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

12. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/389) 
(S. Sayısı : 571'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

13. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/390) (S. Sayısı : 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

14. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/403) (S. Sayısı : 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

15. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S. Sayısı : 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 
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16. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S. Sayısı : 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

17. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/420) (S. Sayısı: 578'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

18. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S. Sayısı : 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

19. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/453) 
(S. Sayısı : 587'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

20. - Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/454) (S. Sayısı : 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

2 1 . - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Er
mesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Millet
vekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/455) (S. Sayısı: 589'a 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, İzmir-Seferihisar ve Urla'da yaptırılan deprem 

konutlarının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4494) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.12.2004) 

2. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Sabahattin Ali cinayeti ve mezarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4495) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004) 

3. - Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, toplumsal gösterilerde polisin şiddet kullanmasını 
engelleyici çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4496) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004) 

4. - Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, Sakarya-Pamukova Kaymakamı hakkında açılan 
soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4497) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.12.2004) 

5. - Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, Heybeliada Ruhban Okulu ve ekümeniklik 
konusunda bir beyanı olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4498) (Başkan
lığa geliş tarihi: 20.12.2004) 
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6. - İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, THY'nin son beş yılda hizmete aldığı ser
vis elemanlarına ve DHMİ'nin bagaj araçlarını kiralamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/4499) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004) 

7. - İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, DHMİ'nin bagaj araçlarını kiralamasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4500) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004) 

8. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli 
personel sınavının iptal nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4501) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004) 

9. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, teknik personel alımı için yapılan bir 
mülakata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4502) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.12.2004) 

10. - İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Musul'da şehit edilen güvenlik görevlilerine iliş
kin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4503) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.12.2004) 

11.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, görev yeri belirlemesinde genelgeye aykırı dav
ranan il millî eğitim müdürlüklerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4504) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 11.00 
28 Aralık 2004 Salı 

BAŞKAN : Bülent ARINÇ 
KÂTİP ÜYELER : Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayımız vardır; gündeme geçiyoruz. 
Gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmına geçiyoruz. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

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

Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No. : 122 Tarihi: 28.12.2004 
27.12.2004 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 725 sıra sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk 

Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının, 48 saat 
geçmeden, Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
3 üncü sırasına alınmasının; 29.12.2004 Çarşamba günkü Birleşimde sözlü soruların görüşül
memesinin; 29.12.2004 Çarşamba günü Genel Kurulun 14.00-23.00 saatleri arasında çalışmalarını 
sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Salih Kapusuz Ali Topuz 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, programa göre, 2005 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu 

Tasarıları ile 2003 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerin
deki son müzakereye başlıyoruz. 

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

/. - 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/897) 
(S. Sayısı: 706) (x) 

2. - 2003 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/878, 3/669) (S. Sayısı: 708) (x) 

3. - 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/898) (S. Sayısı : 707) (x) 

4. - 2003 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/879, 3/670) (S. Sayısı: 709) (x) 

(x) 706, 707, 708, 709 S. Sayılı Basmayazılar ve Ödenek Cetvelleri 20.12.2004 tarihli 35 inci Bir
leşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 13.12.2004 tarihli 31 inci Birleşiminde alınan karar 

gereğince, bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve hükümete 1 'er saat süreyle söz verilmesi -bu 
süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir- İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre yapılacak 
kişisel konuşmaların ise 10'ar dakika olması kararlaştırılmıştı. 

Şimdi, grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına; Giresun Milletvekili Sayın Nurettin Canikli, Ankara 

Milletvekili Sayın Bülent Gedikli; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili 
Sayın Deniz Baykal. 

Şahısları adına; lehinde; Bitlis Milletvekili Sayın Edip Safder Gaydalı, Bursa Milletvekili 
Sayın Faruk Anbarcıoğlu; aleyhinde; İstanbul Milletvekili Sayın Berhan Şimşek, Antalya Millet
vekili Sayın Deniz Baykal. 

Gruplar adına konuşmalara başlıyoruz. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, ilk söz Giresun Milletvekili Sayın Nurettin Canikli'ye 

aittir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreyi eşit olarak kullanacağınızı biliyorum. 
Sayın Canikli, söz süreniz 30 dakikadır. 
Buyurun efendim. 
AK PARTİ GRUBU ADINA NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı hakkında, AK 

Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Öncelikle, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğur

lu olmasını diliyorum. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizin bildiği gibi, bütçelerin birçok fonksiyonu vardır; 

ekonomik fonksiyonu, malî fonksiyonu; bunların yanında, bir de, tabiî, sosyal amaçlan gerçekleş
tirmede kullanılan önemli araçlardan bir tanesidir. 

Her yıl, bütçeyle, millî gelirimizin yaklaşık yüzde 35'i yeniden harmanlanır, yeniden toplumun 
değişik kesimlerine dağıtılır; yani, devlet, her yıl, millî gelirimizin yaklaşık yüzde 35'ine tekabül 
eden bir rakamı alır, toplar ve sonra, bunu yeniden dağıtır. Dolayısıyla, hükümetlerin, bütçe uy
gulaması yoluyla, millî gelirin yüzde 35'ini toplumun farklı kesimlerine dağıtma imkânı olması, 
hükümetlere, bütçe uygulamasını sosyal politikaların bir aracı olarak kullanılması imkânını sağlar. 

Ben, öncelikle, 2005 yılı bütçesini bu yönüyle ele almak ve değerlendirmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, bütçe harcama kalemlerinde beş tane ana harcama kalemi 

bulunmaktadır. Bu harcama kalemleri, toplumun değişik kesimlerine kaynak aktarır. Bunların en 
önemlilerinden bir tanesi personel harcamalarıdır. 

Yine, hepinizin bildiği gibi, bütçe içerisinde, personel harcamaları, toplumun orta ve alt gelir 
gruplarına kaynak aktarılan bir kalemdir; yani, personel harcamalarından pay alan kesimler, top
lumun gelir grupları itibariyle, orta ve alt gelir kesiminde yer alan gruplardır. 

2005 yılı bütçesinde personel harcamalarının rakamlarına baktığımız zaman, bütçe içerisindeki 
payı itibariyle; yani, reel rakamlar itibariyle baktığınızda, herhangi bir değişiklik öngörülmemek
tedir; yani, aşağı yukarı, 2005 yılı bütçesinde de personel harcamalarının bütçe içindeki payı korun
maktadır. Bu yönüyle, yani, personel harcamaları yönüyle bakıldığında, sosyal politikalar açısından 
herhangi bir değişiklik yoktur; aşağı yukarı nötr durumdadır. 
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Değerli arkadaşlar, ikinci önemli kalem, mal ve hizmet alımları kalemidir. Daha önceki tasnif
te, genel olarak, cari harcamalar olarak tanımlanmaktaydı; ama, yeni bütçede, yeni bütçe tasnifi uy
gulamasında mal ve hizmet alımları olarak ortaya çıkmaktadır. 

Mal ve hizmet alımlarında yine, ağırlıklı olarak; yani, bu kesimden pay alan kesim, toplumun 
orta ve alt gelir grubunda bulunan kesimlerdir. Özellikle sağlık harcamalarının mal ve hizmet alım
ları içerisinde önemli bir paya sahip olduğu dikkate alınırsa, geneli itibariyle bakıldığında, mal ve 
hizmet alımları yoluyla kamuya, topluma aktarılan kaynaktan pay alanların önemli bir ağırlığı, 
çoğunluğu, orta ve alt gelir gruplarında yer alan insanlardır. 

Şimdi, 2004 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımlarının toplam bütçe büyüklüğü içerisindeki 
payı yüzde 8,24 iken, 2005 yılı bütçe tasarısında bu oran yüzde 9,28'e yükseltilmiştir. Bir başka 
ifadeyle, mal ve hizmet alımları harcaması yoluyla, toplumun orta ve alt gelir gruplarına daha faz
la kaynak aktarılmaktadır. Hükümet, sosyal politika aracı olarak, mal ve hizmet alımları har
camalarında önemli bir artışa gitmiştir -biraz önce rakamları ifade ettim- ve bu harcamalardan pay 
alan kesimler de, esas itibariyle, toplumun orta ve alt gelir gruplarıdır. 

Yine, mal ve hizmet alımları içerisinde altkalem olan sağlık harcamalarına bakıldığında, bu tes
pit teyit edilir. 2004 yılında mal ve hizmet alımları içerisinde sağlık harcamalarının payı yüzde 2,9 
iken, 2005 yılında bu oran yüzde 2,23'e yükseltilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, yine, bütçe kalemleri içerisinde önemli yekûn tutan harcama kalemlerinden 
bir tanesi de transfer harcamalarıdır. Transfer harcamaları içerisinde de, sosyal güvenlik kuruluş
larına hazineden, daha doğrusu, devletten yapılan aktarmalar önemli bir paya sahiptir. Bu aktar
maların ortak özelliği, hem Emekli Sandığına yapılan aktarmaların hem Sosyal Sigortalar 
Kurumuna yapılan aktarmaların ve hem de Bağ-Kura yapılan aktarmaların, hepinizin tahmin 
edebileceği gibi, ağırlıklı olarak, toplumun alt gelir grubuna yapılan aktarmalar olmasıdır. Çoğun
luğu emekli olan bu kesime yapılan aktarmaları, bu yönüyle -biraz önce tartıştığımız yönüyle- ay
nı zamanda, sosyal aktarma olarak tanımlayabiliriz. 

Bu açıdan irdelersek, 2004 yılında Emekli Sandığına transfer harcamaları adı altında yapılan 
aktarmaların bütçe içerisindeki payı yüzde 5,59'dur. 2005 yılı bütçesinde öngörülen oran ise yüzde 
5,71'dir ve bu yönüyle, emeklilerimize hazineden aktarılacak olan payda, bütçe içerisindeki payı 
itibariyle bir artış söz konusudur. 

Değerli arkadaşlar, aynı eğilim Bağ-Kura yapılacak olan transfer harcamaları için de geçerlidir. 
2004 yılında Bağ-Kur harcamalarının bütçe içerisinden aldığı pay yüzde 3,83 iken, 2005 yılında bu 
oran yüzde 4,24'e yükseltilmektedir. Bu da, son derece ciddî bir artıştır ve bu kesim, özellikle, yani 
Bağ-Kurdan maaş alan kesim, toplumun -hepinizin de tahmin edebileceği gibi- en alt gelir grubun
da bulunan kesimdir ve bu yönüyle de bakıldığında, bu kesime ciddî olarak bir pay aktarılmaktadır, 
kaynak aktarılmaktadır bütçe içerisinden ve dolayısıyla, bu kesimin, toplam millî gelir içerisinden 
aldığı pay artırılmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, sosyal güvenlik harcamalarının son bölümü olan veya üçüncü kısmı olan 
Sosyal Sigortalar Kurumuna yapılan aktarmalar için de aynı şey geçerlidir. Rakamlara baktığımız
da bunu net olarak görürüz. 2004 yılında Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarılan payın bütçe içerisin
deki oranı yüzde 4,19 iken, 2005 yılı bütçesinde bu oran yüzde 4,24'e yükseltilmektedir. 

Bu çerçevede, bu bapta yer alan, yani sosyal harcama olarak tanımlayabileceğimiz ve bütçenin 
transfer harcamaları kalemi içerisinde yer alan bir diğer harcama da, Kredi ve Yurtlar Kurumuna 
yapılan aktarmalardır. Bu aktarmalar da, yine, hepimizin tahmin edebileceği üzere, öğrencilerimize 
ve özellikle dargelirli öğrencilerimize sağlanan kaynakları ifade etmektedir ve aynı zamanda, yine, 
bu kesim de, toplumun alt gelir grubunda bulunan kesimi ifade etmektedir. Bu kesime, yani Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna aktarılan kaynaklar itibariyle baktığınızda, 2004 yılında yüzde 0,59 oranında pay 
alırken, 2005 yılı bütçesinde çok ciddî bir artışla yüzde 0,75 oranında pay alır hale getirilmektedir. 

- 1 8 1 -



T.B.M.M. B : 43 28 .12 . 2004 O : 1 

Değerli arkadaşlar, son olarak, yine, bu kalemde, emeklilere vergi iadesi geliyor. Bu da, top
lumumuzun en alt gelir grubunda bulunan kesimini oluşturmaktadır. 2004 yılı bütçesinde emek
lilere vergi iadesi adı altında yapılan ödemelerin, bütçeden aldığı pay, bütçe içerisindeki payı yüz
de 0,52 iken, 2005 yılında bu oran yüzde 0,83'e yükseltilmektedir. Bu, aynı zamanda, bu 5 transfer 
harcamasının içerisinde önemli bir yekûnu ifade etmektedir. Yapılan harcamalardaki biraz önce 
rakamlarla ifade ettiğim artışlar son derece önemlidir ve millî gelirin bütçe yoluyla yeniden dağıtıl
ma sürecinde toplumun en fakir kesimine, orta ve en alt gelir grubunda bulunan kesimine 
hükümetimizin daha çok kaynak aktarma ve millî gelirden daha çok pay verme iradesinin somut 
olarak bütçe yansımasıdır. 

Değerli arkadaşlar, bütçe içerisinde dördüncü önemli kalem ise, yatırım harcamalarıdır. Yatırım 
harcamaları, ilk bakışta, sanki toplumun üst gelir grubunda bulunan kesimine kaynak aktarma an
lamına gelir gibi gözükse de ya da bir başka ifadeyle, yatırım harcamalarından en büyük payı üst 
gelir grubunda bulunan kesim alıyor gibi değerlendirilse de veya öyle görülse de, detaya inildiğin
de ve özellikle içinde bulunduğumuz dönem itibariyle değerlendirildiğinde bunun tam gerçeği yan
sıtmadığı ortaya çıkar. Bakın, son iki yılda sermaye kesiminin kârlarında çok ciddî bir düşüş mey
dana gelmiştir. Türkiye'de imalat sanayiinin, reel olarak, ortalama olarak kâr marjı yüzde 1,3'e kadar 
düşmüştür. Dolayısıyla, esas itibariyle, bu gerçek de dikkate alındığında, yatırım harcamaları yoluy
la kaynak aktarılan kesim, toplumun yine ağırlıklı olarak orta gelir grubunda, aynı zamanda, alt 
gelir grubunda bulunan insanlardır. Bu kaleme de baktığınızda, belki son yılların en büyük, en 
radikal artışlarından biri yatırım harcamalarında yapılmıştır, hem mutlak rakam itibariyle hem de 
oran itibariyle. 

2004 yılında yatırım harcamalarının bütçe içerisindeki payı yüzde 4,82 iken, 2005 yılında bu 
oran yüzde 6,47'ye çıkarılmaktadır. Mutlak rakam itibariyle, 2004 yılında yapılan yatırım har
camaları 6,4 katrilyondan yaklaşık 10 katrilyonun üzerine çıkarılmaktadır. Bu da, gerçekten, hem 
istihdamın artırılması, yatırımların artırılması anlamında önemli bir araç olarak kullanılacaktır; 
ama, aynı zamanda, irdelemeye çalıştığımız yönü itibariyle, yani, sosyal boyutu itibariyle de, top
lumun orta ve alt gelir gruplarında bulunan kesimlerine kaynak aktarılmasına yardımcı olacak, 
vesile olacak önemli bir düzenlemedir. 

Şimdi, bu noktada karşımıza önemli bir soru çıkar değerli arkadaşlar. Peki, biraz önce rakam
larla ifade ettiğim ve toplumun orta ve alt gelir gruplarına aktarılan bu kaynakların artışının finans
manı nereden karşılanmaktadır? 

Tabiî, bu sorunun cevabı çok nettir; bu sorunun cevabını bulmak için, faiz harcamalarının büt
çe içerisindeki payına bakmamız gerekiyor değerli arkadaşlar ve faiz harcamaları da, aynı zaman
da, bütçe içerisinde, toplumun en üst gelir grubunda bulunan sermaye sahibi zengin kesimlere kay
nak aktarma aracıdır. Faiz harcamalarının çok büyük bölümü, toplumun en üst gelir grubunda 
bulunan insanları tarafından elde edilmektedir. 

Şimdi, biraz önce söylediğim, o sosyal boyutu önplanda olan ve 2005 yılı bütçesinde, bir ön
ceki yıl bütçesindeki rakamlara göre ciddî anlamda artırılan harcamaların kaynağı faiz har
camalarıdır. 

Nasıl olduğu konusunda, isterseniz, biraz detaya girelim arkadaşlar. Aslında, bu eğilim, 2003 
yılından beri devam etmektedir. Biraz daha trende bakarsak, 2002 yılına kadar bütçe içerisindeki 
faiz harcamalarının, hem bütçe içerisindeki payının hem gayri safi millî hâsıla içerisindeki payının 
hem de mutlak olarak, rakam itibariyle, sürekli ve ciddî anlamda bir artış eğiliminde olduğunu 
görürüz. Bu eğilim, 2003 yılı bütçesinden itibaren değişmeye başlamıştır. Yani, 2003 yılı bütçesin
den itibaren, faiz harcamalarının, bütçe içerisindeki payı, gayri safi millî hâsıla içerisindeki payı 
azalmaya başlamıştır ve aynı eğilim, 2005 yılı bütçesinde de devam etmektedir. 
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Değerli arkadaşlar, 2002 yılında faiz harcamalarının bütçe içerisindeki payı yüzde 45'tir; yani, 
toplam bütçe harcamalarının yüzde 45'i, 2002 yılında, faiz harcamalarının finansmanında kullanıl
mıştır. 2003 yılında bu oran yüzde 42'ye düşürülmüştür. 3 puanlık, ciddî sayılabilecek bir düşüş söz 
konusudur ve aynı düşüş daha sonra devam etmiştir. 

2004 yılında, faiz harcamalarının bütçe içerisindeki payının yüzde 40,68 olacağı tahmin edil
mektedir ki, aşağı yukarı gerçeğe yakın bir tahmindir. En son revize edilmiş rakamlar itibariyle söy
lüyorum. 2005 yılında bu oran, değerli arkadaşlar, yüzde 36,27'ye inecektir. 

Dışarıda yapılan tartışmalarda zaman zaman duyuyoruz. Özellikle 2003 yılı bütçesi görüşülür
ken de -hatırlıyorum ben- bazı arkadaşlar tarafından, faiz ödemelerine ilişkin rakamların tut
mayacağı iddia edilmişti. 2004 yılı bütçesi tartışılırken de, 2003 yılında yakalanan bu başarının, 
yani faiz ödemelerinde, hatta öngörülen hedeflerin de altında kalınmasının tesadüfi olduğu ve 
bunun devam etmeyeceği şeklinde bir tahminde bulunulmuştu bazı arkadaşlar tarafından; ama, bu 
tahminlerin hiçbiri tutmadı. Bu şunun için önemli değerli arkadaşlar: 

Geçtiğimiz yıllara baktığınız zaman, sanıyorum 2000 yılında idi, bir defa, genel anlamda büt
çe tahminlerinde bir tutarlılık var, onun dışında sürekli bir sapma söz konusu. İlk defa bütçede bu 
yönüyle bir istikrar yakalanmıştır, hem bütçenin genel rakamları itibariyle -tahminler ve gerçekleş
meler itibariyle söylüyorum- hem de şu anda ilgilendiğimiz, tartıştığımız faiz rakamları itibariyle. 
Yani, bunlar bir tesadüf değildir. îki dönem üst üste, peş peşe istikrarlı bir tahmin gerçekleşme 
oranının yakalanmış olması ve aynı zamanda azalma trendine girmiş olması, hükümetimiz tarafın
dan hazırlanan bütçelerin gerçekçi olduğu, uygulanabilir olduğu ve tahminlerin yüzde 100'ün de 
üzerinde gerçekleştiği sonucunu ortaya çıkarır. 

Buradan yola çıkarak, 2003 ve 2004 yıllarında faiz ödemelerine ilişkin tahminlerin daha da 
iyileşerek realize olduğundan yola çıkarak, 2005 yılında da bu rakamların tutmaması için hiçbir 
neden göremiyoruz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla, 2002'de hükümetimizin devraldığı faiz 
ödemelerinin bütçe içerisindeki payı yüzde 45 iken, bu oranın 2005 yılı bütçesinde yüzde 36,27'ye 
düşürülmesi hedeflenmektedir. Yaklaşık 9 puanlık gerçekten çok dramatik bir azalma, ciddî bir 
azalma söz konusudur. 

Değerli arkadaşlar, faiz ödemelerinin hükümetlerin nasıl elini kolunu bağladığı yıllardan beri 
hep söylenir ve devletin aslî fonksiyonlarını yerine getirmekte nasıl âciz kaldığı faiz ödemeleri 
yüzünden hep anlatılır. Bu gerçekten doğruydu, büyük oranda bugün de geçerlidir değerli arkadaş
lar. Çünkü, harcama kalemlerine baktığınız zaman, personel harcamalarında hükümetlerin çok fazla 
inisiyatif kullanma imkânı yok. Çünkü, personel sayısı belli,onlann maaşları belli, çok fazla azalma 
imkânı söz konusu değil. Cari harcamalarda oynanabilirdi, onlar üzerinde birtakım tasarruflar 
yapılabilirdi. Özellikle 2003 ve 2004 yılı uygulamalannda, baktığımızda, bu kalemde de gerçekten 
yapılabilecek olan nerdeyse maksimum ölçüde tasarruf sağlanmıştır ve bu rakam üzerinde de bun
dan sonra çok fazla oynama imkânı yoktur. Keza, faiz dışındaki transfer harcamalarına baktığınızda, 
biraz önce söylediğim sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan aktarmalar transfer harcamaları içerisin
de önemli bir paya sahiptir, bunlar içerisinde de çok fazla oynama imkânına sahip değilsiniz. Emek
li Sandığından emekli maaşı alan insanların maaşını ödemek zorundasınız, keza, Bağ-Kurdan emek
li maaşı olan, Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli maaşı alan insanların maaşını ödemek zorun
dasınız. Dolayısıyla, hükümetler, aslî fonksiyonlarını ifa etmek için ve diğer sosyal politika amaç
larına, hedeflerine ulaşabilmek için faiz ödemelerini kısmanın dışında, faiz ödemelerinde tasarruf 
yapmanın dışında başka hiçbir araçları bulunmamaktadır. Bu gerçekten doğru bir tespittir ve daha ön
ce hep söylenirdi -bütün bu bütçe görüşmelerinde- 1990'lı yıllarda konuşmacı bütün ilgililer konuşur
lar, söylerlerdi; ama, hiçbir hükümet tarafından bu gerçekleştirilememişti; özellikle 1990'lı yılların 
başından itibaren söylüyorum, bütün hükümetlerin hedefi olmasına rağmen gerçekleştirilemeyen bu 
durum, ilk defa AK Parti Hükümetleri tarafından 2003 yılından itibaren gerçekleştirilmeye başlan
mış ve 2003 yılı, 2004 yılı, 2005 yılı bütçesinde faiz ödemelerinin bütçe içerisindeki payı anlamlı bir 
şekilde, büyük oranda, ciddî bir şekilde azalmıştır ve azalmaya devam etmektedir. 
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İşte, mutlak rakam itibariyle bakarsak, 2002 yılında faiz ödemeleri için 51 katrilyon 870 tril
yon lira ödeme yapılmıştır, 2003 yılında 58,6 katrilyon ödeme yapılmıştır, 2004 yılında 58,7 katril
yon ödeme yapılmıştır; neredeyse, 2003 yılındaki nominal rakamlara yakın bir rakam -aşağı yukarı 
aynı- ve 2005 yılının nominal rakamlarında, bir önceki yılın rakamlarının altına düşecek şekilde 
56,4 katrilyon lira ödeme öngörülmektedir. 

Şimdi, tabloyu global değerlendirdiğinizde değerli arkadaşlar, hükümet, 2005 yılı bütçesiyle, 
toplumun üst gelir gruplarının payını azaltmakta; yani, bir başka ifadeyle, zenginden almakta -bunu 
nasıl yapıyor; bunu, faiz ödemelerinin bütçe içerisindeki payını kısarak yapıyor; ciddî anlamda 
tasarruf yaparak yapıyor- ve bunu, toplumun orta ve alt gelir gruplarında bulunan kesimlere ak
tarıyor biraz önce söylediğim şekilde; biraz önce bütçe rakamlarıyla ifade ettiğim, ortaya koymaya 
çalıştığım şekilde ve bana göre, 2003 yılı, 2004 yılı ve bugün görüştüğümüz 2005 yılı bütçesinin en 
önemli özelliklerinden bir tanesi budur; en temel belirleyici özelliği budur; ciddî anlamda, gelir 
dağılımına katkı sağlamasıdır, ciddî anlamda, toplumun üst gelir gruplarından alıp, toplumun orta 
ve alt gelir gruplarına millî gelirin önemli bir bölümünü aktaran bir bütçe olmasıdır. 

Değerli arkadaşlar, bazı arkadaşlarımıza şöyle bir soru da gelebilir: Peki, biz, bunu nasıl öl
çeriz? Gerçekten, bütçelerin -2003 yılı, 2004 yılı ve 2005 yılı bütçesinin- bu özelliği nasıl ölçülür, 
rakamlara nasıl yansır? Yani, gerçekten, bu özellik, bizim söylediğimiz gibi, iddia ettiğimiz gibi, 
toplumun üst gelir grubundan alıp alt gelir grubuna aktardığımız zaman, bunun, gelir dağılımı 
rakamlarına yansıması gelir. Gelir dağılımı rakamlarına baktığımız zaman da değerli arkadaşlar, 
bunu, çok net olarak görürüz. Tabiî, şu anda, elimizde, sadece 2003 yılına ilişkin gelir dağılımı 
rakamları var ve bunu 2002 yılı rakamlarıyla karşılaştırma imkânına sahibiz; ama, biraz önce de 
söyledim; 2003 yılı bütçesi de -biraz önce, sosyal boyut itibariyle baktığınızda- 2005 yılı bütçesinin 
de özelliklerini taşımaktadır. 

Şimdi, bakın, nasıl yansıdığını çok net olarak göreceğiz; 2002 yılında, toplumun en fakir yüz
de 20'lik kesiminin millî gelirden aldığı pay yüzde 5,3 iken, 2003 yılında bu oran yüzde 6'ya çık
mıştır. Toplumun en fakir, en alt gelir grubunda bulunan yüzde 20'lik kesimin millî gelirden aldığı 
pay 2002 yılında yüzde 5,3'ten 2003 yılında yüzde 6'ya çıkmıştır. İşte, biraz önce söylediğimiz 
hususların gelir dağılımı rakamlarına yansımasıdır; bilimsel olarak ispatı değerli arkadaşlar. Bu da 
kâfi değil. 

Bakın, ilave edelim; yine, toplumun en üst gelir grubunda bulunan yüzde 20'lik kesimin millî 
gelirden aldığı pay 2002 yılında yüzde 50,1 iken, 2003 yılında, bu oran, yüzde 48,3'e düşmüştür ve 
bu rakamların bu hale gelmesinin, yani, gelir dağılımında da ciddî anlamda adaletsizliğin gideril
mesi noktasında, belki, uzun yıllardan beri ilk defa ciddî bir adım atılmasının da temel nedeni büt
çe uygulamalarıdır. Yani, millî gelirin yüzde 35'inin hükümet tarafından alınıp tekrar dağıtılması 
aşamasında, üst gelir gruplarından alınıp, biraz daha alınıp, daha fazla alınıp, toplumun alt gelir 
gruplarına aktarılmasıdır. Bilimsel olarak rakamlara yansıması itibariyle de bunu, bu şekilde ifade 
edebiliriz ve bu yönüyle, gerçekten, takdir edilmesi gereken bir uygulamadır, takdir edilmesi 
gereken bir sonuçtur değerli arkadaşlarım. 

2005 yılı bütçesiyle ilgili ikinci olarak üzerinde durmak istediğim nokta, bütçe açıklarının gay
ri safi millî hâsılaya oranındaki değişimlerdir. Bunu tabiî, birçok arkadaşımız da söyledi, belki, bun
dan sonra da söylenecek; ama, önemine binaen tekrar vurgulamak istiyorum değerli arkadaşlar. 

Bakın, geçtiğimiz yıllarda, istisnasız olarak, son on yılda, hatta, daha gerilerde, bütçe tahmin
leri hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Buna konsolide bütçe büyüklüğü harcamaları dahil, faiz 
ödemeleri dahil, bütçe açığı rakamları dahil. Hükümetler bir tahminde bulunmuşlar bütçelerini 
yaparken ve genelde de, bütçe görüşmeleri sırasında, bu tahminlerin gerçekleşeceğini söylemişler; 
ama, hiçbirisi gerçekleşmemiş, hepsinde çok ciddî sapmalar meydana gelmiş, istisnasız bütün yıl
larda; ne zamana gelene kadar; 2003 yılına gelene kadar değerli arkadaşlar. 
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Ben, çok daha fazla ayrıntıya girmeden, sadece, bunlar içerisinde, önemine binaen, bütçe açığı 
rakamlan üzerinde durmak istiyorum. Bütçe açığı rakamları da, 2002 yılına kadar sürekli olarak bir 
artış eğilimine girmiş; yani, bütçe açığının gayri safi millî hâsıla içerisindeki payı, 2002 yılına kadar 
sürekli olarak artmış ve 2002 yılında pik noktasına, yüzde 15'e ulaşmış. AK Parti Hükümetlerinden 
sonra da düşmeye başlamış; bütçe açığının gayri safi millî hâsıla içindeki payı, 2003 yılında yüzde 
13'e düşmüş, 2004 yılında yüzde 7,27'ye düşmüş; neredeyse bir önceki yıla göre yarı yarıya ciddî 
bir azalmadır ve değerli arkadaşlar, 2005 yılında da gayri safî millî hâsılanın yüzde 6'sı oranında bir 
bütçe açığı olacağı tahmin edilmektedir. Bu, çok net olarak gösteriyor ki, AK Parti Hükümetlerinin 
tahminleri gerçekleşmektedir. AK Parti Hükümetleri, 58 ve 59 uncu Hükümetler tarafından yapılan 
bütçeler gerçekçi bütçelerdir; önceki yıllarla kıyaslanamayacak kadar gerçekçi bütçelerdir. 

Bakın, 1995 yılında, o dönemin hükümeti, bütçe harcamalarının 1 trilyon 330 milyar lira 
olacağını tahmin etmiş; fakat, gerçekleşmesi 1 katrilyon 724 trilyon lira olmuş. 1996 yılında, 3 kat
rilyon 510 trilyon lira tahmin edilmiş, 3 katrilyon 961 trilyon lira olarak gerçekleşmiş. 1998 yılın
da, 14 katrilyon 789 trilyon lira tahmin edilmiş, 15 katrilyon 614 trilyon lira olarak gerçekleşmiş. 
1999 yılında, yaklaşık olarak 27 katrilyon lira tahmin edilmiş, 28 katrilyon lira olarak gerçekleşmiş. 
2001 yılında, 79 katrilyon lira tahmin edilmiş, 80 katrilyon lira olarak gerçekleşmiş. 2002 yılında, 
98 katrilyon lira tahmin edilmiş, 115 katrilyon lira olarak gerçekleşmiş. 

Değerli arkadaşlar, bu olumsuz görüntü, bu inandırıcı olmayan görüntü ve aynı zamanda ciddî 
olmayan görüntü, 2003 yılından itibaren değişmeye başlamış. 2003 yılında, hükümetimiz, bütçe 
hedefi, harcama hedefi olarak toplam 145 katrilyon 949 trilyon lira hedeflemiş, gerçekleşme 140 
katrilyon 454 trilyon lira olmuş. Bunun, tesadüfi olmadığı, arızî olmadığı 2004 yılı rakamlarıyla or
taya çıkmış. 2004 yılı rakamlarına da baktığınız zaman, 149 katrilyon 945 trilyon lira hedeflenmiş, 
139 katrilyon 482 trilyon lira olarak gerçekleşmiş; yani, hedefin altında gerçekleşmiş. Değerli ar
kadaşlar, bu, şu anlama geliyor: AK Parti hükümetleri, gerçekten, disiplinli bütçeler yapıyorlar, 
güvenilir bütçeler yapıyorlar, ciddî bütçeleme tekniği uyguluyorlar; değerli arkadaşlar, bunun an
lamı budur. 

Değerli arkadaşlar, ekonomik büyümenin, kalkınmanın en temel şartlarından bir tanesi, güven 
ve istikrardır. Güven ve istikrar olduğu zaman, ekonomik ajanlar, ekonomik kararlarıyla ekonomiyi 
etkileyen herkes, bütün gerçek kişi ve kurumlar, dolaylı olarak, ekonominin gelişmesi ve kalkın
ması yönünde hareket ediyorlar. Bakın, iki tane örnek vereceğim. Güven ve istikrar tesis edildiği 
takdirde, siyasî iktidarlar, hükümetler, kamuoyuna güven ve istikrar aşılayabildiği takdirde... Tabiî, 
bunların, birçok olumlu yansımaları, sonuçları var; ama, bana göre en önemlilerinden iki tane ör
nek vereceğim: Birincisi, insanlar, ertelenmiş tüketim taleplerini gerçekleştiriyorlar, realize ediyor
lar; yani, harcamaya başlıyorlar. İnsanlar ne zaman daha çok harcar; insanlar, geleceğe daha fazla 
ümitle baktıkları zaman harcama eğilimlerini artırırlar. Tam aksi olduğu zaman, yani, insanların 
gelecekle ilgili beklentileri olumsuza döndüğü zaman harcamaları azalır, harcama eğilimleri azalır. 
2003 yılından itibaren, yani, AK Parti Hükümetlerinin iktidara gelişinden itibaren, tüketim har
camalarında, toplam talepte, ciddî anlamda bir artış olduğunu görürsünüz. Fazla ayrıntıya gir
meyeceğim, büyümenin motoru, özellikle hükümetimize, hükümetlerimize duyulan güven nedeniy
le, daha önce ertelenmiş, geleceğe ümitsiz bakan insanların ertelediği tüketim taleplerinin ortaya 
çıkması nedeniyle, tüketimde ve toplam talepte meydana gelen artış olmuştur ve bu, büyümeyi 
kamçılamıştır. Son iki yılda, hatta, üçüncü yılda, hepimiz biliyoruz, büyüme rakamları ciddî rakam
lar; bunların ayrıntısına girmeyeceğim-. 

Aynı zamanda bir başka husus daha gerçekleşmiştir. Yine, bu güvenin yansıması olarak, 
içerideki ve dışarıdaki döviz sahipleri veya ellerindeki tasarruflarını dövize yönlendirmiş olan in
sanlar TL'ye geçmeye başladılar ve bu yönüyle de ciddî anlamda piyasaya döviz girmeye başladı. 
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Değerli arkadaşlar, piyasaya ciddî anlamda döviz girdikten sonra, arz-talep kuralı gereği -biraz 
sonra yine onu değerlendireceğiz, ayrıntılı olarak gireceğiz, Merkez Bankasının işlemlerini bu yönüy
le değerlendireceğiz- yine özellikle döviz arzı nedeniyle piyasada dövizin fiyatının düşmesi ve TL'nin 
ciddî anlamda değerlenmesine rağmen, ihracatta yaşanan artışların altının çizilmesi gerekir. Hem 2003 
yılında hem de 2004 yılında, her iki yılda da ihracatımızda ciddî anlamda bir artış meydana gelmiştir. 
Tekrar altını çiziyorum; 2003 yılında ve 2004 yılında TL'nin, yaklaşık yüzde 40'ın, 45'in üzerinde, 
döviz karşısında değer kazanmasına rağmen, ciddî anlamda bir ihracat artışı gerçekleştirilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Canikli, söz süreniz bitti, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, muhalefet sözcülerinin ve zaman 

zaman da basında bazı arkadaşların ifade ettiği ya da ortaya koyduğu iki konu var tartışılması gereken. 
Bunlardan bir tanesi cari açık rakamları, diğeri de borç stoku rakamlarıdır. Borç stokunun, kamu net 
borç stok oranının 2003 yılından itibaren düşmeye devam ettiğini biliyoruz; yani iktidarımız, 
hükümetimiz işbaşına geldiğinde kamu net borç stokunun, gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 78,7 
iken, bu oran önce 70'e düşmüştür, 71'e düşmüştür 2003 yılında; şu anda da 70'in altına düşmesi bek
leniyor ve muhtemelen önümüzdeki yıllar itibariyle bu trend devam edecek. Bunlara zamanımız kalır
sa devam edeceğim; ama, ben özellikle cari açık konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, 2003 yılında biliyorsunuz cari açık 6 800 000 000 dolar olarak gerçekleşti ve 
2004 yılında da hükümetin daha doğrusu, ilgililerin en son revize tahmini 14 milyar dolar civarında; 
ama, belki 12 milyar dolar civarında gerçekleşebilir, realize olabilir. Şimdi, tabiî, muhalefetteki arkadaş
lar da dahil olmak üzere birçok kesim buradan yola çıkarak hükümetimize eleştiriler getiriyorlar. 

Değerli arkadaşlar, bakın, şimdi, her şeyi yerli yerine oturtmamız gerekiyor. Cari işlemler 
açığının temel nedeni, hepimiz biliyoruz -biraz önce ifade ettim- Türk Lirasındaki değerlenmedir; 
yani, 2003 yılı başından itibaren, Türk Lirasının bütün döviz birimlerine karşı değer kazanması, ithal 
mallarını nispî olarak ucuzlatmış, ithalatı ciddî anlamda artırmıştır. İhracatımızdaki artışa ve turizm 
gelirlerimizdeki patlamaya rağmen, cari açıkta tahminlerin ötesinde artışlar meydana gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, para ve kur politikalarının uygulanması tamamen Merkez Ban
kasının sorumluluğundadır. Merkez Bankası Kanununda 2001 ve 2002 yıllarında yapılan değişiklik
le, Merkez Bankası tam bağımsız ve özerk hale getirilmiştir. Hükümetimiz maliye politikalarından 
sorumludur. Hükümetimizin bu konularda herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir ve bu konu, 
tamamen Merkez Bankasının inisiyatifındedir, sorumluluğundadır; çünkü, biliyorsunuz, Merkez Ban
kası zaman zaman, birtakım gerekçelerle döviz piyasasına müdahale etmektedir. Müdahaleyi Merkez 
Bankası yapmaktadır. Bu konuda Hazinemizin ya da hükümetimizin en ufak bir belirleyiciliği yoktur. 

Hükümetimizin görevi şudur: Hükümetimizin görevi, kamuoyuna güveni tesis etmektir, bu 
tesisi sağlamıştır ve hükümetimiz tarafından, gerçekten, ciddî anlamda, bütün ekonomik birimlerin 
rahat hareket edebileceği bir alan oluşturulmuştur; ama, Merkez Bankasının, kendi yetki alanına 
giren konularda -özellikle kur politikası için söylüyorum- bu güven alanını, kendisine sağlanan bu 
sınırsız kredibiliteyi yerinde kullandığını söyleyebilir miyiz; ben şahsen doğru kullanmadığını 
düşünüyorum, özellikle kur politikası çerçevesinde. Daha aktif, daha sonuç alıcı bir politika uy
gulaması gerekirdi değerli arkadaşlarım. Tabiî, Merkez Bankasının temel hedefi fiyat istikrarını 
sağlamaktır. Buna, hiç kimse, herhangi bir şey söyleyemez, Merkez Bankasının bağımsız olması 
gerektiği konusunda da hiç kimsenin bir aksi düşüncesi söz konusu değil; ama, Merkez Bankası bu 
görevleri ifa ederken, sadece ve sadece fiyat istikrarına odaklaşamaz. Ekonomide, fiyat istikrarının 
dışında başka dengeler de vardır. Ekonomi, bir dengeler manzumesidir değerli arkadaşlar. Bir den
geyi kurarken diğer bütün dengeleri de gözetmek zorundasınız ve Merkez Bankasının gözetmesi 
gereken en önemli denge, cari dengedir. Evet, Merkez Bankası, birincil olarak enflasyonla 
mücadele etmelidir, buna hedeflenmelidir -zaten, bütün dünyada merkez bankalarının temel fonk
siyonu budur- ama, bunu yaparken de gözlerini kapatmaması gerekir. 
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Sonuçta, cari açık konusu, aslında hükümetimiz tarafından, Hazinemiz tarafından ifade edildi; 
herhangi bir sorun yok, gereken finansman sağlanıyor, buna rağmen bazı küçük çaplı tedbirler aldı 
ve ekim ayı cari rakamlarında artış trendinde bir azalma meydana geldi. Aslında, bunu 
hükümetimizin yapmaması gerekirdi, daha doğrusu hükümetimize bırakılmaması gerekirdi. Merkez 
Bankasının, daha hassas, daha dikkatli, doğru para ve kur politikaları vasıtasıyla, otomatik mekaniz
mayla bunu sağlaması gerekirdi. 

Değerli arkadaşlar, son olarak, Merkez Bankası konusunda şunu hatırlatmakta fayda 
görüyorum: Biliyorsunuz, Merkez Bankası, zaman zaman -biraz önce söyledim- döviz piyasasına 
müdahaleler yaptı ve piyasaya TL arz etti; Merkez Bankası döviz alırken piyasaya TL arz eder; 
fakat, daha sonra piyasaya verdiği bu TL'lerin, -enflasyon hedefiyle uyumlu, parasal taban rakam
larıyla uyuşmadığı gerekçesiyle- bir kısmını piyasadan geri çekti, faiz ödeyerek geri çekti ve bu da 
reel faizlerin daha fazla düşmesini engelledi. Reel faizler, hükümetimizin devraldığı rakamlarla 
bugünü kıyasladığınız zaman, inanılmaz düşüşler gösterdi, bunu hepimiz biliyoruz; ama, çok daha 
aşağılara çekilebilirdi. 

Değerli arkadaşlar, özetle şunu söylemek istiyorum: Hükümetimiz, ekonominin şahlanması 
için, çok daha iyiye gitmesi için gerekli bütün adımlan atmıştır, güveni sağlamıştır, istikrarı sağ
lamıştır. Bundan daha fazla olumlu bir ortam -herhalde- düşünemiyoruz; ama, bu olumlu ortamın, 
bu güzelliklerin ortaya koyduğu, sağladığı kredileri de ilgili bütün kurumların en verimli şekilde, en 
etkin şekilde, en güzel şekilde kullanması gerekir değerli arkadaşlar. Buna, Merkez Bankası özel
likle dahildir, Merkez Bankasının konumu, etkinliği ve pozisyonu itibariyle. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Canikli, lütfen konuşmanızı bitiriniz. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ben, tekrar, 2005 yılı bütçemizin, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

Hükümetimize, yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum. 
Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Canikli, teşekkür ederim. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına ikinci konuşmayı Ankara Milletvekili Sayın Bülent 

Gedikli yapacak. 
Sayın Gedikli, buyurunuz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Söz süreniz 30 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA BÜLENT GEDİKLİ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 2005 malî yılı bütçesi üzerinde, AK Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Görüş
mekte olduğumuz bütçenin, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor; hepinize en içten 
saygılarımı sunuyorum. 

2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısını, geçtiğimiz koalisyon hükümetince hazırlanan 
tasarılarla karşılaştırdığımızda, ülkemizin, henüz iki yılını doldurmuş AK Parti İktidarıyla kaydet
tiği mesafe çarpıcı boyuttadır. Gerçekten de, Türkiye, bugün, siyasî, sosyal, ekonomik ve dışilişkiler 
düzeyinde, iki sene öncesi devraldığımız karamsar tablodan bütünüyle uzaklaşmış, kriz şartları aşıl
mış, piyasalar canlanmış, ülkemizin dünyadaki itibarı artmış ve her şeyden önemlisi, milletimiz 
geleceğine güvenle ve umutla bakar hale gelmiştir. Bütün bu müspet gelişmelerin ekonomik 
hayatımıza giderek daha fazla yansıyacağını, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında da rahatlık
la gözlemliyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, Avrupa Birliğine üyelik müzakereleri için tarih aldığımız bir dönemde, 
hazırlanan bütçemizin, müzakere tarihine kadar yapılacak reformlar ve alınacak önlemler bakımın
dan en önemli araç olduğu açıktır. Avrupa Birliğiyle müzakerelerin mümkün olduğunca süratli ve 
başarılı geçmesi için, bizleri yepyeni bir atılım ve çalışma dönemi bekliyor. Bu süreçte, ülkemizin 
Avrupa Birliğine tam entegrasyonunu sağlayacak her alanda yapısal reformları hayata geçirmemiz 
öncelikli meselemiz olacaktır. 

Devleti, ekonomik faaliyetlerin odağında konumlandıran 1980 öncesi model sonucunda, bir 
yandan ülkemizin beşerî ve fizikî sermaye birikimine uygun olmayan, büyük ölçüde ithalata ve 
montaja dayalı endüstriler kurulmuş; diğer yandan, ihtiyaç duyulan vasıflı insangücü, yatırım mal
ları ile üretim girdileri bakımından dışa bağımlılık artmış, yurtiçi ekonomide rekabet yerine, devlet 
eliyle dağıtılan rantlar ve kayırmalar yaygınlaşmıştır. 

24 Ocak 1980 istikrar tedbirleriyle, globalleşen dünyaya ayak uyduran ve sorunların çözümün
de topluma da inisiyatif veren yeni bir anlayışın yer almaya başladığı bir döneme, dünyadaki trend
lere paralel olarak Türkiye de girmiştir. Ne var ki, en temel insan haklarının tanınması ve sürdürül
mesinin garanti altına alınması bakımından, AK Parti Hükümeti dönemine kadar, bu alanlarda 
önemli eksiklikler devam etmiştir. 

Türkiye, küreselleşme sürecini, ülkemizin tekelci ve kayırmacı ekonomik yapısından dolayı, 
oldukça sancılı yaşamıştır. Nitekim, bu süreçte, Türkiye finans piyasalarında birçok kriz çıkmıştır. 
Ekonomik kaynakların önemli bir kısmına devletin hâkim olduğu ülkemizde, piyasa aktörleri için 
rekabet ortamının temin edilmesi ve dış dünyayla entegrasyon, seçkinci bürokratik yapının ilgisini 
çekmemiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Özal Hükümetlerinin 80'li yılların sonlarına kadar uy
guladığı istikrar tedbirleri, toplumu ve ekonomiyi dışa açmada kayda değer neticeler vermiştir. Ne 
yazık ki, bu reform süreci, reform yorgunluğu olarak nitelenebilecek bir handikapla, 1990'lı yılların 
başında kesintiye uğramıştır. Bu dönemdeki iyi niyetli çabalara ve reformlara rağmen, kamu iktisadî 
teşebbüsleri özelleştirilememiş, yerel yönetimler, yetki ve malî imkânlar bakımından yeterince güç-
lendirilememiş, tarım kesiminde yapısal ve kalıcı bir reform gerçekleştirilememiş ve netice olarak, 
dışa dönük ekonomik büyüme modeli uygulayan Türkiye, ne yazık ki, yapısal reformları devam et-
tirememiş ve bu süreci tamamlayamamıştır. 

1990'ların başından itibaren hükümetlerin kısa ömürlü olması, yapısal önlemler alınamamasın-
da temel faktördür. 1990-1999 dönemindeki on yılda, toplam 10 hükümet işbaşına gelmiştir. Bu 
dönemdeki hükümetler, iktidarda ortalama sadece bir yıl kalabilmiştir. Bu, tam anlamıyla bir siyasî 
istikrarsızlığa tekabül etmektedir. 18 Nisan 1999 genel seçimlerinden sonra kurulan koalisyon 
hükümeti, IMF destekli bir istikrar ve yeniden yapılanma programı uygulamayı taahhüt etmiştir. Ne 
var ki, istikrar programının süresi üç yıl olarak öngörülmesine ve hükümet de üçbuçuk yıl iktidar
da kalmasına rağmen, başlangıçta öngörülen hedeflere ulaşılamamış, ayrıca, millî gelirimizin üçte 
l'ine mal olan ve sonuçlarını halen yaşadığımız bir kriz ortaya çıkmıştır. 

İşte, AK Parti, o günün iktidarının yönetim becerisinin iflas ettiği ve darboğaza girdiği bir 
dönemde, demokrasinin bir çözümü olarak iktidara gelmiştir. Açık toplum ve rekabetçi ekonomiye 
geçişte asıl büyük atılım AK Parti İktidarıyla mümkün olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, döviz ihtiyacını karşılamak için, uzun yıllar, yüksek reel faiz 
ödemeleri yapmak zorunda kalmıştır. Özellikle yurt içindeki firmalarımızın gelirleri içinde, kamu 
kâğıtlarından sağlanan faiz gelirleri önemli bir orana sahip olmuştur. Devletin, özel sektörün kul
lanacağı fonlara yüksek faiz ödemeleri yaparak talip olması, reel sektörün kaynak maliyetini önem
li ölçüde artırmıştır. Sonuçta, devletin finansman politikasındaki bir değişiklik veya faiz oranların
daki bir gerileme özel sektörü dramatik şekilde etkilemektedir. Devletin ödediği yüksek faizlere 
bağımlı alışkanlığın kırılmasına ciddî direnç olduğu bir vakıadır. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisinde temel sorun alanları üç ana grupta toplanabilir. 
Birinci grupta, gelişmiş ülkelere kıyasla, ülkemiz, insan kaynaklarının düşük eğitim düzeyi, kırsal 
nüfusun büyük bir oranda olması ve sosyal güvenlik sistemindeki sorunlar yer almaktadır. 

İkinci grupta yer alan sorunlar, daha ziyade, sermaye birikiminin yetersiz olması, yetersiz kent
leşme ile ulaştırma ve taşımacılık altyapısının eksik olmasıdır. 

Üçüncü grupta yer alan sorunlar ise, gelişmiş ülkelerle kıyaslanabilecek etkin regülasyon, 
denetim ve yargı sistemlerinin olmayışı ve aşırı merkeziyetçi yapının varlığıdır. Bu üç sorun 
kümesi, açık bir toplum ve etkin piyasa mekanizmasının önündeki engellerdir. AK Parti Hükümeti, 
iktidarının ilk aylarında kamu yönetimi temel reformunu kamuoyuna sunmuş, yerel yönetimleri, 
yetki, güç ve sorumluluk itibariyle öne çıkaracak düzenlemeleri yapmış, yüksek iç ve dışborç 
yükünü azaltmak için alternatif kaynak sağlama projeleri geliştirmiştir. 

AK Parti Hükümeti, insan kaynaklarının niteliklerini artırmak ve eğitim sisteminin etkinliğini 
sağlamak için eğitim reformunu da zorunlu görmektedir. Hedefimiz, eğitimde reform yapılması, 
toplukonut ve ulaştırma altyapısı açıklarının kapatılması, sosyal güvenlik sisteminin etkinleştiril
mesi, sağlık sisteminin toplulaştırılarak ölçek ekonomisinden yararlanılması, bireysel sağlık sigor
tası gibi uygulamalar ile sosyal ve fizikî altyapı eksikliğinin giderilmesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günümüzde birey odaklı organizasyon yaklaşımı, kendini 
vatandaş-devlet ilişkisinde de göstermektedir. Ceberut devlet anlayışı, yerini, bilgilendiren, denet
lenen ve hesap veren hizmet birimlerine bırakmaktadır. Artık, her kamu kurumu, şeffaflık, hesap 
verebilirlik, denetlenebilirlik, etkinlik gibi kriterleri başlıca özellikleri arasına katmak zorundadır. 
Kamu Malî Yönetim Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun yürürlüğe girmesi ve Etik 
Kurulunun teşkil edilmesi, bu yönde atılmış devrim niteliğindeki adımlardır. 

Değerli milletvekilleri, günümüzde devletlerarası en başarılı entegrasyon hareketi Avrupa Birliği 
modelidir. Avrupa Birliği, sırf, bölgesel bir siyasî ve ekonomik hareket olmakla kalmayıp bölgeyi aşan 
düzeyde evrensel bir boyut da taşımaktadır. Kopenhag Siyasî Kriterleri ve Maastricht Ekonomik 
Kriterleri bütün dünyada genel kabul görmüş referanslardır. Türkiye, Avrupa'ya yüzyıllar süren bir 
yatırım yapmıştır. İşte, hükümetimiz, bu yatırımın ürün vermeye başlaması için dev bir adım atmış ve 
tam üyelik müzakerelerinin başlamasının yolunu açmıştır. Türkiye'nin tarihini Avrupasız düşünmek 
mümkün olmadığı gibi, Avrupa tarihini de Türkiye'den bağımsız düşünmek mümkün değildir. Aslın
da, Avrupa'nın beşyüz yıldır tüm çabası, kıtada barış ortamını sağlamaya yöneliktir. 

Avrupalı krallar, bu barış ortamını, modern çağın başlarında farklı dinî ve millî unsurları yok 
etmekle sağlayacaklarını sanmışlardı. Engizisyonlarla, farklı mezheplere inananlar diri diri yakılıp, 
Yahudiler sınır dışı edilirken, o dönemde, Osmanlı, bütün mezhepler ve dinler için iltica edilecek 
tek sığmak durumundaydı. 

Bugünlerde, AB Dönem Başkanlığını devredecek olan ve 1567'den itibaren millî varlığı için 
mücadele eden Hollanda'yı, 1612 yılında, dünyada ilk tanıyan ve İstanbul'da daimî büyükelçisini 
akredite eden yine atalarımızdır. 

1815 Viyana Kongresinde Napolyon sonrası Avrupası kurulurken Türkler dışarıda kalmıştı; 
fakat, Türkiyesiz Avrupa, uzun dönemli bir istikrara sahip olamamıştır. Birinci ve İkinci Dünya 
Savaşlarının yaptığı ağır tahribat, Avrupa ülkelerini, aralarında dinî ve millî husumetleri bir kenara 
bırakmaya zorlamıştır. Avrupa Birliği, barışa duyulan bu şiddetli ihtiyacın bir ürünüdür. Türkiye'nin 
17 Aralıkta aldığı müzakere tarihi, İngiliz Times Dergisinin ifade ettiği gibi, Türkiye'nin, beşyüz yıl 
boyunca etkilediği kıtaya geri dönüşüdür. 

Avrupa Birliği, Türkiye için, sırf ekonomik veya siyasî boyutlu bir proje değildir. Avrupa Bir
liği, bunlardan daha önemli olarak, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi, dünya barışı bakımın
dan uygarlıkların buluşması ve medeniyetlerarası diyalog projesidir. Bu yönüyle, Türkiye, tarihî ve 
kritik bir rol üstlenmiştir. 
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Değerli milletvekilleri, AK Partinin iki yılı bulan iktidarında ekonomide sağlanan iyileşmeleri 
ve 2005 yılı bütçe hedeflerini, dünya ekonomisindeki gelişmeleri baz alarak, kısaca hatırlamakta ve 
karşılaştırma yapmakta yarar görüyorum. 

Dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 5, gelecek yıl ise yüzde 4'ün biraz üzerinde, dünya ticaret 
hacminin ise bu yıl yüzde 8,8; gelecek yıl ise yüzde 7 civarında büyüyeceği öngörülüyor. Tür
kiye'nin büyüme hızı, bu yıl için yüzde 8 ile yüzde 10 arasında tahmin edilirken, 2005 yılı büyüme 
oranı hedefi ise yüzde 5'tir. 

İhracat ve ithalat toplamının millî gelire oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğu ülkemizde, 
dünya talebindeki gelişmeler hayatî önem taşıyor. İhracat imkânımız bakımından dünya üretiminde 
ve ticaretindeki büyüme beklentilerinin bütçemizde öngörülen hedeflerle uyumlu olduğunu gör
mekteyiz. 

Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerdeki işsizlik oranı 2003 yılına göre küçük bir düşüş göstererek bu 
yıl yüzde 6,3 olarak tahmin edilirken, 2005'te işsizliğin yüzde 6,1'e gerileyeceği öngörülmektedir. 
Gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin sağladığı istihdam düzeyi işsizliği azaltacak boyuttadır. 

Kesintisiz olarak üç yıldır büyüme kaydeden Türk ekonomisinin, gelecek üç yıl içinde de 
büyüme kaydetmesi hedeflenmektedir. Sanayi alt dallarında kapasite kullanım oranlan azamî 
düzeye ulaşmıştır. Dolayısıyla, bundan sonraki ekonomik büyümenin yeni istihdam alanları 
açacağını kestirmek mümkün. Nitekim, bu yıl tanmdışı alanda 631 000 dolayındaki yeni istihdam 
artışı çarpıcı boyutta olup, büyümenin işsizliğe çare olmaya başladığını göstermektedir. 

Yine Türkiye'de enflasyon oranları bu yıl için hedeflenen düzeylerde gerçekleşmiş olup, 2005 
için de öngörülen hedeflere rahatlıkla ulaşılabileceği söylenebilir. Üç yıllık program uygulamasının 
sonunda, enflasyon oranının dünya ortalamasına büyük ölçüde yaklaşacağını öngörüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, kısa vadeli faiz oranları gelişmiş ülkelerde yüzde l'in biraz üzerindey
ken, uzun vadeli faizler yüzde 4 ile 5 arasında değişmektedir. Ülkemizde devletin iktisadî faaliyet
lerden çekilmesi nedeniyle yatırım ve üretim alanları daha çok özel sektöre bırakılmış, faiz oran
larındaki düşüşler bu trendi desteklemiştir. Kamu borç stokunda bu yıl için millî gelire oranla ön
görülen gerilemeler ile faiz oranlarının daha da azalabileceği tahmin edilmektedir. Nitekim, faizler
de sağlanan gerileme sayesinde faiz ödemeleri için 2003 yılında 6,3 katrilyon ve 2004 yılında 7,5 
katrilyçn lira tasarruf sağlanmıştır. Bu sağlanan tasarruflar, başlangıç ödeneğine göre gerçekleşmiş 
düzeylerdir; yani, başta öngörülen ödeneklerin daha altında faizler gerçekleşmiştir. Bu da, uzun yıl
lardan sonra, Türkiye'de, bütçe tarihinde ilk kez olan olgudur. Oranlarsak, başlangıç ödeneğine göre 
2003'te yüzde 10, 2004'te ise yüzde 11,4 oranında faiz giderinde düşüş kaydedilmiştir. Nitekim, faiz 
ödemelerinin net bütçe gelirleri içerisindeki payı da 2003 yılında yüzde 63,2 iken, 2004 yılında yüz
de 53,9 olarak gerçekleşmiştir, 2005 yılı hedefi ise yüzde 44,7'dir. 

Yine, güven ve istikrar ortamının sağlanmasıyla özel sektör yatırımları sürekli olarak artmış, 
2004 yılının ilk yarısında özel sektör makine ve teçhizat yatırımlarında âdeta patlama olmuştur. 

2003'te faiz ödemeleri dahil yüzde 11,3 açık veren bütçemizin, bu yıl yüzde 7,2 açık vereceği 
tahmin edilmektedir. Gelecek yıl için öngörülen açık ise, yüzde 6,1'dir. 

Kamu borçlanma gereğimiz ise, 2002 yılında yüzde 12,7 ve 2003 yılında yüzde 9,4 olmuştur. 
Bu yıl için borçlanma gereğinin yüzde 5,9'a gerileyeceği hesaplanırken, 2005 için hedef yüzde 
3,6'dır. Bu hedefler ve gerçekleşmeler, birkaç yıl öncesine kadar hayal bile edilemezdi. 

Kamu finansman açığı ve yüksek enflasyon, yüksek faizler için başlıca iki etkendir. Enflasyon
da arzulanan standartları yakalama yönünde dev adımlar atılıyor. Kamu finansman açıklarının 
giderilmesi ise, temelde, sosyal güvenlik ve sağlık başta olmak üzere, gelir idaresi, bankacılık ve 
yerel yönetimlerin güçlendirilmesine bağlıdır. AK Parti Hükümeti bu reformları yapma konusun
daki kararlılığını pekiştirerek sürdürmektedir. 
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Kamu borçları ise, gelişmiş ülkelerin çoğunda, Maastricht Kriterlerinde öngörülen yüzde 60'm 
üzerinde seyretmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde bu oran; yani, kamu borçlarının millî 
gelire oranı yüzde 65, euro bölgesinde yüzde 77 düzeyindeyken, OECD ortalaması yüzde 78'dir. Ül
kemizin kamu kesimi net iç ve dışborç stokunun gayri safi millî hâsılaya oranı 2002 yılında yüzde 
78,7 iken, bu oran 2003 yılında yüzde 70,5 düzeyine gerilemiştir; bu yıl ise, yüzde 68 düzeyine 
gerileyeceği tahmin edilmektedir. Millî gelirin üçte l'ine mal olan bir krizin ardından kaydedilen bu 
gelişmenin çok çarpıcı olduğunu da bu arada belirtmek gerekir. 

Değerli milletvekilleri, AK Parti Hükümeti, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluş
larla diyalog içinde, 2005-2007 dönemini kapsayan üç yıllık bir programı uygulamaya karar ver
miştir. Üç yılın sonunda, enflasyon, işsizlik, büyüme, tarım ve kentsel altyapı alanlarında temel 
sorunlarını çözmüş ve önemli fırsatlara sahip bir bölge ekonomisi ortaya çıkacaktır. 

İstikrar programı uygulanan ekonomilerde bazı sınırlamaların olduğu da gözden uzak tutul
mamalıdır. Bu nedenle, 2005 yılı bütçesinin istikrarlı bir ekonomik ortamı temin etmek için çeşitli 
önlemleri barındırması gereği de açıktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yapısal reformlar, kayıtdışı ekonomi, Avrupa Birliğine 
uyum sürecinde tarım sektörü, sosyal güvenlik ve sağlık ile vergi alanlarında yapılacaktır. Bu reform
lar sayesinde, Türkiye ekonomisinin üç temel hastalığına çare bulunması hedeflenmektedir. Bunlar, 
kayıtdışı ekonominin en aza indirilmesi, özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesiyle rant 
ekonomisinden üretim ekonomisine geçişin hızlanması ve sosyal güvenlik açıklarının kapatılmasıdır. 

Geçmiş iki yıl gösterdi ki, hükümetimiz, vaat ettiği tüm hedefleri başarıyla gerçekleştiriyor; 
fakat, biz bununla yetinmiyor ve rehavete kapılmıyoruz; çünkü, milletimiz, bugünkü başarıların 
daha fazlasını hak ediyor ve çok daha fazlasına da layıktır. AK Parti Hükümeti olarak istiyoruz ki, 
bir yandan bütçe hedeflerini tuttururken, diğer yandan ekonominin temel hastalıklarını da tedavi 
edebilelim. 

Bu noktada, Türk vergi sisteminde adaleti tesis etmeye yönelik, yapmayı hedeflediğimiz vergi 
reformundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Hükümetimiz vergi reformu aşamasına gelmeden ön
ce malî miladı kaldırmış ve ardından vergi barışı projesini hayata geçirmiştir. Vergi barışı projesin
den sağlanan kaynak, tahmin edilenin çok üzerine çıkmış ve 4,7 katrilyon liraya ulaşmıştır. Ulaş
tığımız bu rakamlar, girişilen bu projenin ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymaktadır. Artık, sıra, 
daha kapsamlı bir vergi reformuna gelmiştir. 

Bu reformun temel amaçları da şunlar olmalıdır: 
Adil bir vergi sistemi kurmak ve tüm vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla vergi verebilmesini 

sağlamak. 
Vergi oranlarını daha makul seviyelere indirmek. 
Gelir idaremizi daha etkin hale getirmek. 
Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi, hükümetimiz, yeni vergi reformuyla daha an

laşılabilir, daha öngörülebilir ve daha etkin bir vergi sistemini hayata geçirecektir. Bu vergi refor
muyla, vergiler tabana yayılacak, oranlar düştüğü halde vergi gelirleri artacaktır. Bu sayede hem 
kayıtdışı ekonomi kayda alınmış olacak hem de yatırım ortamı daha da iyileşecektir. 

Sosyal güvenlik reformu ve vergi reformu dışında, bütçenin üçüncü önemli ayağını da kamu 
yönetimi reformu oluşturmaktadır. Bu reform, AK Parti Hükümetinin çok önem verdiği bir başka 
projesidir. Hükümetimiz öncelikle, devleti milletimize hizmet edebilmenin bir aracı olarak görmek
tedir. Bu bakımdan, kamu yönetimi reformu, bütçenin mümkün olan en etkin ve verimli bir şekilde 
milletimizin hizmetine sunulmasını hedefleyen bir projedir. Bu reformun neticesi olarak, yerel 
inisiyatifleri geliştirme stratejisi çerçevesinde, belediye kaynaklarını artırma yönünde, pek çok ver
gide, yerel yönetimler lehine düzenlemeler yapılmaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, kamu yönetiminde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin artırılması için, 
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu yürürlüğe girmiş ve analitik bütçe sistemine geçilmiştir. Bu yıl yap
tığımız bütçe, yıllık olarak yapılan son bütçedir. Bundan sonra, biliyorsunuz, üç yıllık bütçelere 
geçilecektir; bu da, yine bu dönemde gerçekleşiyor. 

Bir toplumun gelişmişlik düzeyi, fizikî ve beşerî altyapısının yeterliliğiyle ölçülür. Eğitim, sağ
lık, kültür gibi sosyal altyapı alanlarında reformların önümüzdeki dönemde hızlanacağını bek
liyoruz. Aynı şekilde, kentleşme, ulaştırma ve haberleşme altyapısı ile toplukonut ve duble yol 
projelerinin hızlandırılmasıyla da fizikî altyapının tamamlanmasını amaçlıyoruz. Ana hedefimiz, 
Kopenhag Siyasî Kriterlerini ve Maastricht Kriterlerini sağlayarak, gelişmiş ülkeler liginin ön 
sıralarına geçmektir. Daha bugünden memnuniyetle görüyoruz ki, Türkiye, Avrupa Birliği üyeleri 
içerisinde 10 uncu büyük ekonomi olup, potansiyeli hayli güçlü bir ülkedir. 

Gelişmiş ülkelerde, hükümetlerin ekonomi yönetimlerinde dikkat çeken bariz özellik, kamu 
maliyesi, sermaye piyasası, bankacılık kesimi ve merkez bankası arasındaki yüksek koordinasyon 
ve işbirliğidir. Para, banka ve sermaye piyasaları arasında insicamlı bir işleyiş olmadan başarılı ol
mak, hem mümkün değildir hem de diyalog ve eşgüdüm eksiği genel olarak ekonomi politikasını 
da sekteye uğratır. Bu bakımdan, hükümetimizin ekonomide hedeflediği hususların başında, Türk 
ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlar arasında yüksek bir uyum ve eşgüdümü belli bir rekabet 
içerisinde sağlamak gelmektedir. Hatırlanacağı üzere, geçmiş dönemlerde ekonomimizin karşı kar
şıya kaldığı krizlerin önemli bir sebebi de -burası çok iyi hatırlanmalıdır- ekonomi yönetimiyle il
gili kurumlar arasında bu tarz bir uyumun ortadan kalkması olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aşağıdaki değerlendirmeleri de yaparak konuşmamı 
tamamlamak istiyorum. 

Hükümetimizin uygulamış olduğu iki bütçe ile önümüzdeki yıl bütçeleri bakımından bir değer
lendirme yapacak olursak, 2003 bütçesini telafi bütçesi olarak niteleyebiliriz. Bu bütçeyle yaralar 
sarılmış, acil müdahaleler yapılarak geçmişteki zararların telafisine çalışılmıştır. 2004 bütçesi ise bir 
ihtiyat bütçesidir. 2003 bütçe hedefleri fazlasıyla tutturulmasına rağmen, 2004 bütçesinde ihtiyat el
den bırakılmamış, iyileşmelerin kalıcı olup olmadığı -deyim yerindeyse- yoklanmıştır. Bu bütçeyle 
ekonomideki istikrar test edilmiştir. 2005 bütçesi ise bir atılım bütçesidir. 33 katrilyon lira olarak 
gerçekleşeceği anlaşılan 2004 bütçe açığının 2005 için 29 katrilyon liraya düşürülmesi hedeflenmiş 
ve yatırımlara ayrılan miktar, bir önceki bütçeye göre yüzde 50 civarında da artırılmıştır. Faizdışı 
harcamalarda da oransal olarak artışlar söz konusu olmuştur ki, bu da, aslında, bütçemizin sosyal 
niteliğinin olduğunu gösteren çok önemli bir veridir, rakamdır. 

2005 bütçe büyüklükleri, önümüzdeki üç yılda uygulanacak programla da uyumludur; ancak, 
bu programın ve 2005 bütçesinin yeni başarılara imza atabilmesi, öncelikle reformların gecikmeden 
yapılmasına bağlıdır. Bu programın uygulanmasıyla, kamu kesimi, topladığı kaynağı rant olarak 
dağıtan bir mekanizma olmaktan çıkacaktır. Vergi reformunun hızla hayata geçirilmesi yoluyla, 
hedeflenen gelirlere ulaşılacaktır. 

Finans sistemimizdeki tekelci yapı, yerini, rekabetçi bir yapı ve işleyişe bırakacaktır. 
Devlet, özel sektör faaliyetlerini koordine eden ve yönlendiren bir konumdan, adalet ve güven

liği etkin olarak sağlayan, zayıf ve güçsüzlere koruma sağlayan, sosyal boyutu güçlü bir yapıya 
kavuşacaktır. 

İstihdam vergileri ve yatırımları caydıran her türlü kısıtlama en aza indirilerek, devletin, birey
sel ve toplumsal çabaların üretime dönüşmesine engel olan uygulamaları ve düzenlemeleri tasfiye 
edilecektir. 

E-devlet projesiyle, kamu hizmetleri, toplumun hak ettiği şeffaflık, sürat ve etkinlikle temin 
edilecektir. 
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Kamu hizmetlerinde "bugün git yarın gel" anlayışı bitecek, her iş için Ankara'ya gelme ihtiyacı 
kalmayacaktır. 

Kültür, turizm, tarih, coğrafya ve nüfus itibariyle sayısız potansiyeli olan Türkiye'nin bunu 
ekonomik değere dönüştürmesinin önündeki engelleri kaldıracak projelere öncelik verilecektir. 

Tarımsal kesim, kırsal kalkınma perspektifinde ele alınacak ve ülkemizin bozulmamış doğal
lığı, başta organik tarım için yatırım alanları olmak üzere yeni fırsatlara dönüştürülecektir. 

Üç yıllık ekonomik program ve bunun bir parçası olarak 2005 bütçesiyle, yine, KOBİ'lerimize 
ve çiftçimize önemli ölçüde destekler sağlanacaktır. Bunu, mevcut 2005 yılı bütçesinde de görmek 
mümkündür. 

Ayrıca, kamu harcamalarının finansmanında, daha önce de uygulama alanı bulan gelir ortak
lığı senedi gibi alternatif kaynakların da geliştirilmesi gerekecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, hükümetimize ve AK Partiye 
destek vermeye devam eden milletimize ve ülkemize 2005 yılı bütçesinin hayırlar getirmesini diler, 
Grubum ve şahsım adına hepinize saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Gedikli, çok teşekkür ederim. 
Gruplar adına ikinci konuşma, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili 

Sayın Deniz Baykal'ındır. 
Sayın Baykal, süreniz 1 saat efendim. 
Buyurun. (CHP sıralarından ayakta alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA DENİZ BAYKAL (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2005 

Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görüşmelerinin son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu 
oturumumuzda, bütçeyle ilgili değerlendirmelerimizi yaparak, bütçeyi yürürlüğe koymayı ümit 
ediyoruz. Bütçe çalışmasının bu noktasında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun düşüncelerini ve değer
lendirmelerini Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyumuza sunmak üzere huzurunuzdayım; bu 
vesileyle, Sayın Başkan sizi, değerli milletvekillerimizi içten sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe görüşmeleri, ekonominin genel durumunun değerlendirilmesi, 
gidişatın fotoğrafının çekilmesi, halkın gerçek durumunun anlaşılması için bir fırsat olarak değer
lendirilmelidir. Geçmişte bütçe görüşmeleri, hep bu çerçevede, önemli toplantılar niteliğinde ger
çekleşmişti; günümüzde, yavaş yavaş sıradanlaşmaya başladı. Tabiî, günümüzde bütçe görüş
melerinin ilgiyi ve dikkati kaybetmeye yönelmesinin altında, bütçelerin, giderek otomatik belir
lenen, siyasî müzakereyle içeriği şekillendirilemeyen, bir anlamda, Türkiye'nin denetimi ve tercihi 
dışında ortaya çıkan bir çerçeveyi uygulamaya yönelmiş olması önemli bir unsur durumundadır. 
Bütçeye ilgiyle, merakla bakmak için fazla neden kalmamıştır; çünkü, bütçeler, esas itibariyle 
otomatik bir uygulama metni haline gelmiştir. Türkiye'nin IMF'yle ekonomik ilişkisinin getirdiği 
kısıtlamalar ve çerçeveler bütçeyle uygulanmaya başlanmıştır ve bütçeye yönelik tartışmalar 
önemini kaybetmiştir; ama, aslında ben, bulunduğumuz noktada, tam bu noktada, bütçenin bir yeni 
anlayışla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum; çünkü, Türkiye'de her şey otomatiğe bağlan
mış, çaresiz bir tablo içerisinde gidişat yolu tutmuş ve her şey böyle devam edecek gibi bir bekleyiş 
ve anlayış kontrolünde yürüyor; bu, çok doğru, çok sağlıklı bir değerlendirme değil. Bütçeyi, bir 
durum değerlendirmesi için, gidişatın nereye olduğunun doğru anlaşılması için bir fırsat olarak gör
mek ve kullanmak ihtiyacı var. O nedenle, bu çerçevede, biz, Türkiye'nin ekonomik durumuyla il
gili bir genel değerlendirmenin, bu vesileyle, yapılmasında yarar görüyoruz. Bu konudaki an
layışımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü, önümüze getirilen rakamlar, bir çaresizlik duygusu 
içerisinde, teslimiyet duygusu içerisinde değerlendiriliyor. Sevinilecek tarafları varsa oralardan 
sevinç rüzgârları estirilmeye çalışılıyor; üzüntü verici tarafları varsa görmemezlikten gelinmeye 
çalışılıyor ve böylece, bu, bir rutin işlem, sıradan bir bürokratik faaliyet halinde yürüyor, olayın 
siyasî özü kayboluyor. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de ekonominin gidişatı neyi ortaya koyuyor? Nasıl bir ekonomik 
gidişat söz konusudur? Tabiî, bu konuya cevap teşkil etmek üzere Türkiye'de pek çok değerlendir
meler yapılıyor. Her çevrenin kendine göre bir teşhisi var, bir değerlendirmesi var; bu teşhisi, değer
lendirmeyi kabul ettirmeye çalışıyor; ama, bizim, daha gerçekçi bir biçimde ekonominin nereye 
doğru gittiğini doğru fotoğraflamamız gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, 1999 yılından beri bir IMF programını yürütmeye çalışıyor. Bu 
program 2001 yılında yenilendi. AKP Hükümeti, bu bütçeyle üçüncü bütçesini Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunuyor. Bu bütçenin gerisinde iki tane bütçe vardır; bu, üçüncü bütçedir. Bu büt
çelerin tümü de IMF ilişkileri çerçevesi içerisinde şekillenmiş bütçelerdir. Türkiye, IMF'yle 19 tane 
anlaşma yapmıştır. Şimdi, hükümetimiz 20 nci anlaşmayı yapmaya çalışıyor. Dünyada IMF'yle 20 
tane anlaşma yapmış bir başka ülkenin varlığından, ben, haberdar değilim. 16-17 tane yapmış olan
lar var; şimdi, Türkiye, 20 nci IMF anlaşmasını yapıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir ekonominin, Türkiye konumundaki bir ekonominin iyi işleyip iş
lemediği, gidişatın olumlu ve iyi bir istikamete doğru olup olmadığı nasıl belirlenir, hangi ölçüyle 
belirlenir, neye bakacağız ki, ekonomi iyi diyeceğiz; ilk yapılması gereken iş, galiba, buna doğru 
bir cevap vermektir. Ekonomiyi ölçerken kullanacağımız kriterleri doğru saptamamız gerekiyor; 
çünkü, ortada çok kriter var. Bunların bir kısmının anlamı yoktur, bir kısmı yapaydır, bir kısmı 
önemlidir; ama, onun tam öte tarafında bambaşka olumsuz işaretler vardır. O nedenle, neye 
bakacağımızı görmemiz lazım. 

Şimdi, baktığımız zaman, Türkiye'de, bizim sevinmemize yol açacak bazı gelişmeler var. Nedir 
onlar?.. Enflasyon iniyor; enflasyonun inmesine bağlı olarak faizler iniyor; Türkiye'de, büyüme 
kendisini hissettirmeye, göstermeye başladı; büyüme konusunda sevindirici sayılabilecek işaretler 
var. Tablo da aşağı yukarı budur. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, enflasyonla mücadele, tabiî, çok önemli, Türkiye'nin temel 
konusu. Türkiye, yıllardır bu mücadelenin içinde, özellikle, işte, 1999 yılındaki IMF programıyla 
buna başlandı, metot 2001 yılında değiştirildi, şimdi o devam ediyor. Hatırlayacaksınız, bu enflas
yonla mücadelenin ölçülmesi açısından şunu zihnimizde tutmakta yarar var: 2001'de yüzde 88,6 
olan TEFE, enflasyonla mücadele sonucunda, 2002'de yüzde 30,8'e düşmüştü. Yani, toptan eşya 
fiyatları endeksi, yüzde 88,6'dan yüzde 30,8'e 2002 yılında düşmüştü ve 2001 yılında yüzde - 9,5 
olan büyüme hızı, 2002'de yüzde 7,9'a çıkmıştı. Yani, 2002 yılında, AKP iktidarı görevi devral
madan önce, Türkiye'nin uygulamakta olduğu IMF programının bir sonucu olarak, enflasyon yüz
de 88'den yüzde 30'a düşmüştü, büyüme de - 9,5'tan + 7,9'a çıkmıştı. 

Şimdi, bu trend devam ediyor. Bugünkü hükümetin bizim önümüze koyduğu manzara budur. 
2003 yılında da, 2004 yılında da, Türkiye'de, enflasyondaki düşme, öngörüldüğü şekilde, aşağı 
yukarı gerçekleşmiştir. Ekim ayında bir hafif, bizi üzen bir gölge geçer gibi olmuştur; ama, umut 
ediyoruz onlar kontrol edilecektir ve enflasyon, 2004 yılında da, 2003 yılında olduğu gibi düşmeye 
devam edecektir. 

Bu, sevindirici bir olaydır; ama, bir ekonomiyi, bütün ölçüleri bırakarak sadece bununla ölç
mek kadar yanlış bir şey olamaz. Buna bağlı olarak faizler düşmüştür, düşmesi kaçınılmazdır; yani, 
yüzde 88 enflasyon olan bir ortamda faizlerin yüzde 90'ın üzerinde olması kadar doğal bir şey yok
tur. Enflasyon yüzde 30'a düştüğü zaman faizler de yüzde 35'e, yüzde 40'a doğru düşer, yüzde 20'ye 
düştüğü zaman yüzde 20 civarına düşer. Bu, çok doğaldır. Bu, enflasyondaki inişin bir uzantısıdır, 
bir doğal sonucudur. 
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Türkiye'de, büyümeyle ilgili olarak da kendisini gösteren gelişme, üst üste üçüncü yıl ekonomi 
büyüme işaretleri veriyor; bunu, memnuniyetle karşılıyoruz; ama, özellikle, 2004 yılında kaygı 
verici bir tablo ortaya çıkmaya başlamıştır büyüme bakımından. Çünkü, birinci üç aylık dönemde, 
birinci çeyrekte önemli, etkileyici bir büyüme hızı kendisini göstermiş; 12,5'lik bir büyüme ortaya 
çıkmış; ikinci üç aylık dönemde 14,3'lük bir büyüme gerçekleşmiş, daha da hızlanmış yılın ikinci 
üç ayında; ama, üçüncü üç ayında birdenbire bu büyüme 4,7 düzeyine düşmüştür. Bu da yüksek bir 
büyüme sayılabilir hepsi birlikte düşünüldüğü zaman; ama, burada dikkat edilecek nokta, bir gaz, 
bir fren... İstikrarlı, sürekli, güven veren bir büyüme temposunu ekonomimizin yakaladığını söy
lemek olanağı yok. Yüksek büyüme hızları, ani düşüşler, tekrar yüksekler... Bu, güven vermiyor. İs
tenen, yüzde 7'yse yüzde 7 sürekli, yüzde 8'se yüzde 8 sürekli, istikrarlı, geleceğe de güven veren 
bir şekilde sağlanabilmesi. Bu bakımdan, enflasyonda düşme var, enflasyondaki düşmeye paralel 
faizde düşme var; ama, reel faizde düşme var mı, onu konuşacağız. Reel faizde maalesef o düşme 
yok. Büyüme hızında memnuniyet verici işaretler var; ama, oturmuş değil, güven verici değil, 
sürekli olacağı konusunda bizi tatmin edecek bir tablo içinde değil. Şimdi, böyle bir manzaradayız. 

Burada neye bakacağız peki -bunu konuşuyoruz hep, başından beri konuştuğumuz bu- Tür
kiye'de ekonominin bakılacak pek çok yönü var. Nedir bunlar; bir, önce Türkiye, borçlar karşısın
da nasıl bir manzara sergiliyor, Türkiye'nin borç tablosu nedir, borçların durumu nedir; önce bun
ların aydınlatılması gerekiyor. 

Ayrıca, ne gerekiyor; Türkiye'nin dışticareti, yani, borçları belirleyen ana alt unsur, dışticaret 
nasıl gelişiyor? Geleceğe yönelik olarak dış ticaretimiz umut ve güven veren bir istikamette mi? 
Sevindirici bir tablo sergiliyor mu, yoksa, kaygı verici bir tablo mu var? Türkiye'de dış ödemeler 
dengesiyle ilgili cari işlemler açığı manzarası ne? Türk ekonomisi, cari işlemler dengesi bakımın
dan nasıl bir olay gösteriyor? Bu, borç, dış ödemeler dengesi, dışticaret açığı, cari işlemler açığı, 
bunların hepsi çok önemli; çünkü, biz, Türkiye olarak geride bıraktığımız dönemlerde daima döviz 
krizleriyle karşı karşıya kaldık. Yani, Türkiye, kalkınmak için büyük hamleler yaptı, yatırımlar yap
tı, sanayileşme çıkışları gerçekleştirdi; ama, bir süre sonra nefesi kesildi, döviz problemleri ken
disini gösterdi, devalüasyonlar onu takip etti; böyle sıkıntılı bir sürecin içinden geçtik; tarihî olarak, 
daima, biz bir döviz problemini karşımızda bulduk. Şimdi, içerisinde bulunduğumuz dönemde buna 
kaygı yok; dalgalı kur uyguluyoruz, merak etmeyin deniliyor; ama, Türkiye'deki bu dış ödemeler 
dengesiyle ilgili gelişmelerin özel bir ilgiyle ele alınması her zamankinden daha büyük bir ihtiyaç 
olarak, bence, kendisini gösteriyor. 

Ayrıca, tabiî, borçlar ne durumda? Dış ödemeler dengesi ne durumda? Cari açık ne durumda? 
Yatırımlar ne durumda? Türkiye yatırım yapıyor mu? Türkiye'nin yatırım yapıp yapmaması, 
olağanüstü önemli, ülkenin geleceği için önemli, yarın için önemli. Yatırım yapmayan bir 
ekonominin geleceğe güvenle yürüyor olduğunu söylemek kesinlikle mümkün değil. Yatırımlar tab
losu nedir? İşsizlik tablosu nedir? Vergiler artıyor mu azalıyor mu? Vergiler adaletli mi, değil mi? 
Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik hizmetleri nasıl yerine getiriliyor? Gelir dağılımı düzeliyor mu? 
Kayıtdışı ekonomi giderek kontrol altına alınıyor mu? Ana sorunlar bunlar. Bunlar olursa bir ül
kede, ekonomi olumlu istikamette gelişiyor deriz. Bunlar olmuyor, hele, bunların tersine bir geliş
me oluyorsa, eyvah, kaygı duymayı gerektiren bir tablo vardır, ekonomide ciddî sıkıntılar şekil
leniyor demektir. Şimdi, böyle baktığımız zaman ne görüyoruz?.. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, bugün, 160 milyar dolar dışborçla, dünyada, en çok borçlu ilk 
10 ülkeden biridir. Toplam net kamu borcu, gayri safî millî hâsılamızın 2000 yılında yüzde 57'siy-
di, şimdi yüzde 80'e dayanmıştır. Kasım 2002'de, yani, AKP İktidarı işbaşına geldiği tarihte, kamu 
kesiminin toplam içborcu 144 katrilyon lira idi, şimdi, toplam içborcumuz 235 katrilyon liradır; 
yani, 91 katrilyon lira, geride bıraktığımız dönemde, iki yıllık dönemde, Türkiye'nin borç stokuna 
ekleme yapılmıştır. Eski borçlardan bahsetmiyorum, bu iktidarın döneminde üretilen, ortaya 
çıkarılan yeni borçlardan söz ediyorum. 144 katrilyon lira devralındı, 91 katrilyon lira eklendi. Bu 
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ne demektir biliyor musunuz; üçüncü yılın sonunda, cumhuriyet tarihinin, taa Atatürk'ten, İsmet 
Paşa'dan, Bayar'dan, Menderes'ten, Demirel'den, Bülent Ecevit'e kadar, Tansu Çiller'e kadar, Mesut 
Yılmaz'a kadar, Necmettin Erbakan'a kadar, gelmiş geçmiş bütün başbakanların yaptığı, cumhuriyet 
tarihinin toplam içborcu kadar bir içborcun, bu üçüncü yılın sonunda ortaya çıkması söz konusu 
olacaktır demektir. Yani, Türkiye'nin seksenüç yılda yaptığı borca eşit bir borcu, Türkiye, üç yılda 
yapma konumuna gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, konsolide bütçenin, sadece konsolide bütçenin kamu kesimi toplam borç 
stoku 2002 yılı başında 141 milyar dolardı; bugün, 230 milyar dolar olmuştur. Konsolide bütçenin 
toplam kamu borç stoku, bu iktidar döneminde, 90 milyar dolar artırılmıştır; 141 milyar dolar, 90 
milyar dolar artırılmıştır. Bu ne demektir, biliyor musunuz; sizin, bu iktidar döneminizde, iki yılda, 
her Türk vatandaşına, siz, 1 250 dolar ek borç yaptınız. İki yılda, her Türk vatandaşının borcunu 1 
250 dolar artırdınız; ama, bu iki yılda, gayri safî millî hâsılayı, adam başına düşen geliri 1 250 dolar 
artırmadınız. Gayri safi millî hâsılaya getirdiğiniz artıştan fazlasını, her bir insanımıza borç olarak 
yazdınız. Bu borçların vadeleri kısa, faizleri yüksek ve maalesef, bu borçlar, çok büyük ölçüde kura 
bağımlı bir nitelikte. Dışborçlar, zaten kuru doğrudan yansıtıyor, içborçlar, yüzde 20'siyle dövize 
endeksli borçlar niteliğinde; yani, kurdaki oynamalar buraya yansır. Bazen bu yansıma olumlu olur. 
Eğer, değerli bir paranız varsa, paranızı gerekenin üzerinde değerli tutuyorsanız, borçlar gereğince 
artmıyor gibi gözükür; ama, bir süre sonra kur politikasının şartları sizi gerçekçi bir kur uygulamaya 
mecbur ederse, o zaman, birdenbire görürsünüz ki, borçlarınız, o zannettiğiniz kadar o düzeyde 
değil, çok daha yüksek bir düzeydedir ve birdenbire tablo tersyüz olabilir. 

Değerli arkadaşlarım, piyasalardaki kullanılabilir fonların, bu borçlan ödeme arayışı içinde, 
giderek daha büyük bir kısmının malî sistem dışına çekildiğine tanık oluyoruz. Bu, 2002'de yüzde 47 
düzeyindeydi, 2003'te yüzde 52'ye çıktı, 2004'te yüzde 62'ye; içekonomik kaynakların yüzde 62'si, 
şimdi borç ödemeye yönelik olarak kullanılıyor; çünkü, piyasadan bu borçlanma gerçekleştiriliyor. 

Bu borçlanmayı, yani, bu iktidar döneminde ortaya çıkan borçlanma konusundaki bu tabloyu, 
olumluya doğru bir sevindirici gelişme olarak değerlendirmek olanağı var mı?! Bu borç tablosundan 
memnuniyet ifade etmek, bunun, iyi bir gelişme olduğunu söylemek kesinlikle mümkün değil; çok 
açık, üzüntü verici bir tablodur ve her sorunun altında da bu borçluluk tablosu yatar. Bir süre sonra 
başka sorunlara bu kendisini yansıtacaktır. Bu açıdan bakarak, bir sevinç ifade etmek olanağı yoktur. 

Dışticaret nasıl gelişiyor; dışticaret ilişkilerine baktığımız zaman, maalesef, aynı sıkıntılı tab
loyu görüyoruz. Kasım 2002'de siz iktidarı devraldığınız zaman Türkiye'nin 14 100 000 000 dolar
lık bir dışticaret açığı vardı; yılda 14 100 000 000 dolar açık yapıyordu Türkiye. Şimdi geldiğimiz 
noktada, geride bıraktığımız 12 aya göre, dışticaret açığı 32 500 000 000 dolardır; büyük bir 
olasılıkla, yıl sonunda 35 000 000 000 dolarlık bir açık olarak bunun gerçekleşmesi de söz 
konusudur. 

Yani, 14 100 000 000 dolardan aldığınız dışticaret açığını, şu anda 32 500 000 000 dolara çıkar
mış durumdasınız. Yani, siz, 144 katrilyon olarak aldığınız borçları 235 katrilyona çıkarmış durum
dasınız; 141 milyar dolarlık borcu, 230 milyar dolarlık borca çıkarmış durumdasınız. Bu da sevin
dirici bir manzara değil; gayri safî millî hâsılanın yüzde 11'i, 12'si düzeyinde dışticaret açığı veren 
bir ülke haline dönüşmüş durumdayız. 

İthalatın içindeki tüketim mallarının oranı, payı, aramalların oranı, payı, yatırım mallarının 
oranına, payına göre hızla artıyor. Türkiye, giderek daha çok tüketiyor, daha çok ithalat yapıyor ve 
ithal ettiğini de, çoğu kere tüketime yönelik olarak kullanmak durumunda oluyor. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yıl, 2003 yılında yüzde 73 idi, bu yıl ekim ayı itibariy
le yüzde 64'e düşmüştür. Yüzde 60'lar alarm verir. Bir ülkenin dışticareti, ihracatı ithalatının yüzde 
60'ını ya da onun altında bir kısmını karşılar hale gelmişse, o ülkenin dışticareti çok ciddî bir kır
mızı alarm veriyor demektir. 
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Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, Türkiye'nin cari işlemler dengesi de, maalesef, olumsuz bir 
tablo sergilemektedir. Siz iktidara gelirken aldığınız cari işlemler açığı 1 500 000 000 dolardı, 
bugün, şu anda 14 400 000 000 dolara gelmiştir. Türkiye, 15 milyar dolarlık cari açığı konuşuyor; 
1 500 000 000 dolardan 10 katı yüksek bir düzeye çıkan cari açığı. 

Değerli arkadaşlarım, cari açık gayri safî millî hâsılanın yüzde 5'ini bulduğu zaman, yine, kır
mızı alarm kabul edilir. Türkiye'de gayri safî millî hâsılaya kabaca 300 milyar dolar dersek, bu, 15 
milyar dolara geldiği zaman kırmızı alarm var. 

Bunlar, sevindirici olaylar değil; bunlar, çok ciddî bir manzarayı gösteriyor. Bunun ortaya çıktığı 
tablonun; yani, bu yüksek borç tablosunun, dışticaret açığı ve cari açık manzarasının karşısında ne 
duruyor; Türkiye'de faizdışı fazla konusunda birkaç yıldan beri sergilenen olağanüstü çaba duruyor. 
Türkiye, yüzde 6,5 faizdışı fazla verme politikasına angaje. Şu anda, dünyada, yüzde 6,5 faizdışı faz
la verme çabası içerisinde olan başka hiçbir ülke yoktur. Geçmişte, Bulgaristan bir ara o duruma gir
di, hızla çıktı. Şimdi, Türkiye, kaçıncı yıldır ki, yüzde 6,5 faizdışı fazlayı verme durumundadır. 

Faizdışı fazla, Türkiye'de, borçların azaltılması için uygulanıyor. Borçlar azalıyor mu; borçlar 
azalmıyor. Faizdışı fazla uygulamanın bir bedeli, yatırımları kesmektir, orta dönemde kalkınmayı 
sıkıntıya sokmaktır. Faizdışı fazlanın bu kadar yüksek olması, kamu hizmetlerinin çok ciddî bir 
şekilde sıkıntıya girmesi demektir, ücretlerin daralması demektir. Bütün bunları Türkiye uyguluyor. 
Niçin uyguluyor; borçlar azalsın diye. Azalmıyor. Niye azalmıyor; çünkü, reel faizler, Türkiye'de 
borçların azalmasına izin vermiyor. 

İstikrarlı bir ekonomide olması gereken faiz düzeyinin 2 katı civarında bir faizi Türkiye olarak 
ödüyoruz. Önümüzdeki yıl yüzde 8 bir enflasyon hedefine sahibiz. Gelecek yıl ödemek üzere yapılan 
borçlanmaların faizi, hâlâ, yüzde 20'ye yakın düzeylerde kendisini gösteriyor. Bu, Türkiye'de, çok 
ciddî bir reel faiz kanamasının yürürlükte olduğunu gösteriyor. Reel faizin bu kadar yüksek olması, 
yüksek borçluluk tablosu olan bir ekonomide en ciddî sorun olarak kendini gösteriyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, bu yüksek faizdışı fazla politikasının sonucu olarak, kamu 
yatırımlarından vazgeçmiş bir görüntü sergiliyor. Cumhuriyet tarihinin en düşük düzeyini 2004 
yılında yaşadık; Türkiye'de kamu yatırımları yüzde 4'e düştü. 1970'lerde bunun 2 katıydı, 1980'ler-
de yüzde 9'du, 1990'lı yıllarda yüzde 7 ortalama oldu ve şimdi, yüzde 4 oldu. Nüfus artmış, kentler 
büyümüş, altyapı ihtiyacı yaygınlaşmış, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik talebi artmış; ama, Tür
kiye, yatırım yapamayan bir ülke ve bu, Türkiye'nin hem halini hem de geleceğini çok ciddî şekil
de tahrip eden bir tablo yaratıyor. Şimdi, böyle bir manzaranın içerisindeyiz. 

2003 fiyatlarıyla, yani, sabit fiyatlarla, 1990'ların ikinci yarısında yapılan altyapı yatırımları 
18-19 katrilyondu. Şimdi, aynı fiyatlarla 2004 yılında yapılmış olan altyapı yatırımları 10 katrilyon 
düzeyinde olmuştur. Bu kadar ağır bir gerilemeyi, altyapı yatırımlarındaki gerilemeyi yaşamak 
durumunda kalmışız. 

Tabiî, kamu yatırımlarının azalması, Türkiye'nin geçmiş yıllardan beri yöneldiği büyük yatırım 
projelerini tamamlama şansını da ciddî şekilde sıkıntıya sokuyor; yani, örneğin, Devlet Su İşlerinin 
projelerinin tamamlanması onbeş yıl gerektiriyordu, şimdi bu tempoyla bu iş otuz yıla sarkmaya 
başlıyor. Bunun sonucu ne oluyor; bunun sonucu, Türkiye, sularını, ekonomisinin hizmetine 
sokamıyor. Yatırım yapılmış; yüzde 80'i, yüzde 90'ı yapılmış yatırımın; ama, yüzde 10'unu 
veremiyorsunuz, onu vermediğiniz için, Türkiye, yaptığı o trilyonlarca liralık yatırımın nemasını 
alamayan, bir büyük israfa seyirci kalan bir ülke konumuna düşüyor. Bugün, Devlet Su İşlerinin 
yatırımıyla sulama yapan bir çiftçimiz, dönümünü 10 000 000 liraya suluyor; ama, o yatırım 
tamamlanmayınca, kendi çabasıyla, elektrik kullanarak, pompa kullanarak, aynı miktarda araziyi, 1 
dönüm araziyi 70 000 000'a sulamak zorunda kalıyor, l'e 7 çok büyük bir haksızlık, vatandaşın, çift
çinin sırtına bindiriliyor. Üstelik, yatırım yaparsanız kendi suyunuzu kullanacaksınız; şimdi, yatırım 
yapmadığınız için, 70 000 000'a suladığınız her dönümde, başka ülkelerden ithal ettiğiniz doğal-
gaza, ithal edilen yabancı enerji kaynağına para ödemek zorunda kalıyorsunuz. 
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Bu tabloda hiçbir değişme olmamıştır; yatırımsızlık aynen devam ediyor; artarak devam 
ediyor. Türkiye'nin en vahim konularından biridir ve orta vadeli geleceğini çok ciddî şekilde sıkın
tıya sokmaktadır. Bütün bunların gösterdiği bir şey var; izlenen bu ekonomi politikası, 
babalarımızın mirasını ve çocuklarımızın hakkını yiyen bir ekonomi politikası haline geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunun en önemli sonuçlarından biri de işsizliğin çok tehlikeli bir düzeyde 
ortaya çıkmasıdır. Maalesef, Türkiye'de, geride bıraktığımız dönemde, çok tehlikeli bir işsizlik tab-
losuyla karşı karşıyayız, bir işsizlik felaketi kendini gösteriyor. Bugün, istediğiniz araştırmayı yapın, 
Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorun, alacağınız cevap "işsizlik" olacaktır. Türkiye, daha, 
geçmişin yaralarını saramadı; ama, yeni ortaya çıkan işgücü talebine de cevap veremeyen bir noktada. 

Katılım öncesi ekonomik program hazırlandı. Bu programda, Türkiye'nin önümüzdeki üç yıl 
için iş bulma umudu 1 600 000 kişiye yönelik olarak ifade edilebiliyor; önümüzdeki dönemde 
1 600 000 kişiye iş vereceğiz deniliyor. Türkiye'de, her yıl 850 000 kişi iş ordusuna katılıyor. Bu, üç 
yılda 2 500 000 insandır. Bu demektir ki, Türkiye'de, zaten çok ağır olan işsizlik tablosu, önümüz
deki üç yıl boyunca daha da ağırlaşacaktır ve hükümet de bunun farkındadır, bunu öngörmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, işsiz sayısı, ikinci çeyrekte 10 407 000 kişiyi bulmuştur; resmî 
işsizlik sayısı. Bu istatistikler çok tartışmalıdır, güvenilir de değildir; ama, kabaca bir fikir veriyor 
diyorsanız, Türkiye'de, resmen 10 500 000 insan işsiz olduğunu beyan ediyor. Türkiye'de, işsiz ol
duğunu beyan edenlerin sayısında azalma var; çünkü, iş bulma umudu azaldıkça, işsizliğini ilan 
edenlerin sayısı da, ona bağlı olarak azalıyor. Bugün, kahveleri dolduran gençler işsiz, 40-50 kişinin 
alınacağı işlere, ilan üzerine başvuranların sayısı, bununla mukayese edilemeyecek şekilde binleri 
buluyor. Güvenlik görevlisi olmak üzere sıraya girmiş, bekleyen üniversite mezunu gençler var. 
Bütün bunlar Türkiye'deki işsizlik tablosunun acı görüntüleri. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, şu anda, 10 katrilyon liranın üzerinde İşsizlik Fonunda kay
nak birikmiştir. Sadece, bu yıl, 2005 yılında İşsizlik Fonuna 5,4 katrilyon liralık bir ekkaynak 
gelecektir; ama, şu ana kadar işsizlikle mücadele için Türkiye'nin harcadığı para, 2004 yılında, 
sadece 239 trilyon lira olmuştur. 5,4 katrilyon lira, bu yıl, İşsizlik Fonuna kaynak gelecek, bu yıl 
planlanmış olan harcama da 296 trilyon liradır; yani, Türkiye, işçilerden ve işverenlerden, işsizliğe 
karşı mücadele etmek üzere kestiği fonları, primlerden oluşan fonu, bir çeşit vergi gibi, borç finans
manında kullanma noktasındadır. İşsizlikle mücadele için toplanan fonlar, işsizlikle mücadele için 
değil, tam tersine, maalesef, Türkiye'de rantiye kesimin faizinin finansmanı için kullanılmaktadır. 
Bu da çok acı bir tablo ortaya çıkarmaktadır. 

Kayıtdışı işçilik ve kayıtdışı ekonomik alan hızla gelişmektedir. Yapılan çalışmalar açıkça gös
termiştir ki, son bir yıl içerisinde, Türkiye'de, kayıtdışı işçilerin sayısı yüzde 55,4'e çıkmıştır ve 12 
670 000 kişinin kayıtdışı olduğu, Devlet İstatistik Enstitüsünün resmî rakamlarıyla ifade edilmek
tedir. 2003 yılında yüzde 50,6 idi, şimdi yüzde 55,4'e çıkmıştır. 2002 yılında yüzde 52 düzeyinde 
kayıtdışı istihdam vardı. Değerli arkadaşlarım, dünyanın bilinen herhangi bir ülkesinde bu ölçüde 
bir kayıtdışı manzarası yoktur. 

Şimdi Türkiye'deki ekonomik tablo aşağı yukarı şekillenmiş oluyor. Türkiye'de borçlar artıyor, 
cari açık artıyor, dışticaret açığı artıyor, reel faizler düşmüyor, Türkiye'de kamu yatırımları azalıyor, 
kayıtdışı sektör genişliyor, işsizlik artıyor... Bunlar somut, bilimsel, ekonomik, teknik tespitler; ama, 
bu manzara karşısında, ekonomi düzeliyor, iyiye gidiyor diye kendimizi aldatmaya gayret ediyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, bu doğru bir yaklaşım değildir. Ciddî sorunlarımız var, önemli sorunlarımız 
var. Maalesef, o ciddî, önemli sorunları çözme umudunu dahi ifade edebileceğimiz bir aşamaya hâlâ 
gelebilmiş değiliz. Şu anda dahi ekonomi her an bir kırılganlık manzarası sergilemeye devam ediyor 
ve ekonominin, makroekonomik dengelerin yerine oturduğunu, Türkiye'nin rahatladığını, önünün 
açıldığını, bu politikanın, bizi, aynen bu şekilde uygulanarak yakın bir sürede kendi ayaklarımız 
üzerinde duracağımız bir aşamaya getireceğini söylemek olanağı maalesef yok. 
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Değerli arkadaşlarım, ekonominin bu tablo içinde bulunması, unutmayalım, o yüzde 6,5 faiz
dışı fazlaya rağmen ortaya çıkmıştır; yani, borçlardaki artış, diğer artışlar, yüzde 6,5 faizdışı fazla. 
Şimdi böyle bir tablonun sonucunda eğer ekonomi başarılı bir noktada olsaydı, herhalde, bugünkü 
hükümet çıkıp derdi ki: "Ekonomiyi toparlamaya başladık; IMF'yle özel bir ilişki kurmaya gerek 
yok, kendi yolumuza kendimiz devam edeceğiz." Ama, maalesef, hükümet, bunu ifade etme nok
tasında değildir; olmadığını kendisi de tespit etmiştir ve şimdi, iki yıllık ağır bir IMF programı uy
gulamasının sonucunda, hükümet, IMF'ye gidip "lütfen, bizi bırakmayın; lütfen, bizi kendi halimize 
bırakmayın; biz, kendi halimizle devam edemeyiz. Tablo ortada; bize sahip çıkmaya devam edin, 
bize destek verin; sizinle üç yıl daha beraber yürümeye hazırız, gönüllüyüz, bunun gereğini 
yapacağız" demiştir. Niye demiştir; demek zorundadır da onun için. Niye demek zorundadır; 
ekonomi toparlanmamıştır da onun için!.. Ekonomi toparlanmış olsaydı, bir üç yıl daha, getir, vur 
kelepçeyi elime diye, hükümet gönüllü olabilir miydi. (CHP sıralarından alkışlar) 

Piyasalar demiştir ki: "Aman, sakın ha, IMF'den kopma; koparsan işler karışır." Hükümet de 
"gerçekten, sakın kopmayayım; koparsam, ben ayakta kalamam, yığılır kalırım olduğum yere. O 
nedenle, IMF gelsin, sahip çıksın" demiştir. Şimdi, AKP, IMF'yle, iki yılın üzerine -üçüncü yıl baş
lamak üzere- üç yıllık bir IMF programına girmiştir. 

Bu neyi gösteriyor; bu başarıyı mı gösteriyor?! Makroekonomik dengelerin oturduğunu mu 
gösteriyor?! Türkiye'nin kendi yolunu kendisinin çizebileceğini mi gösteriyor?! Tam tersini gös
teriyor. Niçin; işte, deminden beri anlattıklarımdan dolayı. Onları herkes görüyor. 

Bakmayın siz, gazeteler bunları yazmıyor diye, bunlar yok değildir. Herkes birbirinin moralini 
bozmamaya çalışıyor, aman oluyor, bitiyor havasını vermeye çalışıyor. Bundan bir şikâyetimiz yok; 
versinler, moral de önemli bir unsur; ama, işin gerçeğini de görelim. îşin gerçeğinde, Türkiye, ken
di ayakları üzerinde duracak aşamaya gelmemiştir, 6,5 faizdışı fazlaya devam diyoruz. 

Dünyada, bırakınız bir yılı, eğer, şimdi, 6,5 faizdışı fazla önümüzdeki üç yıl içerisinde gelecek 
olursa bu IMF programıyla, iki de bundan öncekiler, beş yıl boyunca 6,5 faizdışı fazla vermiş, dün
yada bir tane ülke bulamazsınız!.. Ve buna rağmen, borçları azalmayan bir ülke, buna rağmen reel 
faizleri düşmemiş bir ülke; bu da yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, makroekonomik tablo bu. Peki, vatandaşın durumu ne; bunun için
de vatandaşın durumu. Bugün yaşadığınız, gördüğünüz sorunlar, şikâyetler onun bir uzantısı. Yani, 
bugün "enflasyonu indirdik" diyoruz; doğrudur, indirdik; ama, şunu bir doğru dürüst ölçmeyi basar
sak da hepimiz sevinsek. Çok açıkça biliyoruz ki biz, mesela, 2002'den Kasım 2004'e kadar iki yıl
da dana eti yüzde 56 artmıştır; beyaz peynir yüzde 52 artmıştır; çay yüzde 59 artmıştır; tozşeker yüz
de 42 artmıştır; kömür yüzde 56 artmıştır; tüpgaz yüzde 61 artmıştır; mazot, yüzde 66 artmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, daha dün, yeni yıl müjdesi vermek üzere, Ankara Belediyesi, öğrenci 
biletleri dahil, ulaşım harcamalarına yüzde 33,3 zam yaptı. Yüzde 33,3!.. Enflasyon yüzde 8 olacak 
diyoruz 2005 yılında, üçte 1 bütün fiyatları artırdı Ankara belediyesi. Yani, bu nereden kaynak
lanıyor, neyin sonucudur? Dolar düşüyor, Türkiye'de ulaşım masrafları artıyor. Yani, Ankara 
Belediyesinin çocuklara dağıtılan toplarının ya da gösterişli açılış töreni harcamalarının bedelini, 
şimdi, Ankara'nın emeklisi, öğrencisi, memuru, esnafı ulaşım ücretlerini üçte 1 artırarak mı 
ödeyecek?! (CHP sıralarından alkışlar) Sizin seçim öncelerinde dağıtılan nohut, fasulye poşetlerinin 
bedelini, şimdi, bütün Ankara halkı mı ödeyecek?! Niye o zaman söylemiyordunuz bunu oradan 
karşılayacağız diye?! (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, toplumun çeşitli kesimlerinin durumuna bir göz atınız. Memur
lar ne noktadadır, memurların geliri ne oluyor? Böyle şikâyetler daima vardır da, benim asıl dikkati 
çekmek istediğim, şimdi bir ek haksızlık yapılıyor; geçmişten farklı bir tablo var. Şimdi izlenen IMF 
programının belli amaçlan var. Yüzde 6,5 faizdışı fazla vereceksin, yatınmları indireceksin, memur 
maaşını indireceksin, işçi ücretini indireceksin, emekli parasını indireceksin; bütün bunlar onun bir 
parçası. Bu uygulanıyor Türkiye'de. Bu uygulamanın sonucu da işte gördüğümüz manzara çıkıyor. 
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Bugün Türkiye'de, ortalama memur maaşı 700 000 000 lira civarında; Türkiye'de açlık sınırı 
496 000 000 lira!.. Açlık sınırı!.. Yoksulluk sınırı 1 500 000 000 lira. 700 000 000 liraya biz yüz-
binlerce memurumuzu çalıştırıyoruz, öğretmenimizi çalıştırıyoruz, polisimizi çalıştırıyoruz; adliye 
kâtiplerini, sağlık memurlarını, hemşireleri çalıştırıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, giderek geriliyor... Giderek geriliyor... Geride bıraktığımız dönemde 
memurların reel gelir kaybı, geçen yıla göre yüzde 10 civarında oldu. Sanayi işçileri yüzde 7,4 reel 
gelir kaybına maruz kaldılar. Bugün kamu kesiminde çalışan insanların; polislerin, öğretmenlerin ezici 
çoğunluğu yoksulluk sınırının altında gelir almak durumunda ve işsizlik tablosunu da dikkate alınca, 
çoğu kere, her ailede bir kişi çalışıyorsa insanlar kendilerini mutlu sayıyorlar. Artık herkesin iş bul
duğu tablolar maalesef kayboldu. Bir kişinin maaşına bütün aile bakıyor; bazen o çalışan bir memurun 
maaşı oluyor, bir polisin maaşı, bir öğretmenin maaşı oluyor; bazen bir emeklinin maaşı oluyor, bazen 
bir işçinin maaşı oluyor. O dudak bükülen emekli maaşı, bilesiniz ki bazen bütün bir ailenin ihtiyacını 
karşılamaya gayret ediyor. Yaşı kemale ermiş anneler, babalar, bir emekli maaşıyla, çocuklarının 
yanında sığıntı durumuna düşmeden, hafif bir katkı yaparak orada hayatı taşımaya gayret ediyorlar. 

Bu insanların içinde bulunduğu gelir düzeylerini daha başka bir açıdan değerlendirmeye ih
tiyacımız var. Olaya, sıradan, alışılmış bir rakam gibi bakarak hüküm vermek maalesef geçerli değildir. 

Değerli arkadaşlarım, memurların yoksullaşmakta olduğu bir dönemden geçiyoruz. Öyle 
dönemler olmuştur ki, memur olmak bir güvenceydi, bir rahatlıktı; şimdi, memurluk bir yoksulluk 
anlamı taşır hale gelmiştir. 

Bakın, siz, bir Acil Eylem Planı yaptınız. Bu Acil Eylem Planında yapılan somut taahhütler
den birisi, altı ay ila bir yıl içinde bir personel reformu çıkarmaktı. Çıktı mı personel reformu? 
Nerede bu personel reformu? 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin en önemli konularından birisi, çalışan insanların yaptıkları 
işle orantılı bir biçimde maaşlarını almalarına imkân verecek, özlük haklarını güvence altına alacak 
bir düzenlemenin getirilmesidir. Bugün, yığınla statü, yığınla birbirinden farklı düzenleme kamu 
kesimini bir keşmekeş içine sokmuştur. Adaletsizlik, haksızlık, çalışan memurların günlük 
yaşamının bir parçası haline gelmiştir. Aynı işi yapan, aynı eğitimi almış; ama, birbirinden çok fark
lı ücret alan memurlarla Türk idaresi işini görmeye çalışıyor. Bunları bir an önce düzeltmek lazım. 
Siz "bunları altı ay içinde düzelteceğiz" diye çıktınız; ama, maalesef bu son dönemde bunu daha da 
karmaşık hale getirdiniz. Bugün Türkiye'de kamu kesimi iyice çığırından çıkarılmış bir noktadadır. 
Çünkü, özerk kuruluşlar aracılığıyla Türkiye'de kamu görevlileri arasındaki uçurum çok daha teh
likeli bir noktaya getirilmiştir. Bugün imtiyazlı bürokrasi adacıkları vardır; dokunulmaz bürokrasi 
adacıkları vardır; maaşlar çok yüksektir; bürokratik olanakların tümü onların elindedir; ama, öbür 
taraftan Türkiye'nin polisi, öğretmeni 800 000 000 lirayla aile geçindirmeye, çoluk çocuk geçindir
meye çalışır; ama, eğer, BDDK'da, TMSF'de ya da oluşturulmuş olan o imtiyazlı bürokratik alan
larda iş bulacak desteğiniz varsa, bir eliniz yağda bir eliniz baldadır, kimse sizin yanınıza yak-
laşamaz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, üstelik, bu ekonomik sorunların yanı sıra, bu iktidar döneminde, çok teh
likeli bir kıyım uygulaması gerçekleştirilmiştir ve kamu çalışanları, iktidarın vücut dilinden anlayıp 
anlamadıklarına bağlı olarak, her türlü haksızlığa maruz bırakılmışlardır. Millî Eğitim Bakanlığı, bu 
konuda en iddialı kuruluş durumundadır; arkasından da Sağlık Bakanlığı vardır. Bu ikisi, Millî 
Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, çalışanlarına, neredeyse zulmeden bir bakanlık haline gel
miştir. (CHP sıralarından alkışlar) Daha işe başlar başlamaz, gece yarısı baskınlarıyla talim ter
biyelere el atılmış, bütün genel müdürlükler askıya alınmış, bütün il müdürlükleri değiştirilmiş, 
bütün okul müdürlükleri değiştirilmiştir. Geçenlerde, bir arkadaşımız soru sordu; "Sayın Bakan, 
uzatma da kısaca söyleyiver, değiştirmediğin kaç müdürün var; il müdürlerinden kaçını, kaç 
tanesini değiştirmedin" dedi. İş, artık, şakaya vurulur hale gelmeye başlamıştır. Aynı şekilde Sağlık 
Bakanlığında... 
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Değerli arkadaşlarım, partizanlık ve kadrolaşma ve devlet olanaklarını ele geçirme çabası, 
çalışması, çığnndan çıkmıştır; Kızılay'a kadar uzanmıştır. Kızılay Teşkilatı, Türkiye'nin en köklü, 
en eski bir hayır kurumu olmasına rağmen, partizanca kavgaların bir savaş alanı haline getirilmiş
tir; hükümet, bu konuda, yargı kararlarını da yok sayarak, kendi yakınları olarak düşündüğü insan
ları desteklemek için her şeyi göze almıştır. 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Yolsuzluklar nerede, yolsuzluklar?! 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - TÜBİTAK aynı şekilde, Anadolu Ajansı aynı şekilde. Geçen

lerde, Anadolu Ajansındaki bir gazeteci, Millî Eğitim Bakanının gizlice geçiştirmek istediği bir 
yönetmeliği kamuoyunun bilgisine sunmuştur. Yurtlarda ırkçılık, din istismarı yapanların atıl-
mayabileceğini düzenleyen, gizli denilebilecek bir yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığının arşivin
den çekip kamuoyuna sunmuştur ve bunu yapan gazeteci derhal yerinden uzaklaştırılmış, atılmıştır, 
bir başka yere gönderilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar, nasıl bir yönetim zihniyetiyle karşı karşıya bulun
duğumuzu, bize, çok açık bir biçimde göstermektedir. 

Sayın Başbakan da, bürokratik oligarşiden şikâyet ediyor. Sayın Başbakan, oligarşi mi kaldı 
sayenizde?! Ne oligarşisi kaldı ne demokrasisi kaldı... Memurların tümünü aldığınız yerden değiş
tirdiğiniz, bir tane genel müdürü yerinde bırakmadınız, bir tane daire başkanını yerinde bırak
madınız, kendi tayin ettiklerinizden, şimdi, kendiniz "bürokratik oligarşi var" diye şikâyet etmeye 
kalkıyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, bu bütçeyle, esnafımıza birtakım ek sıkıntılar da getiriliyor; 
onu da vatandaşlarımın dikkatine sunmak istiyorum. 

Biliyorsunuz, bu bütçeyle, çalışan emeklilerin çalışmaya devam etme hakkı elinden alınacak
tır. Yani, yıllardan beri çalışıyor, işinden maaş alıyor, bir de emekli maaşı var babasından, eşinden 
kalma; hayır, sen, onu almaya devam edemezsin, ya onu alacaksın ya bunu. Onunla geçinmek müm
kün mü; hayır, onunla geçinmek mümkün değil. İkisini toplasan, doğru dürüst, açlık sınırının 
üzerinde bir geçim düzeyini ancak sağlayabilecek; onu da çok görüyoruz ve onu iptal ediyoruz. Bu, 
zihniyetini ortaya koyan bir şey; yani, bütçenin felsefesi bu tip yerlerde kendisini gösteriyor. 

Sağlık bakımından, sağlık primi açısından da yüzde 10 Bağ-Kurlulara bir prim mecburiyeti 
getiriliyor. Bunu, şimdi, önümüzdeki dönemde Bağ-Kurlular yaşayarak görecekler. Tabiî, prim 
borçlarının ödenmesi konusunda getirilen düzenlemeler, maalesef, borçları ödenemez hale getiriyor. 
220 milyar lira borcu olan bir insan, birbuçuk iki yıl sonra, borcunun 1 trilyon liraya, 2 trilyon liraya 
çıktığını görüyor ve bu borçları ödemek artık imkânsız hale dönüşüyor. 

Bu bütçenin felsefesini yansıtan bir başka olay şu: Özelleştirme kapsamı içine alınan kuruluş
larda çalışan engelli ve mağdur konumundaki insanların özelleştirmeden önce işlerine son verilmesi 
gerekiyor ki, alan kişi, engelli ve mağdur bir çalışanı devralmış olmasın. Ne kadar acı bir manzara 
değerli arkadaşlarım; yani, özelleştirmeden yararlanacak olanların gözüne gireceğiz diye, Tür
kiye'deki mağdur insanları, engelli insanları binbir güçlükle bulabildikleri işlerden dahi yoksun 
bırakmayı içinize sindirebiliyorsunuz! 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, Türkiye'de vatandaşın durumunu düşünürken, asıl büyük sorunu 
yaşayan, çiftçimiz, tarım kesimi. Gerçekten, olağanüstü bir sıkıntının içinden geçmeye gayret 
ediyorlar; yetiştirdikleri ürünler bir önceki yılın altında satılıyor, kullandıkları malların fiyatlan kat 
kat artıyor ve giderek sıkıntı olağanüstü yüksek bir düzeye çıkıyor. Ege'deki üretici, 1 200 000 
liraya sattığı pamuğunu bu yıl 800 000 liraya sattı, 210 000 liradan sattığı çekirdeksiz yaşüzümü bu 
sene 150 000 liradan sattı. Çukurovah, Akdenizli üretici, 500 000 liradan sattığı limonu bu sene 200 000 
liraya sattı, 400 000 liradan sattığı mandalinayı 300 000 liraya sattı, 450 000 liradan sattığı portakalı 
350 000 liradan sattı. Buna karşılık, geçen yıl üre gübresinin fiyatı 330 000 liraydı, bu yıl 520 000 
lira oldu; kompoze gübrenin fiyatı 290 000 liraydı, 425 000 liraya çıktı; mazot, 1 365 000 liraydı, 
1 809 000 liraya çıktı; traktör, 24 milyar liradan 30 milyar liraya çıktı. Trakyalı üretici, geçen yıl 
Tekele 220 000 liraya sattığı beyaz üzümü, bu yıl, 150 000 liradan satamaz hale geldi. 
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Değerli arkadaşlarım, patates üreticisi, soğan üreticisi, aynı şekilde, iki yılda, çok ağır bir dar
be yedi. Tütünün ve şekerpancarının artık lafı bile edilmiyor. Neredeyse, tütün ve şekerpancarı 
yerine, Türkiye, dışarıdan ithal edilen tütünle yapılan sigaraları ve dışarıdan ithal edilen mısıra 
dayalı nişasta özlü tatlandırıcı temelinde şekeri kullanma noktasına getiriliyor. Türkiye daha çok tat
landırıcı kullansın diye, uluslararası normlar zorlanarak, kullanılabilecek olan tatlandırıcı oranı, 
yönetmeliklerle iki katına çıkanlıyor. Bütün bunlar, Türkiye'yi, ithalata, tarım alanında da ithalata 
sevk ediyor ve Türkiye, kendi çiftçisini desteklemiyor; ama, başka ülkelerin desteklenmiş çift
çilerini, gene, biz, onlardan ithalat yaparak, ek olarak kendimiz de destekliyoruz. 

1 milyar liraya satılan dana şimdi 500 000 000 liraya satılamıyor. Köylünün sütü 450 000 liraya 
satılabiliyor; halbuki, geçen sene de aşağı yukarı aynıydı ve geçen yıl 15 000 000'a süt yeminin tor
basını alırken, şimdi, 22 000 000'a o süt yeminin torbasını alıyor. Bal üreticisi, 120 000 000 -
130 000 000 liraya sattığı balı, bu yıl, 50 000 000 liraya satamıyor. Bu, çiftçinin halidir değerli ar
kadaşlarım. 

Geçen yıl ton başına 50 dolar olan limon ihraç primi 42 dolara, 40 dolar olan portakal ihraç 
primi 35 dolara sizin iktidarınızda inmiştir; narenciye üreticisi perişan olmuştur. İhraç primlerinin 
azaltılmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur; Türkiye tarımına darbe vurma, ihracatına darbe vurma 
dışında hiçbir sonucu da olmamıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin alım yerlerinin çoğu kapatılmıştır, çiftçi tüccarın kucağına itilmiş
tir; açık olan alım yerlerinde de, çiftçiyi tüccara itmek için her türlü eziyet çektirilmektedir. 

Kaçak et, Türkiye'nin bir gerçeği haline gelmeye başlamıştır. Doğu ve güneydoğu sınırlarından 
yaygın bir biçimde kaçak et girişi yaşanmaktadır. 

Tarım 2003 yılında yüzde 2,5 gerileme yaşadı. Yine, önümüzdeki yıl da durum parlak gözük
müyor, bir gerileme bekleyişi ortada duruyor. 

Çiftçiler yaşadıkları zor durumdan dolayı taksitlendirdikleri borçlarını ödeyemiyorlar. 
Yatırılamayan taksitler için aylık yüzde 11 faiz işletiliyor, borcunu ödeyemeyen çiftçiden yüzde 132 
faiz isteniyor. Olacak iş midir bu?! Yüzde 132!.. Normal alacağı kredinin faizi de yüzde 30. 

Değerli arkadaşlarım, enflasyonun yüzde 10'lara inmeye yöneldiği bir ortamda yüzde 15-20 
civarında bir reel faizi çiftçiye uygulamak, çiftçiye olan borcumuzu ödemek anlamına kesinlikle 
gelmez. 

Yine, Acil Eylem Planında söz verilmişti, altı ay içinde çerçeve tarım kanunu, bir yıl içinde 
tarım ürünleri sigorta kanunu çıkartılacaktı, çıkmadı ve geride bıraktığımız yıl 2 katrilyon lira Türk 
çiftçisi o afetlerden dolayı zarar gördü, söz verildiği halde çıkarılmadığı için hiçbir ödeme de ciddî 
olarak yapılamadı. 

GAP bir kenara itildi. 2002 yılında 850 trilyon lira olan GAP yatırım tahsisleri 2004 yılında 
818 trilyona indirildi. Türkiye'nin en önemli projelerinden birisi, Türkiye'nin en sıkıntılı coğraf
yasına en kestirmeden refah taşıyabilecek olan bir projeyi göz göre göre bir kenara atıyoruz. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü devre dışına çıkarılıyor ve tarıma yönelik bu olumsuzluklar 
hızla yaygınlaşıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, çiftçiye çektirilen eziyet sadece bunlardan ibaret değil. Büyük-
şehirlerle ilgili bir belediye kanunu çıkardık; hani, pergel kanunu... Koyuyorsunuz hükümet 
binasının olduğu yere pergelin sivri ucunu, 50 kilometreyi çeviriyorsunuz ve diyorsunuz ki, bunlar 
büyükşehir. Şimdi, bu uygulamanın bedelini ödeyenlerin başında çiftçiler geliyor, köylüler geliyor; 
çünkü, çekilen sınırın içinde köyler de yer alıyor ve o köylüler, birdenbire, kendilerini belediye ol
muş gibi buluyorlar ve bunun bedelini ödemek zorunda kalıyorlar. 
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Erzurum'dan muhtarlar geldi, şikâyetleri, cenazelerini kaldıramamak. Zaten kış vurmuş, 
karakış gelmiş, - 30 derecede, Erzurum'da her yer donmuş, mezarı kazmak bile mesele. Böyle bir 
ortamda, şimdi, bir de, cenazesini kaldırmak için doktordan bir rapor almak zorunda. Eskiden muh
tarın karanyla sağlanan bir uygulamaydı, şimdi, büyükşehir belediyesinden izin alma zorunluluğuy-
la karşı karşıya bırakıldı; sağlıkocağına gidecek, sağlıkocağında doktor bulursa doktor bulacak -yol 
açıktır kapalıdır, kimse bunlarla meşgul değil- ve cenazesini gömebilmek için, vatandaş, büyükşehir 
belediyesi olmanın bedelini ödeyerek beklemek zorunda kalacak, sıkıntı yaşar durumda olacak. 

Bu yasayı çıkarır çıkarmaz köyler belediye sayıldı ve bunun sonucu olarak, bütçesindeki 
paralara elkonuldu, köy bütçesindeki paralara. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Baykal, süreniz bitti; lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Köylülerin kendi olanaklarıyla yaptığı köy konaklarına el-

koyuldu, merasına elkoyuldu. Köylü hayvanını satamıyor; veterinerden rapor alması lazım. Köyler
de hayvancılık yapmak yasaklandı; çünkü, büyükşehir oldu. Kendi ihtiyacı için -yağdı, yoğurttu, 
peynirdi- dahi hayvan besleyemez hale geldi. Ahırını onaramıyor; 500 000 000 liraya yapacağı işi 
şimdi 2 milyar liraya yapmak durumunda. Temizlik Vergisi, Emlak Vergisi, telefona zam, köylüyü 
canından bezdirdi. Başka sakıncalar bir yana, sadece bu uygulaması da, çiftçiye karşı köylüye kar
şı, bu yasayla getirilen bir büyük haksızlığı ortaya koyuyor. 

Sayın Başkan, izin verirseniz 5 dakika içerisinde Avrupa Birliğiyle ilgili gelişmeler konusun
da düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bütçenin tümü üzerinde yaptığımız 

görüşmeden bu yana geçen süre içinde, burada yaptığımız tartışmalar, bir anlamda, daha objektif 
değerlendirilebilir bir noktaya geldi. Hatırlayacaksınız, burada bu tartışma yapılırken, bu kürsüde 
de dile getirilen pek çok noktanın, geride bıraktığımız hafta içinde, iç yüzü ortaya çıkmaya başladı 
ve durum netleşti. O bakımdan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Avrupa Birliğiyle ilgili bu son 
noktaya ilişkin değerlendirmemizi bir kez daha ifade etmenin gerektiğini düşünüyorum. 

Biliyorsunuz, 17 Aralık kararının Türkiye açısından bir büyük zafer olduğu iddiası ortaya 
atılıyordu. Bugün geldiğimiz noktada, bunu hiçbir şekilde söylemenin mümkün olmadığı artık an
laşılmıştır; çünkü, 17 Aralık kararının, Türkiye'nin Çankaya zirvesinde almış olduğu kararın ışığın
da değerlendirildiği zaman, kabul edilemez olduğu açıktır. Yine, bu karar, Avrupa Birliği zirvesin
de 1999 yılında alınmış olan kararla mukayese edildiği zaman, onun gerisinde olduğu görülmüştür; 
çünkü, orada adaylara eşit muamele yapılacağı söylenmişti; ama, burada, ayrımcılık kayda geçiril
miştir. Yine, Türkiye, kendisiyle eşzamanlı olarak müzakereye başlayan ülkelerin gerisinde kalmış
tır; mesela, Hırvatistan'ın gerisinde kalmıştır. 

Bütün bunlar, 17 Aralık kararının, Türkiye'de büyük bir sevinçle, heyecanla, mutlulukla kar
şılanacak bir niteliği olmadığını bize göstermektedir. Şöyle bir çelişkili tablo da var: Türkiye'nin 
Avrupa Birliğine girmesini hiç istemeyen bazı çevreler, mesela, Almanya'nın Hıristiyan Demokrat 
Partisi (CDU) yönetimi, 17 Aralık kararından büyük mutluluk duymuştur, bu mutluluğunu çok açık
ça ifade etmiştir ve verdikleri demeçte, karardan büyük memnuniyet duyduklarını, Türkiye'yi tam 
üye yapmak için, zirveden, tam üyeliğe götürücü bir karar almaya çalışan Schröder'in yenilgiye uğ
radığını söylemişlerdir. 

BAŞKAN - Sayın Baykal, bir saniye efendim. 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda büyük bir uğultu var. Arkadaşlarımız kendi aralarında 

konuşuyorlar ve Bakanlar Kurulu sıralarında sayın bakanlarla konuşma yapıyorlar. Lütfen, hatibi 
dinleyelim, gürültü yapmayalım. 

Buyurun Sayın Baykal. 
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DENİZ BAYKAL (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Zirve kararının, tam üyelik yerine özel statü yolunu açtığını belirtiyorlar. Şimdi, bütün bunlar, 

umut ediyorum, bize, gerçeği daha doğru değerlendirme fırsatını vermiştir. 
Tabiî, en çarpıcı olanı da, Sayın Başbakanın ve Dışişleri Bakanının, 17 Aralık kararında kalıcı 

kısıtlamalar bulunmadığını bize burada anlatmalarından kısa bir süre sonra, Dışişleri Bakan
lığımızın kalıcı kısıtlamaların kaldırılması için bir nota vermekte olduğu haberinin ortaya çıkması 
olmuştur. Yani, burada, bize, hükümet, kalıcı kısıtlama yok diye açıklama yaparken, Dışişleri 
Bakanlığımız, Avrupa Birliğine bir nota vererek, bu kalıcı kısıtlamaları kaldırın diye başvuruda 
bulunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî -daha önce de ifade ettim- bu nota Avrupa Birliğine verilmemiştir; 
bu nota, kalıcı kısıtlamalar olmadığını düşünen Türk Hükümetine verilmiştir. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Şimdi, bu manzara karşısında, 17 Aralık kararının zaafları ortadadır, bu zaafları biliyoruz; yani, 
kendi kendimizi avutmanın bir anlamı yoktur. O zaaflar, oraya tesadüfen de girmiş değildir; birileri 
kullanmak için onları yerleştirmiştir. 

Bizim, 17 Aralık kararı karşısında heyecan ve mutluluk ifade etmemiz, sadece gerçeklerden 
kopuk olduğumuzu göstermiyor; yanlışları düzeltme konusunda vereceğimiz mücadeleye de zarar 
getiriyor. Yani, biz, 17 Aralıktan memnun olduğumuzu burada söyleyerek, bu kararın olumsuzluk
larını nasıl düzelteceğiz?! Bu kararın, çok ciddî bir mücadeleye hedef yapılması lazımdır. Bundan 
sonra başka fırsatlar gelecektir, o fırsatların çok iyi kullanılması lazımdır ve Türkiye'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, hükümetin, kararlılıkla, o kararda açılan bazı kapıları kapatmak için, bun
dan sonra, elbirliği içinde çalışmasına ihtiyaç vardır. Siz derseniz ki, bu mükemmel bir karardır, 
bunu söyleme hakkından peşinen vazgeçmiş olursunuz. O bakımdan, bu mücadele, bugün, her 
zamankinden daha büyük önem taşıyor. 

Bugünkü manzarayla şu ortaya çıkmıştır ki, artık, Türkiye, bırakınız bu geçiş dönemini, uzun, 
on yılı aşkın bir süre devam edecek olan, 2014'e kadar sürecek olan müzakere dönemini, müzakere 
dönemi başarıyla tamamlansa bile, ondan sonraki on yıllar boyunca, yani, yirmibeş yıl sonra da, 
vize almadan Avrupa'ya girme olanağından yoksun kalacağının anlaşılmış olmasıdır. Kalıcı kısıt
lama dediğimiz, böyle bir soyut söz değildir; vize alma mecburiyeti, Türkler daima Avrupa'ya 
vizeyle girecektir anlayışıdır orada kalıcı kısıtlama olarak kendisini gösteren. Bu, bugün, herhalde 
çok daha iyi anlaşılmıştır ki, bu vardır ve bunu kabul etmek mümkün değildir. Türkiye'nin, yirmibeş 
yıl sonra da vize almayı öngörerek, Avrupa Birliğine tam üye oldum diye kendisini avutması, hiç
bir şekilde kabul edilemez. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, burada önemli bir konu, Kıbrıs'la ilgili. Bu konuyu da çok net bir 
şekilde görmek durumundayız. Kıbrıs'la ilgili, Türkiye, şöyle bir açmazla karşı karşıyadır: Ya 
3 Ekime kadar Kıbrıs sorunu çözüme kavuşturulacaktır. İnşallah olur, olmasını çok isteriz ve o tak
dirde mesele olmaz; o takdirde, anlaşma sonucunda ortaya çıkacak olan Kıbrıs'ı hep beraber tanırız 
içimiz rahat bir şekilde ve sorun biter; 3 Ekimde de Avrupa Birliğiyle üyelik müzakerelerine baş
larız. Bu, en iyi senaryodur. Ya da 3 Ekime kadar Kıbrıs sorununun çözümünü sağlayacak bir geliş
me sağlanamaz ise, biz, var olan Kıbrıs Rum yönetimini Kıbrıs Devleti olarak fiilen dahi olsa kabul 
etme, tanıma anlamına gelecek bir teşmil uygulayacağız, Ankara Anlaşmasını genişleteceğiz ve bir 
yandan Kıbrıs sorununu çözmeye çalışacağız, bir yandan da o tartıştığımız Avrupa Birliğinin diken
li, sarp yollarında yürümeye çalışacağız. İkincisi de bu. 

Bu ikincisi hiçbir şekilde kabul edilemez değerli arkadaşlar; yani, Türkiye, 3 Ekime kadar 
çözülmeyen Kıbrıs sorununu ondan sonra çözmeye devam edecek, akıntıya kürek çekmeye devam 
edecek; öte yandan da Avrupa Birliğine tam üye olmak için yürüyecek; bunu yapmak için de, var 
olan Kıbrıs Rum yönetimini, bir anlamda, tanıdığını beyan edecek. 
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Değerli arkadaşlarım "bu beyan, merak etmeyin, tanıma değildir" diye bize teminat verilmek 
isteniyor. Kendimizi aldatmayalım değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin gözünde Kıbrıs Rum yönetimi 
gayri meşrudur; çünkü, Londra ve Zürih Anlaşmalarının ihlali suretiyle ortaya çıkmıştır. Türklerin 
hakkını daha önce gasp etmişlerdir ve bugün ortaya çıkan, iki ayrı toplumun iki ayrı coğrafyada yer
leşmesinden ortaya çıkan tablo, bir anlaşmaya bağlanması gereken bir tablodur. Kıbrıs Rum 
yönetimini Türkiye kabul ettiği anda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine çok ciddî zarar verir, çok 
ciddî zarar verir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kabul etme anlamında bir belge imzaladığınız 
zaman, bu, Türkiye'nin limanlarını, havaalanlarını Kıbrıs Rum yönetiminin kullanması anlamına 
gelir. Bu, Kıbrıs Rum yönetiminin KKTC'nin varlığını kabul etmesi anlamına da hiçbir zaman gel
mez. Onlar, KKTC'yi gayrimeşru saymaya devam ederler; ama, biz, artık, Güney Kıbrıs Rum 
yönetimini gayrimeşru sayamaz hale geliriz ve böylece, müthiş bir dengesizlik ortaya çıkar. Bu den
gesizlik, Kıbrıs sorununun çözümünü çok ciddî şekilde engeller, güçlüklerle karşı karşıya bırakır. 
Geçmişteki bu alandaki uygulamaları da hep biliyoruz. Hep, yeni yeni, sorunlu, sıkıntılı bir tabloya, 
Türkiye'nin sürüklenmekte olduğu görülüyor. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir kabulden sonra, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyine 
Rumların yeni talepler getirmesi mümkündür. Bizim, Avrupa Birliğinin diğer üyeleri ile Güney 
Kıbrıs Rum yönetimi arasında bir ayırımcılık gözettiğimiz, farklı davrandığımız iddiasını ortaya 
atarak buna son verilmesini talep etme imkânları vardır. Bu, büyük sıkıntılar doğuracaktır. Bunun 
altında, tabiî, Türkiye'nin, 17 Aralıkta bu bağlantıyı kabul etmiş olması yatmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, kırk yıldan beri hiçbir cumhuriyet yönetimi Kıbrıs Rum yönetimini Kıb
rıs cumhuriyeti olarak kabul etmemiştir; çünkü, bu hükümet, 1960 anlaşmalarını zor kullanarak ih
lal etmiş, Kıbrıslı Türkleri yönetimden uzaklaştırmış ve devleti ele geçirmiştir ve bütün Kıbrıs 
Adası üzerinde egemenlik iddiasında bulunmaktadır. Sizden istenen, bu gayrimeşru devleti 
tanımanızdır. Bunu yaptığımız zaman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanımaya devam etmek 
çok güç olur, Adanın kuzeyinde iki ayrı egemenlik olduğunu ifade etmeye devam etmek çok güç 
olur. Türkiye'nin kırk yıldır Kıbrıs Rum yönetimini tanımamasının haklı hukukî ve siyasî gerçek
leri, gerekçeleri vardır. Uluslararası hukuka göre, iktidara hukukdışı yollarla geçen hükümetleri 
tanıma zorunluluğu yoktur; Tobar doktrini böyle diyor. Kıbrıslı Rumlar, hem anayasayı hem de Kıb
rıs'ı iki toplumlu bir devlet olarak kuran 1960 tarihli anlaşmaları açıkça çiğneyerek yönetime elkoy-
muşlardır. Hiç kimse, Türkiye'ye "bu hükümeti niye hukuken tanımıyorsunuz" diyemez. 

Şimdi, Sayın Başbakan, içine girdiğimiz bu tıkanıklığın, açmazın farkında olmalıdır ki "Tür
kiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini, Kıbrıs'taki kuzey-güney çatışmasına feda edemeyiz" diyor; "Tür
kiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini, Kıbrıs'taki kuzey-güney çatışmasına feda edemeyiz" diyor. Bir 
defa, bu ikilemi Sayın Başbakanın zihnine yerleşmiş görüyorum; yani, Türkiye'nin Avrupa Birliği 
üyeliği ile kıbrıs'taki kuzey-güney çatışması bir meşru ikilem şeklinde eğer bir Başbakanın zihnine 
yerleşmeye başlarsa, buradan sağlıklı gelişmeler ortaya çıkmaz. Bunu, son derece talihsiz bir beyan 
olarak karşılıyoruz; bu beyana Sayın Denktaş'ın gösterdiği tepkiyi de haklı buluyoruz. 

Türkiye, Kıbrıs'ta kuzey ile güney arasında yapılan bir mücadelenin seyircisi değildir, Kıbrıs 
sorununda taraftır; Londra ve Zürih Anlaşmalarıyla sahip olduğu haklar ve üstlendiği görevler var
dır. Avrupa Birliği üyeliği uğruna bunları hiçe sayamayız. Avrupa Birliğinin bize üyelik verme kar
şılığında bu haklarımızdan talep yapma hakkını da, Avrupa Birliğine veremeyiz. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Hiçbir Türk Hükümetinin, millete mal olmuş bir davayı feda etmeye hakkı yoktur... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Baykal, 15 dakika süre kullandınız; lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
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DENİZ BAYKAL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Kıbrıs'ı gözden çıkarmaya kimsenin hakkı yoktur. Buna, biz de izin vermeyiz, millet de izin 

vermez. Millet, sizi gözden çıkarır; ama, Kıbrıs'ı gözden çıkarmaz. (CHP sıralarından alkışlar) 
Unutmayınız ki, Anavatanın çocukları, Kıbrıslı Türkleri korumak için canlarını verdiler. 

Bizim, Kıbrıslı Türklere ve orada yatan şehitlere namus sözümüz vardır. Biz, Cumhuriyet Halk Par
tililer olarak, Kıbrıs davasına sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs sorununun çözümü için yapılması gereken çok şeyin bulunduğuna 
inanıyoruz. Bu konuda uluslararası kamuoyu da çok büyük bir sorumluluk altındadır; çünkü, Kıb
rıs'ın bu noktaya gelmesi, çok büyük ölçüde onların tutumlarından kaynaklanan nedenlerle ortaya 
çıkmıştır. O nedenle, uluslararası kamuoyunun, büyük ülkelerin, büyük devletlerin Kıbrıs sorunun
da yeni bir tabloyu ortaya koymalarına ihtiyaç vardır. Geçmişte "Güney Kıbrıs Rum yönetimini an
laşma olmasa da Avrupa Birliğine alırız" dediler ve bu çıkmazı yarattılar. Şimdi, bize, Avrupa Bir
liğine girmek istiyorsan, sen, mutlaka Güney Kıbrıs'ı tanı aşamasına gelmişlerdir. Bu, hiçbir şekil
de kabul edilemez. Tanınması gereken, herhalde Güney Kıbrıs Rum yönetimi değil, hakkı elinden 
alınmış olan ve iyi niyetini, barışçı yaklaşımını geçmişte de sergilemiş olan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetidir. Tanıma doğrultusunda adım atılması gerekiyorsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetini tanımak için adım atmaya ihtiyaç vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan; bu bütçe müzakereleri vesilesiyle ülkemizin ekonomik ve 
dışpolitika sorunlarına ilişkin düşüncelerimizi paylaşmak imkânını bulduk. Önümüzdeki günlerde, 
bu konularla ilgili bir genel görüşme önergesini vererek daha ayrıntılı şekilde bu Mecliste görüşmek 
istiyoruz ve bunu, bir göstermelik olay olmaktan çıkarıp, elbirliğiyle bir çözüm oluşturabileceğimiz 
bir anlayışa getirmek istiyoruz. 

Bu değerlendirmemi bugün burada noktalarken, Sayın Başkan, size gösterdiğiniz anlayış ve 
hoşgörüden dolayı teşekkür ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisine saygılarımı sunuyorum ve bu 
bütçenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. (CHP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Baykal, teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, 14.45'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.30 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.45 

BAŞKAN : Bülent ARINÇ 
KÂTİP ÜYELER : Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
/. - 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/897) 

(S. Sayısı : 706) (Devam) 
2. - 2003 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/878, 3/669) (S. Sayısı . 708) (Devam) 

3. - 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/898) (S. Sayısı : 707) (Devam) 

4. - 2003 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/879, 3/670) (S. Sayısı: 709) 
(Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Söz sırası, şahısları adına, bütçenin lehinde olmak üzere, Bitlis Milletvekili Edip Safder Gay

dalınındır. 
Buyurun. (Alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakika efendim. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime baş

lamadan önce Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
Bütçesini görüştüğümüz 2005 yılının, geride bırakmakta olduğumuz yıldan, memleketimiz, 

bölge ve dünya bakımından, daha kolay, daha başarılı olacağını söylemek zor. Bölgemizde, gergin
lik, silahlı ihtilaflar, stratejik maddeler mücadelesi devam etmektedir. Bazı bölge memleketlerinin, 
nükleer dahil, kitle imha silahlarını geliştirmekte olması ciddî tehdit kaynağı oluşturmaktadır. 

Dünyada belirsizlik, birçok bölgede istikrarsızlık hâkimdir. Atlantik ilişkilerindeki soğukluk 
devam etmektedir. Çin'in Asya Pasifik'teki siyasî ve askerî ağırlığı artmakta, yayılmaktadır. Rusya 
Federasyonu, ciddî iç meselelerine rağmen, siyasî alanda global bir rol oynamaya çalışmaktadır. Bu 
çerçevede, Sayın Başkan Putin'in memleketimize yaptığı resmî ziyaret başarılı ve faydalı olmuştur. 

Fransız filozof Raymond Aron'un Republic Imperial (İmparatorluk Cumhuriyeti) olarak adlan
dırdığı Amerika Birleşik Devletleriyle 1947 Truman Doktriniyle başlayan işbirliğimiz büyük geliş
me göstererek stratejik boyutlar kazanmıştır. Daha en az otuz yıl bir numaralı dünya gücü olarak 
kalacağı kabul edilen Amerika'yla baş gösteren güven bunalımını ve soğukluğu süratle gidermek 
lazımdır. 
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Doğuşunda ilk tanıyan yedi memleket arasında bulunduğumuz İsrail'le ilişkilerimizi soğutmak
ta bir fayda yoktur. 

Komşumuz Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum idaresiyle birlikte Avrupa Birliği içinde veto 
silahını kullanarak enosis yolunu zorlaması, Ege üzerindeki iddialarını masaya getirmesi, geliştir
mek istediğimiz ilişkilere büyük bir darbe olur. 

Kafkaslar ve Ortaasya'daki kardeş cumhuriyetlerle ilişkilerimizi iki yıldır bulunduğu buz
dolabından süratle çıkarmak, yaymak, geliştirmek gerekir. Asıl güç kaynağımızın oralarda bulun
duğunu unutmamak lazım. 

Komşumuz Ermenistan, Amerika ve Avrupa'daki diasporasını Türkiye'ye karşı bir baskı aracı 
olarak kullanmaktan vazgeçmelidir. Yürütülmekte olan yıkıcı faaliyetler faturasının bir gün 
Erivan'a sunulacağı bilinmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; içeriye, kendimize baktığımızda, tablonun parlak ol
duğunu söyleyebilmek isterdim. Bize yakışmayan, övünemeyeceğimiz rekorlarımız var. Dünya refah 
sıralamasında 88, kaliteli yaşam sıralamasında 96, temiz toplum sıralamasında 76 ncı sıradayız. Bu 
son derece rahatsız edici tabloyu değiştirmemiz, hem de süratle değiştirmemiz gerekiyor. 

İkinci bir tablo, 1991 Kasım ayında sadece 79 trilyon lira olan içborç stokumuz, halen 225 kat
rilyon lira. Dışborçlarımız 150 milyar dolar. IMF'yle varılan yeni anlaşmayla bu rakam iki yıl için
de 170 milyar dolara çıkacak. Tüketim için faiz ve borç ödemek için borç almak kısırdöngüsünden 
mutlaka çıkmalıyız. Senenin ilk onbir ayı itibariyle dışticaret açığımız 34 milyar dolar. Bu kıskaç 
içinde ekonominin sağlıklı olması, güçlenmesi zordur. Radikal kararlar gerekiyor. 

Bu tabloya rağmen, kamu lüks ve israfında en ufak bir kısıtlama yok. Bu lüks ve israfı sür
dürebilmek için altyapı ve proje yatırımlarında aşırı sınırlama uygulanıyor. Altyapısı gelişmeyen bir 
ekonomi büyümede zorluk çeker. Yeni yıl bütçesi, bu çarpık tabloyu muhafaza ediyor. Bu bütçeye 
iyi veya kötü diyebilmek, nereden, nasıl bakıldığına bağlı; eğer bütçe disiplini açısından bakılacak 
olursa, bu bütçeye iyi demek gerekir; eğer ülkeye hizmet, yatırım açısından bakılacak olursa, bu 
bütçeye kesinlikle yetersiz, kötü bir bütçe demek gerekir. 

155 500 000 000 YTL'lik bütçe giderlerinden yatırım harcamalarına ayrılan pay, sadece 10 100 
000 000 Yeni Türk Lirasıdır. Bu rakam, 2005 yılı bütçesinin yüzde 65'ine ve gayri safî millî 
hâsılanın da binde 2'sine tekabül ediyor. Ayrıca, bu ödeneklerden yıl içerisinde ne kadar kesintiye 
gidileceğini de bilemiyoruz. Demek ki, 2005 yılında, kamuda yatırım hamlesi yok. Oysa, çok cid
dî altyapı yatırımlarına, eğitim ve sağlık yatırımlarına ihtiyaç var. Sene 2005; 1 000 000 çocuğumuz 
okul yokluğundan eğitim göremiyor; OECD'nin 40 memleket arasında yaptığı eğitim başarı yarış
masında 34 üncü sıradayız; kitap yayımlama ve okumada en son sıralardayız, ciddî bir eğitim ve 
kültür bunalımı yaşıyoruz. Anadolu köylerimiz, canlı müzeler gibi, Ortaçağ manzaralarını 
muhafaza etmektedir. Binlerce köyümüz içmesuyundan mahrum. Milyonlarca insanımız, çoğu 
gençler olmak üzere, iş bulamıyor. Milyonlarca insanımız açlık sınırında, nüfusumuzun yüzde 80'i 
için fakirlik kadere dönüştü. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kısıtlı sürede, bütçenin bütün kalemleri üzerinde 
konuşmam mümkün değil; fakat, bana çarpıcı gelen vergi gelirlerine kısaca değinmek istiyorum. 
Hükümet üyesi arkadaşlarımızın zaman zaman belirttiği gibi, ülkemizde vergi yükü çok ağırdır. En 
son, Sayın Başbakanımız, bu gerçekten hareketle, geçenlerde, vergi indiriminde bulunulacağını 
açıkladı ve ardından da kimi kalemlerde yeni yıl itibariyle vergi indirimlerinin olacağı belirtildi. Bu 
güzel haberin kaynağının bütçede mutlaka olması gerekir. 2004 yılı bütçe hedeflerine ve gayri safî 
millî hâsıla hedeflerine göre vergi yükü yüzde 23,6 oluyor; ancak, 2005 yılı vergi yükü yüzde 
24,7'ye çıkıyor. Bu, gayri safî millî hâsıladaki artıştan daha fazla vergi artışı anlamına geliyor. 2005 
yılında öngörülen yüzde 8 enflasyon oranı ve yüzde 5 büyüme oranına rağmen, vergi gelirlerinde 
yüzde 20 artış öngörülüyor. Bu, vergi gelirlerinde reel artış anlamına geliyor. Yine, maalesef, bu ar
tış, dargelirlinin belini büken dolaylı vergilerde oluşuyor. Dolaylı vergilerin payı 2004'te yüzde 71 
iken, vergi iyileştirmelerinin olacağı iddia edilen 2005 yılında yüzde 74'e yükseliyor. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elli yıllık demokrasi tecrübemize rağmen, devleti, bürok
rasiyi vatandaşın emrine maalesef sokamadık. Bürokrasimiz, kendisini kaideler ve vatandaş üzerin
de görmeye devam ediyor. Kaideler, sadece yönetilenler için geçerli. Türkiye'de büyük meseleler
den kaçmak, ertelemeyi çözüm olarak görmek alışkanlığı yerleşti, çarpık manzaralar kimseyi rahat
sız etmiyor. Radikal değişiklik ve reformlara ihtiyacımız var, bunlardan kaçamayız. İşleyebilir, 
modern, vatandaşın emrinde yeni bir devlet yapısına ihtiyacımız vardır. Bürokrasinin iç ve dış 
yayılması, lüks ve israf mutlaka durdurulmalıdır. Alınacak radikal kararlan, atılacak büyük adım
lan, millet ve Parlamento olarak göğüslememiz gerekiyor. Türkiye'nin üretim rakamları, yetmiş 
milyonun beden ölçülerine uymuyor. Bu rakamları büyütmemiz, birkaç misline çıkarmamız 
gerekiyor. Başkalannın bizim için düşünmesini, icraat yapmasını bekleyemeyiz. Üretmeden tüket
meye devam edemeyiz. 82 nci yılına giren, savaş görmeyen, zengin insan ve tabiat kaynaklanna 
sahip, yetmiş milyonluk Türkiyemiz, teknoloji çağında, dünyada tarihine yakışır yerini almalıdır. 
Bu yeri bize vermezler, biz alacağız. 

Özelleştirme alanında dünyada en başarısız memleketiz. Bürokrasi, burada da gücünü gös
teriyor, özelleştirmeyi önlüyor. Bu gidişle, Özelleştirme İdaresini özelleştirmemiz gerekecek. 
Acilen "Özelleştirme" İdaresinin adı, "Özelleştir" İdaresi olarak değiştirilerek, bu kurumu işlevsel 
bir hale getirmemiz gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, 20 nci Yüzyılı kapatarak, artık, 21 inci Yüzyılda yol aldığımızı görmeli 
ve kabul etmeliyiz. Süratle değişen dünyada, yerimizde sayamayız. Daha seneler öncesi, bir uçak 
şirketi reklamı "Atlantik Nehrini bizimle aşın" diyordu. Concorde uçağı 3 saatte aştı; Amerikalılann 
denediği yeni bir uçak, saatte 11 000 kilometre süratle 45 dakikada aşacak. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gaydalı, süreniz bitti; lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Zaman ve emeğin değerini kabul etmediğimiz, rasyonel bir şekilde kullanmadığımız müddet

çe, ilerlemeyiz. Türkiye, senede 152 gün tatil cenneti olmaktan çıkmalıdır. Çalışmamız, çok çalış
mamız gerekiyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son zamanlarda yapılan bazı beyan ve davranışlar, Av
rupa Birliği 6 Ekim İlerleme Raporunda yer alan ağır hükümler, ortak ve müttefik geçinen mem
leketlerin kötü niyet ve hesaplarını gün ışığına çıkarmıştır. Bize yönelik tehditler artmaktadır. 
Büyüyen Türkiye'den rahatsız olanlar, üniter yapımızla uğraşmakta, bizi federal bir yapıya götür
meye çalışmaktadır. Millî harcımıza içeriden ve dışarıdan kimyasal madde atma faaliyetleri hızlan
dı, Haçlı ruhu bulutları İstanbul semalarında görülmeye başlandı. Bu düşündürücü gelişmeler, artan 
tehditler karışında, iç münakaşalan bir tarafa bırakmak, birbirimize sarılmak, dayanışma içinde 
bulunmak gerekiyor. Verilecek kötü bir mesaj, sergilenecek olumsuz bir manzara, vatana ihanet 
olur. Bu topraklar üzerinde doğduk, gerekirse bu topraklar için de öleceğiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 2005 yılı bütçesinin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını 
diler, Yüce Kurula saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Gaydalı, teşekkür ederim. 
Hükümet adına, Sayın Başbakan söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Başbakan. (AK Parti sıralarından ayakta alkışlar) 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Siirt) - Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizi saygıyla selamlıyorum; siz saygıdeğer milletvekillerimizi ve siz
lerin şahsında, temsil ettiğiniz milletimizin bütün fertlerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
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Türkiye Cumhuriyetinin 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansı ve 2003 Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı üzerindeki görüşmelerde, Hükümetimin ve AK Partinin görüşlerini ifade etmek üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken, Güney Asya'da meydana gelen elim deprem faciasında hayatlarını kay
beden tüm dost ve kardeş ülkelere başsağlığı diliyorum. Bu acıyı iyi bilen bir milletin fertleri olarak 
diliyoruz ki, Allah, hiçbir ülkeye, bu tür acılar yaşatmasın. 

2005 yılı bütçesini uzun mütalaalardan, yorucu çalışmalardan sonra tamamladınız ve bu 
aşamaya getirdiniz. Yüce Meclisimizin iradesini en iyi şekilde temsil etmek, ülkemizin önünü aç
mak için her biriniz önemli katkılarda bulundunuz; sağ olunuz, var olunuz. 2005 yılı bütçesi, şim
diden ülkemize hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin ve kolaylıklar versin diyorum. 

Bu arada, eleştirileriyle, uyarılarıyla bize yol gösteren bütün arkadaşlarıma, muhalefet par
tilerimizin saygıdeğer sözcülerine özellikle teşekkür ediyorum. 

Yol ve ufuk gösterici eleştirilere, itiraz ve uyarılara özellikle teşekkür borcumuz var, çünkü ik
tidarıyla muhalefetiyle bizler bu milletin hizmetindeyiz. 

Bu büyük ülkeye teşekkür borcumuzu, minnet borcumuzu ödemek için öncelikle medenî bir 
uzlaşma diline ve geleneğine ihtiyacımız var. 

Diyalog, uzlaşma, mutabakat, müzakere kültürünü siyasetimizin temel üslubu haline getirmek, 
bunu kalıcı kılmak zorundayız. 

Zira, bu eksiklik, Türkiyemize çok uzun yıllar kaybettirdi, telafisi mümkün olmayan yıllar kay
bettirdi ve bu kayıpları ülkemize yaşatanların, işte, şu anda, ne durumda olduklarını hep birlikte 
biliyoruz. 

Uzlaşma, tartışma, eleştiri, uyarı, mutabakat arayışı, müzakere alışkanlığı herkesin aynı şeyi 
düşünmesi değil, aynı doğruyu araması, aynı hedefe yönelmesi ile mümkündür. 

3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra ülkemizin demokratik kültürüne kazandırdığımız bu 
seviyeli diyalog zemini, bu uzlaşma kültürü, bugünden gelecek nesillere iftiharla bırakacağımız en 
önemli kazanım olacaktır. 

İnanıyorum ki, hepimiz, demokrasi kültürünü özenle koruyacağız. Bu özeni, bu dikkati Türk 
siyasetinin geleneği haline getireceğiz. Zira, uzlaşma, diyalog, birlikte düşünme milletimizi öteden 
beri millet kılan en temel değerlerimizden biridir. 

Son iki yıla büyük başarılar sığdırdık; ancak, en büyük başarılarımızdan biri, bu dönemde kav
ganın yerini aklın, çatışmanın yerini diyalogun almasıdır. 

Millet iradesinin temsil edildiği Yüce Mecliste aklın ve sağduyunun hakimiyetini sağlayan siz
lere özellikle teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu büyük başarıyı kalıcı hale getirmek en büyük 
arzumuz olacaktır. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; bu konuşmam, bütçe esaslı olmakla birlikte, hem 
büyük Türkiye fotoğrafının tamamını görebilmek -bu vesileyle, fotoğrafın bütününü birlikte pay
laşabilmek için- hem de bize yöneltilen sorulara cevap mahiyetinde olmak üzere uzunca bir özet 
olacaktır. Dolayısıyla, hem Türkiye tasavvurumuzu hem dünya tasavvurumuzu hem siyaset üretme 
şeklimizi hem de AK Parti İktidarı olarak iş görme biçimimizi özetlemem gerektiğini düşünüyorum. 

Sözlerime, demokrasi kültürü, hoşgörü, uzlaşma ve diyalog zemininin temsilcisi ve sembolü 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisine teşekkürle başladım. Zira, bunun esas olduğunu, "başardık" 
dediğimiz başarılarımızın sırrının burada olduğunu düşünüyorum. Millet öncelikli siyasetimizle, 
biz, yani bu Yüce Meclis, iki yılda sadece anlamsız kavgalara son vermekle kalmadık, Türkiye'nin 
büyüme iradesini, Türkiye'nin aklını, kolektif aklını harekete geçirdik. 
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Türkiye, yıllardır söylenen, ama, sadece söylemekle kalınan sorun alanlarında devrim 
niteliğinde reformlar yaptı. Bir hukuk ve adalet ülkesi olmak için attığımız bütün adımlar, sadece 
burada değil, bütün dünyada yankılar uyandırdı, karşılığını da buldu. Bizim siyasetimizle birlikte, 
sadece eski siyaset, eski siyasî aktörler devredışı kalmadı, eski üsluplar da devredışı kaldı. Artık, 
halkın vicdanında yara açan talihsiz beyanlar, halkı kamplara bölen yanlış işler, küçük menfaatlar 
için yapılan büyük tahrikler siyasî birer metot olmaktan çıktı. İşte, biz, bunun için siyaset 
üretiyoruz, slogan üretmiyoruz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Bunun için "ben yaptım oldu" demiyoruz, her işimizde kılı kırk yarıyoruz. 
Bunun için "siyaset ya da yönetim millete yaslanmalı, milletin rızasını almalı, milletin rızasının 

hilafına adım atmamalı" diyoruz. 
İşte, bu yüzden, demekle, söylemekle yetinmiyoruz, sözlerimizin arkasında duruyoruz. 
Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; biz, bütün başarılarımızı bu aziz milletin hanesine kay

dediyoruz. Bize düşen şerefiye payı, bize düşen onur ise bu ülkeye hizmet etmek, bu ülke çocuk
larının yüzünü güldürmektir. Bu şeref, bu onur bizlere yeter. 

Bize düşen, her tür ayırımcılığı kaldırmaktır, adaleti halktan esirgememektir, ülkeyi baştan 
başa kalkındırmaktır, Türkiye'yi muasır medeniyet hedefine ulaştırmaktır. Bu hedef bizim mil
letimize olan ahdimizdir. 

Altını çizerek ifade ediyorum, halkın yüreğindeki ukdeler tam olarak çözülünceye kadar çaba 
harcayacağız. 

Demokrasi, hukuk, adalet ve kalkınma hedeflerimizden asla şaşmayacağız. 
Yasama olarak, yürütme olarak demokrasi yolunda devasa adımlar attık, sessiz devrimler ger

çekleştirdik, Türkiye'nin dünyayla köprülerini hep birlikte kurduk; ama, bunlarla yetinmiyoruz ve 
diyoruz ki, daha yapacak çok işimiz var. 

Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği olan bu Mecliste, sizler, bu ülkeye, bu topluma 
yeniden büyük itibar kazandırdınız. Yetmez; daha yapılacak çok iş var. Halkımızın henüz çözül
memiş sorunları var. Bunları da bu çatı altında çözeceğiz. Bu çatı, bu kurum, kurumlardan bir 
kurum, herhangi bir kurum değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin gücü ve itibarı, milletimizin gücü ve itibarıdır. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) Meclisin saygınlığı, siyasetin, hukukun, demokrasinin, milletin saygınlığıdır. 
Zira, bu Meclis, her şey bir yana, istiklalimizin, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin en büyük sem
bolüdür. 

3 Kasım 2002'ye kadar çözüm üretemeyen siyasetçilerin elinde, itibarı, güvenilirliği yara alan 
bu büyük çatıya itibarını iade ettiğiniz için, ülkem adına, halkım adına siz saygıdeğer milletvekil
lerine ne kadar teşekkür etsem azdır. 

Bu Meclis ki, yürütme ve yargının da yol güzergâhını belirleyen millet iradesinin temsilcisi 
olarak toplumun bütün fertlerinin hak ve hukukunu korumak için, Anayasa dahil bütün metinleri 
hazırlayan, devlet- toplum bütünleşmesini sağlayan, milletin kalbinin attığı en üst iradeyi temsil 
eden bir Meclistir. 

İşte, bu Meclis, bu en üst irade, çıkardığı yasalarla, gerçekleştirdiği ak devrimlerle hem 
siyasete hem ülkemize kaybetmek üzere olduğu itibarı yeniden kazandırdı; bunu sizler yaptınız. 

Bu Meclis, demokrasi ve hukuk yolunda kararlı iradesini ortaya koymasaydı, 17 Aralık ya da 
önümüzdeki 3 Ekim 2005 olmayacaktı. 

Yeri gelmişken belirteyim ki, 3 Kasım 2002, takvim yapraklarında günlerden bir gün olmadığı 
gibi, 3 Ekim 2005 tarihi de günlerden bir gün olmayacaktır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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Hatırlarsanız, 2003 yılı bütçesini, ilk bütçemizi hazırladığımızda bize en çok sorulan sorular
dan biri şuydu: Kaynak nerede? O zaman demiştik ki, kaynak, AK Partidir; kaynak, Türkiye'dir. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) İşte kaynak, işte Türkiye. 

İşte, sorun çözme melekelerini yitirmiş bir Türkiye'den, AK Parti İktidarının, beyaz reform
larına, ak, sessiz devrimlerine. 

İşte, refahın önşartı demokrasidir, ak siyasettir iddiamızın bu ülkeye kazandırdıkları ortadadır. 
Hatırlarsanız, 2004 yılı bütçemizi hazırlarken demiştik ki; adalet, millî bir meseledir. Hukuk 

devleti, millî bir meseledir. Sosyal barışın korunması, millî bir meseledir. Millet ile devletimizin ay
nı yöne bakması, en büyük millî bir meseledir. İşte, millî meselelerimize ne kadar sahip çık
tığımızın, işte, sözlerimizin arkasında ne kadar durduğumuzun ispatı budur. 

Şimdi, yeni bir başlangıç yapıyoruz, yeniden kolları sıvıyoruz. Önümüzde bütün 
meselelerimizi hal yoluna koymanın yanı sıra, Avrupa Birliği sürecini itinayla yönetmek gibi bir 
sorumluluğumuz var. İnanıyorum ki, siz saygıdeğer milletvekilleri, bugüne kadar olduğu gibi, hiç
bir özveriden kaçınmayacaksınız. 

Artık, tek hedefe kilitlenmiş, tek yürek olmuş, birlik ve beraberliğini âleme ilan etmiş, özgüven 
sorunu yaşamayan bir Türkiye istiyoruz. 

Falanca meselesi, filanca meselesi olan, meselelerini konuşmayan, her zeminde mahcup edil
mek istenen, zaafları istismar edilen, zaaf alanları üzerinde siyaset yapılan, millet bilinci yara alan, 
halkının aidiyet duygusu zedelenen bir ülke değil, bütün meselelerini sağlam bir iradeyle çözmeyi 
tek meselesi haline getiren, tek yürek haline gelmiş bir Türkiye; işte, bunu hedefliyoruz. 

Allah'ın izniyle ve yardımıyla, bu birliğin, bu büyük gücün doğurduğu kuvveti daha çok 
harekete geçireceğiz. 

Eğer, biz, kardeşlik hukukumuzu zedelemezsek, şımarmazsak, kibirlenmezsek, istikametimizi 
şaşırmazsak, önceliklerimizi, var oluş gayemizi unutmazsak; eğer, biz, yoksulu gözetirsek, alınteri 
dökersek, sosyal yaralan kapatırsak, gayret edersek başarmış olacağız. (AK Parti sıralarından alkış
lar) 

Hiç ama hiç unutmayalım ki, esas başarımız da var oluş gayemize, zeminimize, Türkiye ve 
dünya tasavvurumuza bağlı kalmak, bu bağı güçlendirmek olacaktır. Bizim siyaset felsefemiz, 
siyaset zeminimiz, mefkuremiz budur; sonuna kadar, son nefese kadar sorumluluk. Bunun için 
küçük menfaatların esiri olmayacağız, büyük ideallerimizi küçük hesaplara feda etmeyeceğiz. Ül
kenin gelecek perspektifini asla kaybetmeyeceğiz. 

Devlet millet kaynaştırmasını pekiştirmek en büyük önceliğimiz olacaktır. Devlet millet birlik
teliğinin ne kadar büyük bir servet ve sermaye olduğunu, ne kadar büyük bir hazine olduğunu AK 
Parti İktidarının iki yılı herkese gösterdi. 

Halka güvendik ve halkımız da bize güvendi. Bu kadar yalın, açık ve basit bir formülle siyaset 
üretiyoruz. Halka rağmen siyaset izlemiyoruz. Attığımız her adımda toplumsal mutabakatı esas 
alıyoruz. Ülke fotoğrafının tamamına bakıyoruz. Dünyadaki bütün adımları, hareketleri dikkatle iz
liyoruz. 

Bu bakışın, buna göre ülkeyi yönetmenin sonucunu, sadece iki yıllık sonucunu sizlere açık
lıyorum: Evet, artık, Türkiye küresel bir güç olma yolundadır. (AK Parti sıralarından alkışlar) Çün
kü, artık, Türkiye, dünyayla eşit şartlarda konuşuyor. Ekonomiye bakın, dışpolitikaya bakın, top
lumsal dokunun sağlamlaşmasına bakın, toplumun değişen gündemine bakın, umutların yeşer
mesine bakın; göreceksiniz ki, bütün alanlarda bu siyaset, artık, yansıma alanını buluyor. Ekonomik 
hayattaki her adım, her hareket, siyasî istikrara ve güven ortamına bağlıdır; bunu unutmayalım. 
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Devalüasyonlu günleri hatırlayın, dalgalanan dövizleri hatırlayın, moratoryum endişelerini 
hatırlayın, Türkiye'nin iç ve dışborçlannın bir günde katlandığı günleri hatırlayın!.. "Hatırlayın" 
dedim ama, isterseniz hatırlamayın, biz o günleri unutalım, geride bırakalım. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) Zira, az kaldı... 

O günlerde ne oluyordu; siyaset ne kadar yamalıydı, kurumlar ne kadar yaralıydı, yolsuzluk ne 
kadar sıradan hale gelmişti!.. Her gün yeni bir skandal patlak veriyordu, siyaset her gün itibar kay
bediyordu. Her gün umutlar azalıyor, eriyordu. 

İşte, Türkiye'ye defalarca kalp sektesi yaşatan o ekonomik krizler, siyasî krizlerin sonucuydu; 
bugünkü ekonomik başarı da, bugünkü siyasî güven ortamının eseridir. 

Kaldı ki, bu siyasî istikrar ortamına göre bu ekonomik başarımızı da yeterli görmüyoruz; 
bugünleri de geride bırakacağız. 

Evet, AK Parti İktidarında Türkiye'nin kalbi saat gibi işliyor; ne dolar ne döviz dalgalanıyor ne 
de siyaset çalkalanıyor; çünkü, AK Parti İktidarında ritim bozuklukları, siyasî kan uyuşmazlıkları 
yok. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Halktan gelen taleplere en duyarlı parti, en duyarlı kadrolar işbaşındadır. 
3 Kasımdan bu yana ekonomide aldığımız mesafe, demokraside, hukuk devleti yolunda al

dığımız mesafeye paraleldir. Daha çok mesafe almak, daha çok menzile yaklaşmak zorundayız. 
Değerli Başkan, değerli arkadaşlarım; artık, güven ortamındayız; artık, toplumun hiçbir kesimi 

diğerlerini samimiyet testinden geçirmiyor. Bunun altını çiziyorum. Toplumun bütün kesimlerinde 
muazzam bir sinerji doğuyor. Millet olarak nelere muktedir olduğumuz, hangi hedeflere yönel
diğimiz konuşuluyor. Unutmayalım ki, biz, millet olma sürecimizi bin yıl önce tamamladık; binler
ce yıllık devlet geleneğimiz var. 

Biz, şu senin millî hassasiyetin, şu da benim millî hassasiyetim diye bir şeyi asla kabul et
miyoruz. Bu ülke, bu millet, bu vatan, bu toprak, bu bayrak, bu özgürlük, bu istiklal bizim, 
hepimizin. Bu, böyle bilinmelidir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Hepimiz yürekten hissediyoruz bu aidiyeti; daha çok hissedecek, daha çok seveceğiz ülkemizi. 
Vatandaşlık bilincine halel getiren bütün mayınlı alanları temizleyeceğiz. Bu, böyle biline. Bu 
süreçte Türkiye'nin iddialarını gerçekleştirmek durumundayız. 

Özellikle önümüzdeki dönemde kamu yönetimi anlayışımızı yeniden yapılandırmaya mec
buruz; verimli olmaya, üretime mecburuz. 

Medeniyet iddiamız boş bir iddia olamaz. Bu aziz milletin tarihinde yeni bir dönem başlıyor. 
Buradan, aydınlarımıza, bilim adamlarımıza, bu ülkenin ufkunu açmaya katkı sağlayacak herkese 
sesleniyorum: Önümüzdeki süreci, lütfen, derinlemesine analiz edelim. 

Dikkat buyurun, Avrupa Birliği müktesebatı, bin yıllık medeniyetimizin, müktesebatımızın un
surlarından biri olacaktır. Bu yeni döneme tam bir hazırlık içerisinde olmalıyız; siyasetçimizle, sivil 
toplum örgütlerimizle, üniversitelerimizle, sanayimizle, işçimizle, işverenimizle, üreticimizle, ih
racatçımızla, sanatçımızla, medyamızla, diplomatımızla, güvenlik görevlimizle her alanda hazırlık
lı olmalıyız. Bu süreci beraber yöneteceğiz. 

Özgürlükler, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasinin en geniş manada kavranması, 
hepimizin elimizi taşın altına koymamıza bağlıdır. Bunlar lütuf değildir, bunlar haktır. Bunu lütfen 
böyle bilelim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, farklı kültürlerin asırlardır bir arada yaşadığı zen
gin bir geçmişe, tarihî tecrübeye ve büyük bir birikime sahiptir. Bu topraklar üzerinde tarihe damgasını 
vuran nice medeniyetler yükselmiştir; o medeniyetlerden geriye bugünlerimize ışık tutan nice iz kal
mıştır. Bu zengin geçmişi ve üç kıtayı birbirine bağlayan stratejik konumuyla ülkemiz, bugün dünyanın 
en önemli merkezlerinden biri olarak görülmekte, gösterilmektedir. Bugün dünya genelinde yaşanmak
ta olan gelişmeler, Türkiye'nin bölgesel ağırlığının giderek artmakta olduğuna işaret etmektedir. 
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Hükümet olarak, tarihin bu döneminde, bölgemize ve insanlığa karşı sorumluluklarımızın art
makta olduğunun bilinci içerisindeyiz. Bu bilinçle hareket ederek, ülkemizin millî menfaatlarına, 
tarihî sorumluluklarına ve sahip olduğu engin birikime uygun yeni bir diplomatik perspektif geliş
tirmek konusunda hassasiyet gösterdik. Türkiye'nin büyüklüğüne, milletimizin sahip olduğu büyük 
birikime yakışan ve tarihî sorumluluklarımıza sahip çıkan bir aktif barış stratejisi geliştirdik; adım
larımızı bu doğrultuda attık. Çatışma kültürünün kana ve acıya boğduğu bir dünyada, barışı ve esen
liği savunmak adına, Türkiye'nin tarihten bugüne kadar taşıdığı engin birikimiyle oynayacağı 
önemli roller olduğuna inandık. 

Bugün yaptığımız her dış seyahatte, katıldığımız her uluslararası toplantıda, her diplomatik 
zeminde sevinerek müşahede ediyoruz ki, Türkiye'nin yıldızı parlamaktadır. 

Tezlerimizi iyi anlattığımızda, dersimize iyi çalıştığımızda, samimî ve kararlı bir duruş göster
diğimizde, birçok meselede mesafeler alabildiğimizi de görme imkânına kavuştuk. 

Türkiye'nin yeni bir anlayışla, yeni bir enerjiyle hayata geçirdiği bu yeni barış diplomasisi, kısa 
zamanda dünya kamuoyunun da dikkatini çekti ve takdir gördü. 

İki yıl içerisinde yaptığım dıştemaslar sırasında, Türkiye'nin dış itibarının günden güne nasıl 
yükselmekte olduğunu, etki gücümüzün nasıl artış gösterdiğini bizzat müşahede ettim. 

Bugün, Türkiye, bulunduğu hemen her uluslararası zeminde, kendi menfaatlarını en gür şekil
de savunan, problemlerinin üstüne cesaretle gidebilen ve inisiyatif alabilen bir diplomatik duruşa 
sahiptir. Bu duruşu göremeyenler, dünya medyasını daha yakından izlemelidirler. 

Değerli milletvekilleri, 17 Aralıkta Brüksel'de alınan kararla, Türkiye'nin Avrupa Birliği 
üyeliği konusunda yeni bir dönemin kapıları açılmış oldu. Türkiye, kırkbir yıllık Avrupa Birliği 
hedefine ulaşma konusunda bir altın fırsat yakalamış durumdadır. 

Bu karar, sadece Türkiye için değil, farklı kültür ve değer yapılarını bir araya getirme idealine 
zemin hazırlaması bakımından Avrupa Birliği için de çok değerli bir fırsattır. 

17 Aralık zirvesinden çıkan bu kararla, günümüzde dünyayı toza dumana bulayan çatışma kül
türünün geriletilmesi ve dünyaya yeni bir barış umudu aşılanması yolunda önemli bir adım atılmış
tır. 

Hükümet olarak, farklı kimlikler, kültürler ve inançlar arasındaki gerilimin tırmanmakta ol
duğu bir dünyada, Avrupa Birliği zemininde gerçekleşen bu buluşmayı son derece önemli 
görüyoruz. Farklı kültür ve inançlardan gelen insanların evrensel değerler çerçevesinde bir arada 
yaşama, birbirini tanıma ve birbiriyle zenginleşme yolunda edineceği bu büyük tecrübeye değer 
veriyor, dünyanın geleceği adına umut bağlıyoruz; çünkü, biz, özdeğerlerimizi, insanlık adına ben
zer tecrübeleri bizzat yaşayarak zenginleşmiş, olgunlaşmış, aydınlanmış bir geçmişten bu gücü 
alıyoruz. 

Üç kadim dinin mensuplarının asırlar boyunca dostça, kardeşçe paylaştığı bir tarihten ilham 
alıyoruz. 

Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan, üç kıta arasında köprü olan, farklı inanç ve kültürleri bir 
bütünün ayrılmaz parçaları haline getiren bu medeniyet mirası, inanıyorum ki, savaşla kavrulan bir 
dünyaya da serinlikler taşıyacaktır. 

İnsanlığın geleceği adına kurduğumuz bu barış ve dostluk hayalinin Avrupa Birliği zemininde 
mâkes bulacağına, bu zengin medeniyet perspektifinin insanlığa yeni açılımlar kazandıracağına 
inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 17 Aralıkta Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği 
Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesinden çıkan sonuç, Türkiye'nin kırkbir yıllık üyelik hedefine 
ulaşması yolunda görünür bir vizyon ortaya koymuştur. 
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Bu zirveden sağladığımız en önemli kazanım, üyelik müzakerelerine başlanılması için net bir 
tarih alınması, ikinci bir karara ihtiyaç duyulmaması ve hedefin tam üyelik olarak açıkça tespit edil
miş olmasıdır. 

Aranızda bizzat şahit olan arkadaşlarım var; Brüksel'de oldukça çetin geçen yoğun görüş
melerimiz oldu. Bu görüşmeler sonrasında karşılıklı gayretlerle bir uzlaşma zeminine ulaştık. 

Avrupa Birliğinin yeni katılımlarla genişleyen yapısı, gerek Birliğin iç dengelerini, gerekse 
karar alma mekanizmalarını oldukça karmaşık bir hale getirmiş bulunuyor. 

Öte yandan, adaylık yolundaki bir ülke olarak Türkiye, gerek nüfusu, gerek ekonomik ve coğ
rafî büyüklüğü, gerekse kültürel değerleri bakımından Avrupa Birliğine sonradan üye olacak ülkeler 
arasında en fazla dikkat gerektirenidir. 

Bütün bu sebeplerle, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki görüşmelerde uzlaşma noktasının 
bulunması benzer süreçlere göre daha fazla zaman gerektirebiliyor. 

Ancak, Brüksel Zirvesinde de görüldüğü üzere, makul ve gerçekçi yaklaşımlarla, samimî 
çabalarla tarafları memnun edecek çözümlere ulaşılabiliyor. Mesele, siyasetin bir netice alma sanatı 
olduğunu unutmamaktır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Ulaştığımız nokta böyle bir noktadır ve bu gerçeği görmemekte ısrar edenlerin iddiaları asılsız 
ve mesnetsizdir. Bu kararlarla Türkiye'nin menfaatlarına gölge düşürüldüğü iddiası kesinlikle ger
çekle bağdaşmamaktadır. 

Burada şu önemli konuyu dikkatlerinize sunmak istiyorum: Bu önemli zirveden bizim beklen
tilerimizin aksine bir sonuç çıksaydı ve biz Brüksel'den tarih almadan dönseydik ne olurdu sorusunu 
herkesin kendine sorması ve hakkaniyeti elden bırakmadan muhasebesini yapması gerekir. 

Böylesine önemli bir konuda siyaset bütünlüğünü arızaya uğratma gayretlerinin nasıl bir gerek
çesi olabilir; bunu da kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. 

Bu tarihî kararlar en şeffaf haliyle ortadayken, bazı gözlerin gerçekleri görmekte bu kadar zor
lanması sadece görme zafiyetiyle açıklanabilir ki, maalesef Türk siyaseti geçmişi itibariyle bu man
zaraya çok alışıktır. 

Dileriz, Türkiye'nin bir uçtan bir uca yenilenmeye hazırlandığı bu dönemde, Türkiye'nin hızına 
yetişemeyenler de zihniyetlerini yenileme imkânını bulurlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 17 Aralık kararlarına ilişkin olarak uğradığımız en hak
sız eleştiri Kıbrıs'la ilgilidir. Hükümet olarak Kıbrıs'ı bir millî mesele olarak gördüğümüzü ve Türk 
tarafının menfaatlarına gölge düşürecek herhangi bir girişime göz yummayacağımızı defalarca ifade 
ettik. 

17 Aralık sonrasında gerek bizim açıklamalarımızda gerekse resmî bildiride, gümrük birliğini 
10 yeni üye ülkeye teşmil etme kararının hiçbir şekilde Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanıdığımız 
anlamına gelmediği ifadesi açık olarak yer almıştır. 

Ancak, bu ülkede, maalesef, sağır sultanın duyduğunu dahi duyamayan, anlayamayanlar var 
hâlâ. Herkesin bir an önce kavraması gereken bir gerçek var; çözümsüzlük politikalarında ısrar 
ederek, pasif kalarak, savunma psikoloj isiyle hareket ederek, Ada'daki Türk menfaatlarını daha faz
la koruyamayız. 

Türkiye bu konuda inisiyatif kullanarak, cesaretli adımlar atmak ve hep bir adım önde olmak 
durumundadır. 2004 yılı içerisinde Kıbrıs konusunda ardı ardına attığımız adımlar ve bu adımların 
diplomatik kazanımları ortadadır. 

Bakınız, burada, çok açık, net olarak bir gerçeği, ben, tekrar huzurlarınıza getirmek istiyorum; 
o da, ağırlıklı olarak, 24 Nisan referandumundan sonra Sayın Annan'ın Birleşmiş Milletler Güven
lik Konseyine yapmış olduğu açıklamadır. 
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Bu raporunda Sayın Annan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak, şimdiye kadar hiç 
görülmemiş şekilde, Kıbrıs Türklerinin durumunu tüm dünyaya duyurmaktadır; Kıbrıs Türklerine 
baskı uygulamak veya onları dünyadan tecrit etmek için hiçbir gerekçe kalmadığını kayda geçir
mektedir. Kıbrıs Türk tarafının kalkınmasını engelleyen ve onları dünyadan tecrit eden uy
gulamalara son verilmesini istemekte ve bu çerçevede, uluslararası camiaya ve Güvenlik Konseyine 
kuvvetli bir çağrıda bulunmaktadır. Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün, siyasî eşitlik ve ortaklık temeline 
dayalı olması gerektiğini vurgulamakta, çözüm planının başarısızlığa uğramasının sorumluluğunu, 
Kıbrıs Rum tarafına yüklemektedir. 

Rumların, sadece Annan Planını değil, esasen, çözümü reddettiklerini de kayda geçirmekte, 
Rum tarafının tutumunu sorgulamakta ve bunun, ciddî bir değerlendirme gerektirdiğini vur
gulamaktadır. Bununla da kalmayan Genel Sekreter, Rum tarafının müzakerelerdeki ve sonrasın
daki tutumunu kuvvetli şekilde eleştirmekte, Rum liderliğinin müzakere öncesindeki vaatleriyle 
çelişen davranışlarda bulunduğuna dikkat çekmektedir. 

Son olarak, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk tarafının ise, müzakereler öncesinde, sırasında ve son
rasındaki yapıcı tutumunu açık ifadelerle kayda geçirerek, bu tutumu takdirle karşıladığını beyan et
mektedir. İşte, bu, diplomatik bir değerlendirmenin, raporun, bugüne kadar olmadığı şekliyle, tam 
tersiyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kayıtlarına girmesidir. 

Değerli arkadaşlar, eğer, olay, Lahey'de buradan düşünüldüğü gibi devam etseydi, belki, bugün 
bu noktalara da gelmeyebilirdik. 

Bir diğer nokta da şu: Burada şahsımla alakalı olarak Sayın Baykal bir ifadede bulundular. Öy
le zannediyorum ki, ya gazete haberi kendilerini yanıltmış oldu veyahut da burada yanlış bir kay
naktan bu haberi aldılar. Bir defa, benim kullandığım ifade o değil; ifadenin aslını ben kendilerine 
burada açıklayayım: "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği, Kıbrıs'taki güney ve kuzey gerilimine feda 
edilemez." Benim ifadem budur. (CHP sıralarından "Haber doğru" sesleri) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Ee, doğru!.. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - İkincisi, Türkiye'nin... 
Çatışma başka bir olaydır, gerilim başka bir olaydır. Lütfen, bunları aynı yere oturtmayın; bu 

bir. İkincisi... (CHP sıralarından "Oo" sesleri) 
Değerli arkadaşlar, ben, size, söylediğimi açıklıyorum, sözün sahibi benim, kayıtları, her şeyi 

bende mevcut. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Biz de doğru anlamışız. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Ben sözün sahibi olarak anlatıyorum, 

kabul edersiniz veya etmezsiniz. Bu Yüce Parlamentoda bu kibarlık, bu güzellik, öyle zan
nediyorum ki, bizleri neticeye götürmede çok daha faydalı olacaktır. 

"Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ve Kuzey Kıbrıs Türklerinin var oluş davası, statükoya 
feda edilemez" dedim ve değerli arkadaşlar, böylece hem Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifini 
koruduk hem de çözüm politikasıyla Kıbrıs Türklerinin, bütün bu olaylarda her zaman bir adım ön
de olması tezini her yerde dile getirdik. 

Tabiî, burada, bir gerçeği vurgulamakta yine hassasiyet göstermem gerekiyor: Kıbrıs'la ilgili 
duyarlılık konusunda, eğer biz, 24 Nisan öncesi muhalefetin takındığı tavrı takınmış olsaydık, bugün 
dünyada herkes bizim aleyhimizde bir tavnn içerisinde olacaktı; ama, şimdi kimse, kalkıp da Kıb
rıs'taki bu tavır nedeniyle bize "siz gene işi yokuşa sürdünüz" diyemiyor. Tam aksine "burada işi 
Güney Rum tarafı yokuşa sürdü" diyorlar. Olayın büyüklüğü o kadar ki, bakınız, yıllar yılı devlet 
olamayan, yıllar yılı sadece Türkiye tarafından devlet olarak tanınan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti var ve yine iftiharla söylüyorum ki, hamd olsun, bizim dönemimizde İslam Konferansı Ör
gütüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir Müslüman cemaat olarak değil, Kuzey Kıbrıs Türk Dev
leti olarak katılmıştır... Kuzey Kıbrıs Türk Devleti olarak katılmıştır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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CANAN ARITMAN (İzmir) - Önemli değil... 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Diplomasiyi biraz öğrenirseniz 

bunun ne derece önemli olduğunu anlarsınız. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Türkiye, bugün, bütün dünya tarafından bu meselede çözüme yakın olan taraf olarak görülmek

te ve sempatisini sürdürmektedir. 
Bu yeni dönemde de dayatmalara asla rıza göstermeden, millî menfaatlarımızdan asla taviz 

vermeden, Ada'ya kalıcı barışı getirecek çözüm arayışımızı aktif biçimde sürdüreceğiz. 
Hükümet olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu doğrultusunda gös

terdiği çabalan destekliyoruz. 
Önümüzdeki dönemde, yine Birleşmiş Milletler çatısı altında Ada'daki iki tarafın eşit statüde 

olacağı ortaklık temelini esas alan çözüm arayışlarına etkin olarak katılacağız. Bu konuda Avrupa 
Birliğinin de çözüm sürecine, hakkaniyeti gözeterek katkıda bulunmasını bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleriyle tarihsel 
derinliğe sahip ve ortaklık temeline dayanan çokboyutlu ilişkilerimiz sürmektedir. 2004 yılının ilk 
yansı Irak krizi dolayısıyla ortaya çıkan bazı gerginliklerin aşıldığı ve ikili ilişkilerde dinamizmin 
yeniden yakalandığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde iki ülke siyasî ve askerî temsilcileri arasın
da çeşitli temaslar gerçekleştirilmiş, problem yaşanan konular karşılıklı olarak masaya yatırılmış ve 
açıklığa kavuşturulmuştur. Buna ilave olarak ocak ayında Amerika Birleşik Devletlerine yaptığım 
resmî ziyaret, ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Bush'un NATO İstanbul Zirvesi 
öncesi Ankara'yı ikili çerçevede ziyaretleriyle iki ülke ilişkileri açısından önemli ilerlemeler sağlan
mıştır. 

Biz, Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimizin arzu edilen seviyeyi kazanması ve ileriye 
dönük işbirliğinin karşılıklı anlayış ve saygı temelinde devam etmesi yolundaki irademizi her 
vesileyle ifade ediyoruz. Müttefik iki ülke arasında sürdürülen ilişkiler, tabiatı gereği karşılıklı has
sasiyetleri dikkate alan bir çizgide ilerlemektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyon güçlerince gerçekleştirilen harekâtı iz
leyen dönem içinde Irak'ta zaman zaman bazı menfur hadiseler cereyan etmiştir. Müttefikimiz olan 
bir ülkeden, milletimizi derinden etkileyen böyle hadiselerde azamî hassasiyet içinde olmasını bek
lemek en tabiî hakkımızdır. Bu hassasiyetlerimizi çeşitli zeminlerde Amerika Birleşik Devletleri 
yönetimine de ilettik, iletiyoruz. İnanıyorum ki, bu hassasiyetlerimiz dikkate alınacak ve Tür
kiye'nin, bölgede barışın sağlanması noktasındaki önemi ve değeri daha iyi anlaşılacaktır. 

Irak'ta durumun bir an önce normale döndürülmesi, Irak'ın, siyasî, ekonomik ve sosyal alanlar
da süratle yeniden yapılandırılması ve insanlığın vicdanını yaralayan görüntülerin artık son bulması 
en büyük temennimizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçtiğimiz iki yılda attığımız adımlarla, Türkiye, ulus
lararası siyaseti tribünden izleyen değil, sahada yerini alarak oyuna katılan bir kimliğe ve etkinliğe 
kavuşmuştur. 

Ülke olarak, dünyadaki bu itibarlı konumumuzu açıkça ortaya koyan çok önemli diplomatik 
zeminlerde ağırlıklı rol oynadık. İşte, geçen yılın önemli dış gelişmelerinden biri, G-8 Zirvesine 
"demokratik ortak" sıfatıyla katılmamız olmuştur. 

Yine, bununla kalmadık; 2004 yılı içinde, İstanbul'da, iki önemli uluslararası toplantıya ev-
sahipliği yaptık; birisi, 57 ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen İslam Konferan
sı Örgütünün 31 inci Dönem Dışişleri Bakanları Toplantısıydı. Ortadoğu ve çevresindeki geliş
melerin hız kazandığı, Filistin, Irak gibi bölgesel sorunların alevlendiği bir dönemde yapılan bu zir
ve, dünya kamuoyu tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle takip edildi. 
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Bu arada, yine bildiğiniz gibi, ülkemiz açısından gurur verici gelişmelerden ilki, İslam Kon
feransı Örgütü Genel Sekreterliği görevine, Türkiye'nin adayının, bu dönemde seçilmiş olmasıdır. 
Bunlar durup dururken olmadı. Bunlar, çok ciddî bir lobi faaliyetiyle gerçekleşmiş, alınmış olan 
neticelerdir. 

İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreterliği makamı, Türkiye'nin önerisiyle, ilk kez demok
ratik şekilde yapılan bir seçimin ardından, üye ülkelerin oylarıyla sahibini buldu. Bu görev, ulus
lararası kuruluşlar nezdinde, Türkiye'nin en üst seviyede temsilini sağlayan bir görevdir. 

Daha önceki İslam Konferansı Örgütü toplantılarında, az önce söylediğim gibi, Kıbrıs'ın 
konumu farklıydı, bugün farklı, inanıyorum ki, yarın çok daha farklı olacak. 

Haziran ayı sonunda İstanbul'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi de, 2004 yılına damgasını vuran 
bir başka önemli olaydı. Dünya ölçeğindeki ve bölgesel düzeydeki gelişmelerin değerlendirildiği bu 
toplantı, dünyada bansın sağlanmasına yönelik fikirlerin öne çıktığı tarihî bir zirve olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izlediğimiz bu çok yönlü aktif diplomasinin bir gereği 
olarak, başta çevre ülkeler olmak üzere, dünyanın dört bir yanına ziyaretler yaptık. Şahsım olarak 
40 ülke; toplam 74 ziyaret gerçekleştirdim. Medya bunun hesabını çıkarmış, 320 000 kilometreyi 
buluyor. 

Bu da, herhalde, ülkemize hizmet yolunda aldığımız mesafenin ne kadar önemli olduğunun bir 
ispatıdır. Yani, bununla ilgili olarak, gerek dünyanın tüm siyasî liderleriyle ülkemizin tanıtımı nok
tasında, müşterek adımlar atabilme noktasında çok ciddî mesafelerin alınması noktasında önemli bir 
adımdı. 

Türkiye'yi dünyaya açmak, Türkiye'nin siyasî ve ekonomik hedeflerini geliştirmek, milletimiz 
adına, dünya ülkelerine barış ve dostluk mesajları taşımak için çok önemliydi. 

Hükümet olarak, bütün dünya ülkeleriyle, dostluk ve barış esasına dayanan iyi ilişkiler geliş
tirmenin azamî gayreti içerisindeyiz. 

Dışpolitika anlayışımız, düşman edinmeye değil, dost kazanmaya yöneliktir ve bütün yakın 
çevremizde de, daha dış halkalar içerisinde bu anlayışa dayalı olarak çalışmalarımızı sürdürdük. 

Komşuluk, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğumuz bölge ülkeleriyle ilişkilerimiz ay
rı bir önem ve ağırlık kazandı bu dönemde ve hızla da bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 

Her zeminde dile getirdiğimiz gibi, Ortadoğu'da kanayan yaraların kapanması, acıların dindiril-
mesi için barış fikrini en gür şekilde seslendirmeyi görevimiz sayıyoruz. Hemen, ocağın ilk haf
tasında, Başbakan Vekilimiz, Dışişleri Bakanımız, Filistin ve İsrail'e ilk ziyaretini bu noktada 
yapıyor ve atacağımız adımlar, inşallah, barışın buradaki ilk tohumları olur. Aynı coğrafyayı pay
laşan ülkelerin dostça ve kardeşçe yaşayacakları bir ortak geleceğe doğru adım atmalarını 
samimiyetle diliyoruz; çünkü, çatışma kültürünün yerini iyi niyet çerçevesinde geliştirilen sosyal, 
ekonomik ve kültürel ilişkilerin alması, barış yolunda en önemli kazanımları beraberinde getirecek
tir diyoruz. 

Son olarak güney komşumuz Suriye'ye yaptığım geziyle birlikte, gerçekten çok çok anlamlı bir 
seyahati, çok çok anlamlı bir görüşmeler manzumesini orada yaşadık ve Sayın Cumhurbaşkanıyla, 
Sayın Başbakanla, diğer bakanlarla yaptığımız ikili görüşmelerle attığımız adımlar, inanıyorum ki, 
geleceğin Türkiye-Suriye ilişkilerinde hayırla yâd edilecek bir adım olacaktır. 

Benzer bir yaklaşım, yine aralık ayı başında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'in 
ülkemizi ziyaretidir. Rusya-Türkiye ilişkileri de, ortak bir kararlılıkla yeni bir vizyona kavuşmak
tadır; önümüzdeki ay yapacağımız iadei ziyaretle de, inşallah, bu, çok daha farklı bir hale 
dönüşecek ve aramızdaki münasebetleri, ekonomik noktada, siyasî noktada, inanıyorum ki, çok 
daha önemle ele alacak ve atılmış, atılmakta olan adımları gözden geçirme fırsatımız olacaktır. 
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Bu konulardaki yoğun çabamız, güven zemininde artarak devam edecek ve inanıyorum ki, Tür
kiye, kısa zamanda dünya platformunda büyüklüğüne yakışır bir role kavuşacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimiz, insan haklarının korunması ve demok
rasimizin çağdaş standartlara kavuşturulması konusunda büyük bir hassasiyet göstermiştir. Bu has
sasiyetin gereği olarak, Türkiye'yi bir demokrasi ve özgürlükler ülkesi haline getirme hedefimizi 
hayata geçirmek adına da önemli adımlar attık. Gerçekleştirilen bu reformlarla, başta düşünce ve 
ifade özgürlüğü, dernek kurma ve örgütlenme hakkı, dinî özgürlükler, işkence ve kötü muameleyle 
mücadele, ölüm cezasının kaldırılması gibi konularda çok önemli adımlar atılmıştır. 

Yine, bu dönemde, yargının işleyişi, sivil otoritenin güçlendirilmesi, ekonomik, sosyal ve kül
türel hakların geliştirilmesi, yolsuzlukla mücadele alanlarında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Mayıs 2004'te yapılan kapsamlı anayasa değişikliğinin ardından eylül ayında yeni Türk Ceza 
Kanununun kabulüyle demokrasi tarihimizde yeni bir sayfa açılmıştır. 

Bütün bu adımlar, hem ülkemizi çağdaş bir yapıya kavuşturmamız hem de Avrupa Birliğine 
tam üye olmak için atmamız gereken adımlardı. Bu adımlara desteğini esirgemeyen Anamuhalefet 
Partisini, tekrar, huzurlarınızda şükranla anıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Demokrasi ve özgürlükler konusunda Türkiye'yi dünyanın örnek ülkelerinden biri haline getir
mek, insanımızın hayat kalitesini yükseltmek, Hükümet olarak, şüphesiz ki en öncelikli hedef
lerimizdendir. 

Bu hassasiyetimizin bir sonucu olarak, Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 1966 
yılından beri sürdürdüğü işkence denetimi listesinden, bu yıl, nihayet çıkarılmıştır. Uluslararası 
zeminlerde ülkemizin sık sık karşısına çıkarılan bu ayıbın temizlenmiş olmasından özellikle mut
luluk duyuyoruz. Bu yasal düzenlemelerden sonra, yeni bir düşünce suçu mahkûmiyeti de gerçek
leşmemiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de, AK Partinin ekonomi siyasetini, iş görme 
pratiğini özetlemek istiyorum. Burada, çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Bazıları, 
hâlâ, güçlü bir ekonomi olmadan, güçlü bir demokrasi olmayacağını iddia ediyorlar; yani, önce mil
lî gelirini artır, sonra demokrasiyi geliştir diyorlar. Bu iddia, külliyen yalandır, yanlıştır. Biz demok
rasiyi, hukuku, kalkınmanın olmazsa olmaz dayanağı, şartı olarak görüyoruz. Bu yüzden demok
rasiyi önemsiyor, Avrupa Birliği sürecindeki reformlarımızı önemsiyoruz. Başarımız da buradadır. 
Ekonomik kalkınma demokrasinin eseridir. Demokrasi geliştikçe ekonomi gelişecektir. 

Türkiye ekonomisi AK Parti döneminde büyük bir atılım gerçekleştirmiş, yalnızca 2000 ve 
2001 krizlerinin etkilerini silmekle kalmamış, on yılların kronik sorunlarına da neşter vurmuştur. 
AK Parti, ekonomik sorunlara özgün, yerli, akılcı, sürdürülebilir ve kalıcı çözümler getirmiştir. 

İki yıl gibi kısa bir süre zarfında parti programımızda, hükümet programımızda ve Acil Eylem 
Planımızda belirlenen hedeflere çok büyük oranda ulaştık; tamamladık diyemiyorum, hatta hedef
leri de kısmen aştık. 

Hükümetimizin ekonomi politikaları, geçmiş hükümet dönemlerinde olduğu gibi, asla günü 
kurtarmaya yönelik olmamıştır. Türkiye'nin kaynaklarını Türkiye'ye kazandırıyoruz. Ekonomide 
temel anlayışımız, işsizliğin, yoksulluğun, gelir dağılımındaki adaletsizliğin çözümüne odaklanmış
tır. Yalnızca grafiklerden, göstergelerden, tablolardan ibaret bir ekonomik gelişmenin eksik olacağı 
anlayışıyla hareket edilmiş, ekonomideki iyileşmenin toplumun tüm kesimlerine eşit şekilde 
ulaşabilmesi asıl amaç olarak benimsenmiştir. 

Burada, makroekonomik göstergelerdeki iyileşmenin sokağa yansıması için azamî çaba gös
terilmiştir, bu konuda da çok önemli mesafeler kat edilmiştir. 

İddialann aksine bizim dönemimizde yoksullaşma, kesimler arasındaki gelir adaletsizliği art
mamış, aksine yeterli olmasa da nispî iyileşmeler yaşanmıştır. 
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Bakınız, toplumun en alt gelir düzeyini oluşturan yüzde 20'lik kesim 2002 yılında gayri safi 
millî hâsılanın yüzde 5,3'ünü alırken, 2003'te bu oran yüzde 6'ya çıkmıştır. Şimdi, bunların altını 
çiziyorum. Buna karşılık, en üst gelir düzeyindeki yüzde 20'lik kesimin payı 2002 yılında 50,1 iken, 
2003 yılında bu rakam 48,3'e gerilemiştir. Görüldüğü gibi, gelir dağılımındaki eşitsizlik makası da 
artık daralma yoluna girmiştir. 

Türkiye ekonomisinin kronik sorunu olan yüksek ve belirsiz enflasyon, otuzdört yıl boyunca, 
Türkiye'de, âdeta birkaç neslin kâbusu olmuşken, bu sorun, kalıcı olarak çözüme kavuşturulmuştur. 

Tabiî, burada, 1999'daki IMF uygulamalarının bir neticesi olarak bu gösterilirken, öbür taraf
tan da, IMF'yle ilgili anlaşmaların yanlış olduğu anlayışına ulaşmak, inanıyorum ki, konuşma 
içerisinde de bir çelişkiyi ortaya çıkarıyor. 

Türkiye'de bir ara yüzde 130 oranlarına kadar ulaşan enflasyon, iktidarı devraldığımız andan 
itibaren istikrarlı ve kalıcı bir düşüş trendine girmiştir. Enflasyon oranlarında, aylık bazlarda negatif 
oranlar ve yıllık bazda tek haneli seviyeler Hükümetimiz döneminde gerçekleşmiştir. 2004 yılı için
de yüzde 12 gibi iddialı bir hedef belirlemiştik ve şu anda görünen o ki - artık bundan sonra fev
kalade bir hal zaten olamaz- inşallah, yüzde 10'la falan bitireceğiz. 

Geçmişte yıllık yüzde 30, yüzde 50, hatta bazı dönemlerde yüzde 100'ün üzerinde artış gös
teren ürünler, bugün çok küçük oranlarda artmaktadır. 

Burada, iki yıldır ısrarla üzerinde durduğumuz bir konuyu yeniden belirtmekte fayda 
görüyorum. Enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi değil, fiyat artış hızının düşmesidir. "Enflas
yon düştü; ama, dana eti şu kadar arttı, peynirin fiyatı bu kadar arttı, şeker fiyatı şu kadar arttı, 
şuradan şuraya geldi, benzin şu idi, şu oldu" diyenler, lütfen, ellerini, şöyle, vicdanlarına bir 
koyuversinler. Ellerini vicdanlarına bir koyuversinler. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Yanlış mı canım?! 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Doğru, doğru! 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Çarşıya pazara çıkmıyorsunuz galiba. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Doğru, doğru! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müdahale etmeyin efendim. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - 2002 Ekiminde 578 000 000 Türk Lirası 

civarında olan ortalama memur maaşı, Ekim 2004 itibariyle 748 000 000 Türk Lirasına ulaşmıştır. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Bozdur bozdur harca! 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Yüzde 33'lerden tek haneli rakamlara 

kadar gerileyen bir enflasyona rağmen, memur maaşları, ortalama olarak yüzde 30'a yakın bir oran
da artış göstermiştir. 

Değerli arkadaşlar, bakın, bir taraftan enflasyon düşüyor, öbür taraftan memurumuzun maaşı 
artıyor. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Memurlar size rahmet okuyor. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Bakın arkadaşlar, her zaman söy

lüyorum; ama, anlamakta zorlananlar var, belki anlamaları için ifade etmem gerekir: Hayatında iki 
koyun gütmeyen, maalesef bu sıkıntıyı yaşıyor işte. Tabiî, bu iş masada oturularak olmaz, hayatı 
yaşamakla olur. Hayatı yaşarsanız, o zaman bunun ne derece önemli olduğunu anlarsınız. Biz, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletini yönetiyoruz. Böyle bol keseden bunu dağıttığınız anda, ondan sonra 
memurun, işçinin maaşını ödeyemez hale gelirsiniz, o hale gelirsiniz. (AK Parti sıralarından alkış
lar) Ve bu ülkede, unutmayın, gecelik faizlerin yüzde 7 500'lere çıkmasının sebebinin altında da bu 
mantık yatıyordu işte; bunu özellikle vurgulamak istiyorum; bu anlayış yatıyordu. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 
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HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Hortum yatıyor, hortum. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Ama şimdi, istikrar var; şimdi, güven 

var. Bunu böyle yönetmek durumundayız. 
Üç şeye çok dikkat edeceğiz, başarı için bunu yapmak zorundayız. Onun için, biz gelirken 

meydanlarda bunu söyledik, "gelir gelmez cepleriniz şişecek" demedik. Ya; üç yıl dedik. Üç yıl; 
ama, değer kazanmaya başladı, daha ikinci yılın sonundayız. Biz de diğerleri gibi atıp tutabilirdik, 
atmadık. Niye; tabloyu iyi görüyorduk ve hamdolsun, şu anda bunun neticelerini alıyoruz. Türkiye 
şu anda güven ve istikrar ülkesi olmuştur. Faiziyle, büyüme oranlarıyla, enflasyonuyla, her şeyiyle, 
şu anda güven veriyor, istikrar vaat ediyor. Daha ayrıntılı bilgiler için, aslında, dağıttığımız şu kitap
çığa bakarsanız, orada, çok açık detayları göreceksiniz; fakat, ben, bazı önemli olanlarını, sizlere, 
şurada, örnek olarak vermek durumundayım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Başbakan, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Yıllar yılı ihmal edilen Bağ-Kurlularımızın gelirleri, geçen yıl içerisinde, nihayet nefes 

alınabilir bir noktaya gelmiştir. 
Bakınız lütfen, Ekim 2002'den bu yana, altıncı basamaktaki Bağ-Kurlu esnafımızın aylıkların

da gerçekleşen artış oranı yüzde 91'dir. 
Ekim 2002'de, ortalama olarak 189 000 000 Türk Lirası aylığa sahip olan bir Bağ-Kurlu es

nafımız, bugün, ayda ortalama 361 000 000 Türk Lirası gelire sahip olmaktadır. 
Yine, altıncı basamaktaki Bağ-Kurlu çiftçimizin, Ekim 2002'de ortalama olarak 110 000 000 

Türk Lirası olan maaşı, Ekim 2004'te, yüzde 131'lik bir artışla, 254 000 000 Türk Lirası seviyesine 
ulaşmıştır. 

Aynı dönem içinde ortalama SSK aylığı da, 282 000 000 Türk Lirasından, yüzde 59'luk artışla 
448 000 000 Türk Lirasına çıkmıştır. 

Bu artış ve ödemeler, kriz şartlarını aşabilmek adına sıkı malî politikalar uygulama yüküm
lülüğünde olduğumuz bir dönemde, ekonomik imkânlarımızı sonuna kadar zorlayarak gerçekleştir
diğimiz düzenlemelerdir. 

Sayın milletvekilleri, enflasyonun dizginlenemediği bir ekonomik yapı içinde, ücret artışlarının 
çoğu, zaman zaman, biliyoruz ki alım gücünü artıramaz. 

Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki, bu durumun aksine, Hükümetimizin son iki yılda izlediği 
gerçekçi ekonomik politikalarla, insanlarımızın alım gücünde de kayda değer artışlar olmaya baş
lamıştır. 

Bakınız, şimdi, ben de size bazı örnekler veriyorum: Asgarî ücretli bir vatandaşımız, eline 
geçen aylık tutarla, Ekim 2002'de 190 kilogram ekmek alabilirken, bugün, asgarî ücretle, 258 kilog
ram ekmek alabilmektedir. 

Ekim 2002'de, bir asgarî ücretli, 181 kilogram makarna alabilirken, bugün, 297 kilogram 
makarna alabilmektedir. 

O gün, 151 litre süt alınabiliyordu, bugün, 203 litre süt alınabiliyor. 
Bir başka örnek: Ekim 2002'de, bir asgarî ücretli, 80 kilogram kuru fasulye alabilirken, bugün, 

122 kilogram kuru fasulye alabilmektedir. 
Bu konuda da ayrıntılara girmiyorum; elinizdeki kitapçıkta bunlar da var. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 
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MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Kaç tüp alabiliyor Sayın Başbakan?! Ne kadar likit gaz 
alabiliyor?! 

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Ona da geleceğim... Kitapçıkta da 
var zaten. 

Ekim 2002 ile Ekim 2004 arasında buzdolabı fiyatlarına lütfen bir bakalım; ortalama yüzde 29, 
çamaşır makinesi fiyatları yüzde 35 azalmıştır; bundan haberiniz var mı?! (AK Parti sıralarından al
kışlar) Buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinin içinde bulunduğu toplam beyazeşyada, 
2002'de, 1 950 000 adetlik bir satış gerçekleşirken, 2004'te bu rakam, yüzde 91 oranında artarak, 3 
725 000 adede yükselmiştir. 2002-2004 seneleri arasında gerçekleşen satış, toplam 7 500 000 
adettir yaklaşık olarak. Türkiye, 16 000 000 haneden oluşan bir toplum olduğuna göre, son iki yıl 
içerisinde, Türkiye'deki ailelerin en az yarısının beyazeşya satın aldığını veya beyazeşyasını 
yenileyebildiğini söyleyebiliriz. Bu ilginç tablo, toplumumuzda hayat standardının da, yaşanan 
iyileşmelere paralel olarak yükselme eğilimine girdiğini çok açık, net olarak ortaya koymaktadır. 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Başbakan, bu anlattığınız Türkiye mi?! 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Ben Türkiye'de yaşıyorum; siz baş

ka yerde yaşıyorsunuz herhalde!.. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Biz uzayda yaşıyoruz! 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

bakınız, tüpgazdaki durumu da soruyorlar. 12 kilogramlık tüp 21 500 000 liraydı; şimdi ise, 23 500 
000 lira ve dikkat edin, bu, dışa bağımlı bir olay; artış, yüzde 61 değil, yaklaşık olarak yüzde 10. 

Değerli arkadaşlar, mazotun litre fiyatı 1 340 000 liraydı; şimdi ise, 1 784 000 lira; artış, yüz
de 65 değil, yüzde 32,25. 

Elektriğe gelince; burada da yanlış bilgilendirmeler var. Maalesef, sufle edenler yanlış sufle et
mişler. Bir defa, elektriğe, tam yirmibeş aydır hiç zam yapılmamış; tam aksine, indirim yapılmıştır. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

Bakınız, şu anda, Kasım 2002'den bu ana kadar, elektrikte kilovat/saati konutta 160 760 liray
dı, 158 344'e; sanayide 152 610 liraydı, 142 778 liraya inmiştir. 

SEDAT PEKEL (Balıkesir) - Dünyanın en pahalı elektriği Sayın Başbakan. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Sulamadaki elektrik ne oldu; lütfen, onu da söyleyin. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Kitapçığı biraz okursanız, orada on

ları bulacaksınız. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Kitapçıkta yok; çünkü, söyleyemiyorsunuz; çünkü, yüzde 34 artırdınız! 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türk Lirasındaki sıfırlardan kurtulmak ve paramıza hak ettiği itibarı yeniden kazandırmak, bugüne 
kadar her hükümetin bir hayali olmuş; ama, bu hayal bir türlü gerçekleşememişti. 

"Enflasyonla mücadele edeceğiz" diye gelenler, enflasyonun altında kalıp ezildikleri için, 
paramıza hep yeni sıfırlar eklemek suretiyle günü kurtarmışlardır. 

Dünyada en çok sıfıra sahip olan banknot, maalesef, bizim banknotumuz. 
Hükümetimiz döneminde paramızdan sıfırları atma hedefi de nihayet gerçekleşmiştir. 1 Ocak 

2005 Cumartesi günü, Cuma gecesi saat 24.00'ü hemen geçer geçmez YTL (Yeni Türk Lirası) 
tamamen piyasaya arz ediliyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Türkiye, hak ettiği, özlediği, beklediği parasına kavuşacak; parasına da itibarını iade edecektir. 
Türkiye'nin nerelerden nerelere geldiğini görmek için, herhalde bundan daha iyi bir örnek olamaz. 
Güçlü bir ekonominin, güçlü bir ülkenin, kararlılığın, güvenin ve istikrarın en somut göstergesi, bir
kaç gün sonra tedavüle sokacağımız Yeni Türk Lirası olacaktır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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Ancak, bazı başarılarımızda olduğu gibi, buna da kulp takma gayreti içerisinde olanlar var; 
milletin sevincine ortak olamayanlar var; cumartesi günü ülke genelinde yaşanacak bayram 
havasına "ben ortak olmam" diyenler çıkabilir; var. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Hep beraber zengin olacağız! 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - "Zamanı değildi", "enflasyonu az

dıracak", "millete uyum sağlayamayacak" veya "millet uyum sağlayamayacak" diyerek bu sevinci 
gölgelemeye çalışanlar var. Oysa, Türkiye, zincirlerini kırmıştır, atılıma geçmiştir ve onu durdur
mak hiç kimsenin harcı değildir. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, büyümede Türkiye, OECD ülkeleri arasında 1 numaradır. Artık, bunu, 
OECD kendisi ilan etti ve Türkiye'yle ilgili raporu da bütün detaylarına kadar verdi. 

İşte, 2003'te hedefimiz yüzde 5'ti, yüzde 5,9'la kapadık. 2004'te yüzde 5'ti, görünen o ki, yüz
de 10'un hemen yakınında, alt veya üstünde yine büyüme hızını noktalayacağız. Buralara geldik. 

Ve bir başka konuya burada hemen dokunuyorum; 2004 yılının ilk dokuz ayında özel kesim 
tarafından gerçekleştirilen sabit sermaye yatırım tutarı 45 katrilyon Türk Lirasıdır. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) Bunu da özellikle bilmenizi istiyorum. Bu yatırımın 30 katrilyon lira tutarın
daki kısmı makine ve teçhizat yatırımıdır. Bu rakamlar, önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin üretim, 
ihracat ve büyüme potansiyelinin de artacağına işaret etmektedir. 

İşsizlikle ilgili konuya gelince; şüphesiz, işsizlikte ideale, arzu edilene ulaşmış değiliz; ama, 
10,3 oranında olan işsizlik, bizim dönemimizde 9,7'ye düşmüştür ve Türkiye'de istihdama giren in
sanların sayısı her yıl 500 000 civarındadır. Bu 500 000'i düşündüğünüz zaman, bunu da ne yapıyor; 
şu anda Türkiye'deki yatırım absorbe ediyor; bunu unutmayalım, bunu da bir kenara atmayalım. 
Yani, işsizlik oranı artmıyor, çok az da olsa, oran azalıyor; ama, Türkiye'de işgücüne katılım, ay
nen, bunun içinde o da absorbe ediliyor. Bunu bir kenara koyamazsınız; bu da bunun ayrı bir ger
çeğidir. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer vakıa da şudur: Özel sektör yatırımlarındaki artış ve tarım 
kesimine uygulanacak yeni teşviklerin devreye girmesiyle, işsizlikte, inanıyorum ki, çok daha 
önemli bir gelişim olumlu istikamette olacaktır. 

İhracatta cumhuriyet tarihimizin rekorları kırılmaktadır. Tabiî, burada, az önce Sayın Baykal 
bazı rakamlar verdi. Bakın, bu rakamları verirken, bunları oransal olarak ele almakta fayda var. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Mutlak rakamın da bir anlamı var Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Oransal olarak ele aldığımız zaman, 

2001 yılından 2004'e kadar bu oranların hemen hemen aynı olduğunu göreceksiniz, çok büyük bir 
farklılığın olmadığını göreceksiniz ve buradan, eğer bazı rakamların verilmesini isterseniz, o 
rakamları da sizlere verebilirim. 

Bakınız, 1999 yılında Türkiye'nin ihracatı 26 500 000 000 dolardır; ama, şu anda, bu yılsonu 
itibariyle beklenen rakam 60 milyar dolardır. Nereden nereye geldik. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - İthalat?.. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Ve olayın ithalatına bakıyorum. Ay

nı dönemde, ithalat, 1999'da, 40 600 000 000 dolardır, şimdi ise 90 milyar dolardır; yani, buna bak
tığımız zaman, oranın çok da öyle farklı olmadığını çok açık, net, burada, görüyoruz. Hesabı yapar
sanız, bu, zaten, açık, net ortaya çıkıyor. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Açığın büyük olduğu çok belli Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Ne kadar cari açık dediyseniz de, cari 

açığın kımızı ışıkları yanmış olsaydı, ülke batmıştı zaten, maaşları ödeyemez duruma gelirdik. Böy
le bir sıkıntı, hamdolsun, yok. Bu noktada gayet rahatız. İşler de gayet iyi gidiyor. 
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MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yanmasın diye uyarıyoruz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Bakınız, burada, sizlere, başka bir iki 

örnek daha vereceğim. 
Bazı ülkelerin kamu toplam borç stokundan bahsediyoruz. Bakınız, "borç yiğidin kamçısıdır" 

derler. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - O zaman daha çok borç alalım. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Şimdi, Amerika Birleşik Devletlerin

de, şu anda, borcun, bakınız, borcun gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 60, Japonya'da yüzde 169, 
İtalya'da yüzde 106, Kanada'da yüzde 185. Bunu daha açık olarak, ben, sizlere söyleyeyim. Şu an
da, kamu borç tutarı olarak söylüyorum bunu, Amerika Birleşik Devletlerinin yaklaşık 6,5 trilyon 
dolar, İtalya'nın ise 1,2 trilyon dolar, bunların borcu. 

Şimdi, bizde ise, eğer kitapçığa bakarsanız -kitapçığın içinde o da var- göreceksiniz ki, Tür
kiye'nin borç stoku, millî gelire oranda ciddî manada azalmaya başlamıştır. Nerelerden nerelere gel
dik, kitapçığın içinde var. Burada da, şöyle, kısaca, ona da bir değinmek istiyorum. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Kitapçık ne yazarsanız onu söyler. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Bakınız, görevi devraldığımızda bu 

oran yüzde 91'di, şimdi ise yüzde 70,5; bu yılsonu itibariyle de bunun yüzde 69 küsura filan ineceği 
görülüyor; hesaplar bu istikamette. 

Değerli arkadaşlarım, desteklemeyle alakalı atılacak bazı adımlarla, bundan sonraki dönemde 
hedefimiz, ürün ve üretim istikametinde bir destekleme primi politikasına geçeceğiz, atacağımız 
adımlar bu istikamette olacak ve bu konularda da kararlıyız; çünkü, çiftçimizin, özellikle tarımda 
ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hayvancılıkta yüksek bir performansa ulaşması, hedef
lerimizin arasında en önemli yere oturmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım "tarıma can suyu" adı altında, düşük faizli kredi kullanma imkânı getiril
miştir. Bakınız, bizim, şu anda bile, tarımla ilgili uyguladığımız, faiz noktasındaki desteğimiz 
şudur... Yanlış bilgilendirmeler yapılıyor. Sayın Genel Başkan, az önce, yüzde 130 gibi bir temer
rüt faizinden bahsetti; çok yanlış bir bilgilendirme; rakam bu değil. Nereden aldıysanız, size yanlış 
bilgiler veriliyor. Bakın, ben, size doğrusunu veriyorum: 2004'te, yıllık faiz, banka faizinin artı yüz
de 8'idir. Bununla ilgili olarak, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanım, sizlere bütün belgeleriyle 
bunu verebilir; yanlış bilgilendiriliyorsunuz. Ben, bir Genel Başkan olarak, meslektaşımın yanlış 
bilgilendirilmesine üzülüyorum; onun için bunu söylemek zorundayım. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Ziraat Bankasının resmî yazısı burada Sayın Başbakan! 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - 2005 yılında ise... 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - İşte burada!.. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - 2005 yılında ise, bakınız... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Ziraat Bankası, yüzde 11 aylık faiz üzerinden... 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Bakınız, ben... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın hatibin konuşmasına, lütfen, müdahale etmeyiniz. 
Sayın Başbakan, Genel Kurula hitap edin efendim. 
Buyurun. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Çiftçi kredilerindeki... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Ünal Akar, Ertuğrul Köyü-Lüleburgaz... İşte, belge elimde!.. 
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BAŞKAN - Sayın Başbakan, lütfen, buyurun efendim. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Ben, çiftçi kredilerindeki temerrüt 

faizinden bahsediyorum ve bunların hepsi, benim, Genel Müdürümden ve ilgililerden alarak sizlere 
açıkladığım rakamlardır. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sizi yanıltıyorlar demek! 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Hayır, böyle bir şey olmaz. Ben, res

mî belgelerle konuşuyorum, resmî ifadelerle konuşuyorum. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Biz de, vatandaşa gelen resmî belgelerle konuşuyoruz. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Bunları, her ortamda tartışırız. Daha 

dün akşam bile, yeni düşüşlerle ilgili olarak, çiftçilerimize yönelik bu faizlerin düşürülmesini, yine 
arkadaşlarımla konuştum. Yine, bu yıl içerisinde, bu daha da düşürülecek ve yüzde 20'lerin altına, 
yüzde 19,5'lere filan inecektir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Başbakan, konuşma sürenizi 20 dakika aştınız. Özetleyerek toparlarsanız, 
sevinirim. 

Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Daha 2004 yılı doğrudan gelir desteğini ödemediniz köy

lüye Sayın Başbakan! 1 lira ödemediniz!.. Tamamı hacizli!.. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Devlet Su İşleriyle alakalı olarak, 

şunu da yine burada hatırlatmak istiyorum: Gerçi Sayın Baykal da değindi; ama, 2003 ve 2004 yılı 
içerisinde... Sayın Baykal, açtığımız barajlar, göletler, regülatörler... Bu yıl içerisinde, sadece 
şurada... Geçenlerde Edirne'de açılışını yaptığım tesisler... Ondan kısa bir süre önce, Karacabey'de 
açılışını yaptığım tesislerle... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Beydağ Barajı!.. Önerge verdik, reddedildi Plan ve Bütçe 
Komisyonunda... 

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Tribünlere oynamayalım!.. Ülkenin 
plan, program içerisindeki gerçeklerine bakalım. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Programda!.. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Biz plan, program içerisinde 

yürüyoruz (AK Parti sıralarından alkışlar) ve bir plan, program içerisinde, bitme oranı itibariyle 
yüzde 100'e yaklaşmış olan barajların hepsini bitireceğiz ve yavaş yavaş diğerlerine doğru 
geleceğiz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ne zaman?! 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Bu noktada, biz, yatırımların plan

lamasını buna göre yapıyoruz. Bundan önceki anlayışlarla devam edecek olursak, bu yatırımların 
hepsi natamam olarak kalır. Biz, bitire bitire geleceğiz. Merak etme, evvelallah, Beydağ Barajı da 
bitecektir. (AK Parti sıralarından alkışlar) Hepsine sıra geldikçe, onlar da bitecektir. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Ne zaman; balık kavağa çıkınca mı?! 
BAŞKAN - Sayın Bodur, lütfen, konuşmanıza dikkat edin. Müdahalenin de bir adabı var, üs

lubu var. Lütfen efendim... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Başkan, Bayındırlık Bakanlığının verdiği cevabı görünce... 
BAŞKAN - Lütfen... Hatibin her cümlesine müdahale etme hakkınız yok! konuşmasının 

tamamını beğenmek zorunda değilsiniz. 
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ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Başkan, lütfen... 
BAŞKAN - Lütfen, müdahale etmeyin. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Yine, bu dönemde, KOBİ'lere, önceki yıllara oranla çok daha farklı destek çalışmamızı sür

düreceğiz ve böylece, KOSGEB-KOBİ'ler arasındaki bu süreç olumlu bir şekilde artmaya devam 
edecektir. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın Halk Bankası kaynaklarından kullandıkları kredi faiz oranları ilk 
aşamada yüzde 47'ye, daha sonra yüzde 44'e ve sonra da yüzde 30'a düşürülmüştür. Şimdi ise, yeni 
çalışmayla, yaklaşık 5 puan daha, bu önümüzdeki yıl düşürülüyor. 

Değerli Başkan, değerli milletvekillerimiz; sağlık hizmetleriyle ilgili olarak, Türkiye genelin
de, en doğudan en batıya, en kuzeyden en güneye attığımız adımlar, bütün gayretlerimizi sarf ederek 
devam ediyor ve orada da, yine, bütün, natamam olan hastanelerimizi bitirmenin gayreti içerisin
deyiz. Buralarda, önem sırasına göre bunları bitirmenin gayretiyle, süratle, imkânlarımızı sonuna 
kadar harcamak ve hastanelerimizi bitirmek durumundayız ve bunları da, bizzat, adım adım takip 
ediyoruz ve aile hekimliğine de geçmek suretiyle, bu yıl içerisinde, 2005'te genel sağlık sigortasını 
çıkarmak suretiyle de, halkımızın sağlıktaki o büyük derdini inşallah gidermiş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer konu, sosyal içerikli konular; ki, burada da yine, her zaman söy
lüyorum, söylemek durumundayım; bizim bu yıl hedefimiz 1 200 000 ton kömürdü ve şu ana kadar 
1 000 000 ton kömürü halkımıza ulaştırdık ve okullarımızda, ilköğretimde, çocuklarımıza ücretsiz 
kitap dağıtımını yaptık ve göreve geldiğimizde, üniversite öğrencilerimize verilen kredi ve burs 
miktarı 45 000 000 liraydı, şimdi ise, 2005 Ocak ayı itibariyle, bunu 110 000 000 liraya çıkardık. 
Kredi ve burs almayan üniversite öğrencimiz, bu noktada, kalmıyor ve bu da, yine, büyük bir hızla 
devam ediyor. 

9 127 okulumuza ADSL bağlantısı yapılmıştır. Bu sayı 2005 sonunda 20 000'e ulaşacaktır. 
Bütün bunların yanında "haydi kızlar okula" kampanyası ve yine, bununla birlikte, bütün hal

kımızla el ele vermek suretiyle attığımız adımlarda, Kredi ve Yurtlar Kurumu eliyle rekor seviyede 
bir burs imkânını yine temin etme çalışmaları devam ediyor. 

Eğitim, sağlık, spor, kültür ve ar-ge alanında yapılacak çalışmalarla da, Türkiye yeni bir 
dönemi yaşıyor. İlk defa, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, TÜBİTAK vasıtasıyla ar-ge çalış
malarına 450 trilyon ayırmıştır, ilk defa! (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Bunun yanında, özel sektör ar-ge çalışması yaparsa, yaptığı çalışmalar yüzde 100 gidere 
sayılacaktır; aynı şekilde, kültürde yüzde 100 gidere sayılacaktır; aynı şekilde, sağlık hizmetlerine 
yapılan yatırım yüzde 100 gidere sayılacaktır; aynı şekilde, eğitime yönelik yapılan yatırımlar yüz
de 100 gidere sayılacaktır. Bunların hepsi sosyal içerikli yatırımlardır. 

Burada, bir şeyi daha söylemek durumundayım; az önce, Ankara Büyükşehir Belediye Baş
kanımıza, Sayın Genel Başkan çattılar, dokundular, dokundurdular veyahut. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Kimseye dokunmadık, kararı söylüyoruz Sayın Başbakan; 
Belediye Meclisi karar almış. 

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, 31 aydır 
Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüs biletlerine zam yapmamıştır. 31 aydan sonra, şimdi yüzde 33 
oranında, dünya petrol fiyatlarının yansımasıyla, artık bir zam yapmak durumunda kalmıştır. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Seçim geçti çünkü! 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Bakınız... 
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Şimdi, Mustafa Bey, yani, bu konuda lütfen adil olalım. 31 ay otobüs biletine zam yapmayan 
bir belediye var. Belli ki... Belediye başkanlığı yapmadınız siz, serbest malî müşavirlik yapıyor
sunuz; buradan kaynaklanıyor zaten. 

MUSTAFA ÖZ YÜREK (Mersin) - Belediye meclis üyeliği yaptım Sayın Başbakan! 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Ne gelirse elinize bunları yazıp 

çiziyorsunuz. (AK Parti sıralarından alkışlar) Yönetmediniz, sadece kayda düştünüz; olay bu!.. 
Olay bu!.. 

MUSTAFA ÖZ YÜREK (Mersin) - Belediye meclis üyeliği yaptım, biliyorum! 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Eğer, yönetici olmuş olsanız bu işin 

hassasiyetini kavrarsınız. Bunu yapmanız lazım. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başbakan, biz sokaktan gelmiyoruz, biz de biliyoruz 

bunları yani. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Bakınız, halka dağıtılanlardan bah

sediyorsunuz; öbür taraftan, yoksulluktan bahsediyorsunuz. Eğer, belediyelerin görevlerini açar, 
bakarsanız, okursanız, fakir fukaranın, garip gurebanın ihtiyaçlarını gidermek de belediyenin 
görevidir, bunu da bilesiniz! (AK Parti sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Top dağıtmak da mı görevi, top?! 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Kızılay meselesine gelince; değerli 

arkadaşlar, Kızılayla ilgili attığımız adımları, inanarak attık, bilerek attık; ama, kimse, kalkıp da, 
Kızılay in yönetimine, AK Parti yönetimiyle aynı siyasî görüşü paylaşan veya onların siyasî birim
lerinde görev alanlardır diyemez. Kızılayda yanlışlar vardı. Bu yanlışlar üzerine bu karar alınmış ve 
bu adım atılmıştır. 

Bir diğer mesele olan TÜBİTAK meselesi de aynıdır. Atılan adım doğrudur. İnanarak attık ve 
arkasındayız. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Anadolu Ajansıyla alakalı konuya geliyorum. Bakınız, Sayın Baykal'ın sözünü ettiği yönet
melik, Özel Yurtlar Yönetmeliğidir. Getirilen hüküm şudur: "Cumhuriyetin temel niteliklerine, 
Atatürk ilke ve inkılaplarına, Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu ilkesine 
aykırı bütün tutum ve davranışlar suçtur." Bu hüküm her şeyi kapsamaktadır. Bununla ilgili haberi 
yapan Anadolu Ajansı muhabiri "tarikat yurtlarına vize" başlığıyla bir haber yapmıştır, böyle bir şey 
olmadığı halde. Görevden alınmasının, bu haberle de bizimle de ve Millî Eğitim Bakanımızla da 
hiçbir alakası yoktur. Haber üç sefer üst üste tekzip edildiği için geri hizmete alınmıştır bu bey. 
Bunu da özellikle bilmenizi istiyorum. 

Bir diğer konu da şudur: Özelleştirmeyle ilgili konuda, daha önce, dediğinize katılıyorum; 
maalesef, özürlülerle ilgili böyle bir yanlışlık yapıldı. Bunu, Maliye Bakanımıza ben de duyurdum 
ve dün de bu mesele giderildi; kendisinden teyidini aldım. Onu da buradan söylüyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bizim önergemizle Sayın Başbakan! Bu konuda önerge ver
dik... 

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Tamam; teşekkür ediyorum. Mesele, 
dün giderildi. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Plan ve Bütçe Komisyonunda da önerge verdik, burada da 
önerge verdik. 

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum, sağ olun. 
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Bir diğer konu da, bürokrasiyle ilgili, bürokratik oligarşiyle ilgili. Bakınız, bürokratik oligarşi 
nedir derseniz; şimdi, bakın, bürokratik oligarşi dediğiniz zaman, orada, bence, bu işin tarihine gir
diğimizde, bunun tarihinde çok farklı bir yaklaşım görürsünüz. Bürokratik oligarşinin nereden gel
diğini araştırdığımızda karşımıza ne çıkıyor biliyor musunuz; 1950 öncesinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi il başkanları aynı zamanda il valiliği yaparlardı; işin kökeninde, ruhunda o vardır aslında ve 
biz, bir defa, bu ruhu geride bıraktık, bu zihniyeti paylaşmıyoruz zaten. (AK Parti sıralarından al
kışlar) Şu anda, hamdolsun, artık, böyle bir şeyden kurtulduk, daha demokratik bir anlayışla 
yürüyoruz. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Ne zaman kurtulduk Sayın Başbakan? Kaç yıl olmuş? 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Kaldı ki, biz, makamında işinin hak

kını veren hiçbir bürokrata, asla, kalkıp da yerini terk ettirmeyiz; ama, bu bürokrat arkadaşlarımız 
-yerini değiştirdiklerimizi kastediyorum- zaten başarılı olsaydı, önceki Koalisyon Hükümeti çok 
başarılı olurdu. (AK Parti sıralarından alkışlar) Başarılı olamadıkları için bunları yerlerinden almak 
durumundayız. Kaldı ki, biz, yerlerine yeni birilerini getirmiyoruz; Türk bürokrasisinin içerisinde 
olan bir başka bürokratı getiriyoruz; olay budur; bundan farklı bir şey yok. 

BAŞKAN - Sayın Başbakan, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
BAŞBAKAN TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Evet, vakit bir hayli ilerledi, huzurunuzu daha 

fazla meşgul etmek istemiyorum. 
Yalnız, BDDK ve TMSF gibi kurumlardaki maaşlar da, herhalde, çok abartılı geliyor. Bunlar, 

bizden önce belirlenmiş olan maaşlardır. Oradaki maaşlar da 1 300 000 000 ile 3 700 000 000 
arasında değişmektedir; bunu da, ayrıca, duyurmakta fayda mülahaza ediyorum. 

Sizleri, en kalbî saygı ve sevgiyle selamlarken, 2005 malî yılı bütçemizin, ülkemiz için, mil
letimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. (AK Parti ve Bakanlar Kurulu 
sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Başbakan, çok teşekkür ederim. 
Sayın Anadol, bir şey mi var efendim?.. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın Genel Başkanımıza 1 dakikalık bir açık

lama fırsatı vermenizi istirham ediyorum 
BAŞKAN - Niçin?.. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Baykal, bulunduğunuz yerden, buyurun efendim. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) -..Mikrofondan mı? 
BAŞKAN - Hayır, önce talebinizi alayım, izin verirseniz... 
DENİZ BAYKAL (Antalya)- Efendim, bu genelgeyle ilgili olarak, benim gerçeklerden haber

dar olmadığımı, durumu yakından izleyemediğimi ifade ederek bir iddiada bulundu Sayın Baş
bakan. İzin verirseniz, yerimden, sadece, gerçeğin herkes tarafından doğru anlaşılmasına yardımcı 
olmak üzere, bir belgeyi sunmak istiyorum. 

BAŞKAN- Sadece bu konuyla ilgili... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurun efendim, bulunduğunuz yerden, lütfen.... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Sayın Başbakan, yaptığı açıklamada, Ziraat Bankasının çiftçi 

borçlarıyla ilgili olarak uygulanacak olan gecikme faiz oranını, benim, yüzde 132 olarak ifade et
miş olmamı doğru bir değerlendirme olarak görmediğini belirtti ve bu gerçekleri daha doğru bir 
şekilde öğrenmem tavsiyesinde bulundu. Çok teşekkür ederim. 

- 2 2 8 -



T.B.M.M. B : 43 28 . 12 . 2004 O : 2 

Ben, elimdeki hükme mesnet olan belgeyi Sayın Başbakan Yardımcısına ve Sayın Babacan'a 
intikal ettirdim, onlar inceliyorlar; fakat, daha önemlisi, o elimdeki belge, Trakya'daki bir vatan
daşımıza aylık yüzde 11 'lik bir temerrüt faizi, gecikme faizi uygulandığının bir ifadesiydi. Aylık 
yüzde 11'lik bir gecikme faizi uygulanmasının belgesiydi. 

Şimdi, sizin bilgilerinize ve yapacağınız incelemeye yardımcı olmak üzere ifade ediyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının Takipteki Krediler Daire Başkanlığının 20 numaralı genel 
duyurusu. 4 Kasım 2004 tarihlidir ve genel müdürlüğün daire başkanı ve genel müdür yardımcısı 
tarafından imzalanmıştır. Son paragrafını okuyorum "Buna göre, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafın
dan 2000-2004 ayı tarımsal TEFE değişim oranının bir önceki aya göre yüzde 6,1 arttığının bildiril
mesi nedeniyle, 2004 Kasım ayı içerisinde uygulanacak aylık gecikme faiz oranı yüzde 11,1 olarak 
hesaplanmıştır. Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim" diyor Ziraat Ban
kasının yetkilileri. 

Sayın Başbakanın ve ilgili bakanların takdirine, bilgilerine sunuyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın Baykal, teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Bravo Sayın Başbakan, her şeyi biliyormuşsun!.. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Şimdi kim bilgi edindi, onu öğrenelim!.. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Sayın Başbakanın Sayın Genel Başkanımızdan özür dilemesi 

gerekiyor. 
DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN -Sayın Özyürek, bir saniye... 
Sayın Bakan, bir şey mi var? 
DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) - Kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Baykal'ın sözünü ettiği belgeyle ilgili olarak mı? 
DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) - Evet. 
BAŞKAN - Bulunduğunuz yerden ve çok kısa olarak; buyurun. 
DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ziraat 

Bankasının, bildiğiniz gibi, farklı kategorilerde çiftçi kredileri var. Bahsedilen krediler, 2001-2002 
senesinden önce kullandırılan ve zamanında ödenemediği için yeniden yapılandırılan kredilerdir. 
Bu krediler yeniden yapılandırıldıktan sonra, herhangi bir taksiti ödenemediği takdirde, üç ay 
boyunca, aylık tarımsal TEFE oranı, artı 5 puan temerrüt faizi ödenmektedir. Üç aydan sonra da, 
normal kredi faizi, artı yüzde 30; yani, 2004 değerleriyle yıllık yüzde 34 faiz uygulanmaktadır; yani, 
bu, yıllık bileşik yüzde 132'ye gelmemektedir. Ki, ekim ayı, tarımsal TEFE'nin özel olarak yüksek 
çıktığı tek bir aydır; bunun sıfır olduğu, eksi olduğu aylar da vardır. Yıllık baktığımızda, uygulanan 
faiz, tarımsal TEFE, artı 5 puandır. Dediğim gibi, ilk üç ay içindir bu. Daha sonra da, normal yıllık 
yüzde 34'e geçilmektedir. Yıllık bileşik yüzde 132 hesabı doğru değildir. 

Çok teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, çok teşekkür ederim. 
Mersin Milletvekili Sayın Mustafa Özyürek'in, "Sayın Başbakan konuşmasında adımı zik

rederek sataşmada bulunmuştur" diyorlar ve söz istiyorlar. 
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Sayın Özyürek, Sayın Başbakanın konuşmasını, hem yazılı metinden hem de şifahî olarak an
lattığı kadarıyla, hepimiz izledik. Benim de takip edebildiğim kadarıyla, Sayın Başbakana pek çok 
müdahalede bulundunuz, o da, size, isminizi zikrederek "siz belediye başkanlığı yapmadınız, malî 
müşavirlik yaptınız" dediler; burada bir sataşma yok. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Hayır Sayın Başkan! Sayın Başkan, hayır! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bütçenin aleyhinde, şahsı adına söz isteyen Sayın Berhan 

Şimşek konuşacaktır. 
Sayın Şimşek, buyurun efendim. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, Sayın Başbakan beni bilgisizlikle suçladılar. 
Sayın Başkan, söz vermek zorundasınız. 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, lütfen konuşma yerine buyurun efendim. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... Beni bilgisizlikle suçladı 

Sayın Başbakan. Herkes belediye başkanlığı yapmak zorunda mıdır yanlışları ortaya koymak için?! 
Lütfen!.. 

BAŞKAN - Söz hakkınızdan vaz mı geçiyorsunuz Sayın Berhan Şimşek? 
Buyurun efendim... Buyurun efendim... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Haksızlık yapıyorsunuz Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Talebinizi kabul etmedim Sayın Özyürek. 
Sayın Berhan Şimşek, aleyhinde bulunacaksanız, konuşacaksanız, buyurun... Buyurun efen

dim... 
Sayın Şimşek, söz süreniz 10 dakika efendim. 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Teşekkür ederim. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, haksızlık yapıyorsunuz! 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, buyurun efendim. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan 

önce, Güney Asya'da büyük bir acı yaşandı ve bu acıyı daha önceki yıllarda bizler de yaşadık; bu 
acının ne ülkemizde ne de dünyada bir kez daha yaşanmaması dileğiyle, ölenlere rahmet ve 
yaralılara acil şifalar diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerinde, 
şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Son iki yıllık AKP İktidarının ekonomik, sosyal, dışpolitikayla ilgili değerlendirmelerini yap
tığımızda, 26.12.2004 tarihli Sabah Gazetesinde Muharrem Sarıkaya'nın da köşesinde ifade ettiği 
gibi, hükümette hiperaktif bir yapı görüyoruz. Sankaya da yazısında şunu söylüyor: "Hiperaktif 
olanın, bir işe başladıktan sonra yoğunlaşması kaybolur ve sıkılır." Bunun somut örneğini -Sayın 
Başbakan da, biraz önce, Acil Eylem Planıyla ifade etti- 3 Kasım seçimlerinden sonra açıklamış ol
dukları 200'e yakın başlıklı Acil Eylem Planının yoğunlaşmasının kaybolmasından da anlıyoruz. 
Gelinen bu noktada, Acil Eylem Planının önceliklerin belirlenmediği, politikalar arasında içsel 
tutarlılığın sağlanmadığı, her şeyin bir anda yapılmaya çalışıldığı ve aslında, hedeflenenin çok 
gerisinde kalındığı, göstermelik bir metin olmanın ötesine geçmemiştir. 

Ekonomi yönetiminin tek çatı altında toplanacağı, gelir idaresinin yeniden yapılanacağı, "mev
zuatta sır" kavramının yeniden belirleneceği, açlık sınırının altındaki ailelerin belirleneceği... Ki, 
Türkiye'de, artık, günümüzde, açlık sınırının altındaki aileleri, tek tek, hane hane belirlemeye im
kân yoktur; çünkü, Türkiye'nin yüzde 50'si açlık sınırının altında yaşamakta. Bu konuları, 
sıralamaları artırabiliriz. Görülen şu ki, hükümet, aslında, değişimi sağlayacak nitelikli taahhütleri 
yerine getirememiştir. 

- 2 3 0 -



T.B.M.M. B:43 28.12.2004 0 : 2 

2005 yılı bütçe tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan değişiklikle, yeni kodlama sis
temi çerçevesinde, 55,6 katrilyon gider; 26,5 katrilyon gelir; 29,1 katrilyon da bütçe açığı ön
görüsüyle Genel Kurula gelmiştir; fakat, geçen yılki bütçeden farkı yok. Anlaşılan, yine, bu büt
çenin oluşumunu sağlayacak olan, doğrudan vergiler değil, dolaylı vergilerin yüzde 74'lerde oluşu. 
Hani, iddiayla -uğraşıyoruz, emekler veriyoruz- girmek istediğimiz Avrupa Birliğine üye ülkelerin 
bir tekinde, OECD ülkelerinde, bu oranlarda, bu oranların yansı kadar oranda dolaylı vergi yoktur. 

Vergi yükündeki artışın faturası ise, ağırlıklı olarak, tüketim ve işlemler üzerinden alınan ver
gilere kayıyor. Vergileme zaten bozuk; gelir dağılımı üzerinde olumsuz sonuçlar doğuruyor; kayıt-
dışında da kalmaya devam ediyor. 

Son iki yılın bütçe teklifleri, bu anlamda, politika oluşturma, planlama, bütçeleme ilişkisinin 
koptuğu, Parlamentonun bütçe üzerindeki etkinliğinin azaldığı bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. 
Son beş yılda, saydamlık, hesap verme sorumluluğu, etkin bir kamu ve bütçe sistemi geliştirilmesi 
yönündeki çabalara ve gelişmelere rağmen bu durumun yaşanmaya başlanması da şaşırtıcıdır. 

Hükümet, saydamlıktan, etkinlikten, vatandaş odaklı olmaktan bahsediyor; ama, geçenlerde, 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısını geçirmiş olmamıza rağmen, bu bütçe kanunu 
tasarısıyla bu yasanın uygulanmasını bir yıl erteliyoruz; her alanda olduğu gibi, bu alanda da say
damlığı dilinizden düşürmeyip; ama, maalesef, hayatla buluşturamıyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda da âdet yerini bulsun diye bütçe görüşmeleri yapıyoruz. 
Değerli milletvekilleri, çok ilginç, Türkiye'nin belleğinden çıkan bir söz var. Üç yıl öncesine 

kadar bir Türkiye vardı, bir öteki Türkiye vardı; fakat, son iki yıldır, basının gündeminden öteki 
Türkiye çıkmıştır. Biraz önce, hükümetin Türkiyesini Sayın Başbakandan dinledik; ama, manşetler
de, makroekonomik göstergelerin iyileşmesi, ekonomik gelişmenin ve büyümenin sürdürülebilmesi 
için konjonktürde iyileşme sağlamak yeterli değil, bir de bunun sosyal ayağı var. Öteki Türkiye, 
manşetlerin altında kalmıştır. İşsizlik ve yoksulluk düzeyi, ekonomide işlerin iyi gitmediğinin en 
somut göstergesidir. Nüfusun yarısına yakını, biraz önce söyledim, günde 3 000 000'luk gelirin al
tında yaşıyor. 

Medyanın ve hükümetin unuttuğu öteki Türkiye'ye baktığımızda, medya sayfalarında yer al
mayan, Ankara Ticaret Odasının yaptığı araştırmaya göre, 2003 yılında; yani, AKP İktidarı 
döneminde, Türkiye'de 10 000'i aşkın intihar ve intihar teşebbüsü var. 2004 yılının ilk beş ayında, 
5 000'den fazla intihar ve intihar teşebbüsü var; bunların nedenlerinin, işsizlik, yoksulluk, açlık ol
duğunu, kapkaççılığın, hırsızlığın artmasının, sosyoekonomik nedenlerden ve uygulamadaki prob
lemlerden kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. 

Görünürde yüzde 10-11 olan işsizlik, yüzde 20'lere dayanmıştır. ATO'nun yapmış olduğu -
değerli arkadaşlar, burası çok ilginçtir- "Hayatsız Kadınlar" adlı dosyada vesikalı ya da gizli çalışan 
100 000'den fazla hayat kadını vardır, 50 000 dilenci vardır; bunların bir kısmını ticarî olarak düşün
düğümüzde, diğer insanların evine aş, ekmek, süt götürmek için bu işlerde olduğunu biliyoruz. 

Sayın hükümet yetkilileri akşam semt pazarlarını lütfedip gezseler, şunu fark edecekler ki, o 
pazarların dağılmasından sonra, vatandaşlar semt pazarlarında -görüyorsunuzdur, herhalde gözlerimiz 
kapalı gezmiyoruz- çürük, ezilmiş sebze-meyve topluyor. Mezbaha önünde sakatat topluyor halk. 

Yeri gelmişken bir öneride bulunmak istiyorum. Bu tablodan ortaya çıkan şudur değerli ar
kadaşlarım: Ramazan çadırlarını sadece 1 ay gezmekle bu işler olmuyor. Bence, bu şartlarda 
ramazan çadırlarını 12 ay açık tutmamız gerekiyor. Yani -lütfen alınmayın- dile pelesenk olmuştur, 
"fakir fukara, garip gureba" diyoruz. Tabiî ki işin resmidir bu. Elimizde tabldotlarla resim veriyoruz 
manşetlerin efendilerine, medyaya; fakat, bu anlayışlarla bu ülkenin açlığını düzeltebilmemiz ger
çekten mümkün değil. Yani, biraz önce Sayın Başbakanımın ifade ettiği gibi, tribünlere oynayarak 
bu açlığı ortadan kaldıramazsınız. 
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Yeri gelmişken şunu söyleyeyim: Bu fakir fukara, garip gurebanın, zina olayında bir Ver-
heugen'le görüşme adına, o gün itfada 153 trilyon parası gitmiştir. Yazılı soruyla da sordum, bugüne 
kadar da bana cevabı gelmedi. Yani, fakir fukaranın paralarının nereye gittiğini de ekranlardan bu 
halk duysun. Nasıl olsa o basın yazmıyor. 

AKP "yolsuzluğa ve yoksulluğa hayır" diyerek geldi. Rakamlar ve resimler -anlattığım gibi-
bunu göstermiyor. İki yıllık süreçte halk daha yoksullaşmış ve fukaralaşmıştır. Sayın Genel Baş
kanım da ifade etti; 144 katrilyon içborcu 235 katrilyona çıkarıp, burada "Türkiye çok iyi gidiyor" 
demek için gerçekten elinizi vicdanınıza koymanız gerekiyor Sayın Başbakan. 

İktidar, yoksulluğu ve yolsuzluğu yenmeyi başaramamıştır, iddiasını yerine getirememiştir, bir 
adım dahi atamamıştır; cari açık, borçlanma, istihdam, eğitim, her biri bir tarafa savrulmuş vaziyet
te. 

Evet, ben, 320 000 kilometre yol yapmadım; görevim değil. Türkiye'de yaşıyorum; onun için, 
eti, sütü, beyazpeyniri konuşmak durumundayım. Mazot yüzde 66 zam görmüş. Yani, sizin yeşil-
mazot buharlaşmış, uçmuş, kalmadı öyle bir şey!.. Öteki Türkiye'de, manşetlerde olmayan Tür
kiye'de resim bu! 

İşverenler, enerji, vergi, yüksek SSK ödemelerinden dolayı Çin'e gidiyorlar. Hani, tüccar 
siyasetçiyiz; tüccara, esnafa, işverene destek sunacağız diyordunuz; ama, sizin de etrafınızdan bir
çok arkadaşınızın yurtdışına işyerlerini götürdüklerini biliyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, konuşmanızı tamamlayınız. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, işin en acı tarafı, birçok kişi işyerini 

yurtdışına çıkarırken, devlet büyüklerimizin aile şirketleri sermayede büyümelere gidiyor -bunu, 
basın yazıyor- Türkiye açlık ve yoksulluk içerisindeyken. 

Değerli arkadaşlarım, dilimizde tüy bittikten sonra, simitten, ilaçtan ve eğitimden KDV'yi 
düşürdünüz; umarım ki, hepinizin ve çocuklarımızın geleceği olan turizm sektöründen de yüzde 18 
KDV'yi yüzde 5'lere, yüzde 7'lere çekersiniz; çünkü, geleceğimiz, gerçekten oraya bağlı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hükümet "Türkiye büyüyor" diyor. Gerçekten, Türkiye 
büyüyor; ama, yoksulluk yanlısı büyüyor. 

Sayın Mehmet Ali Şahin Bey, 9.11.2004 tarihli Grup konuşmasında -biraz önce de, Sayın Baş
bakanım Türkiye'nin kalbinin düzeldiğini söyledi- diyor ki: "Komadan çıktı Türkiye, şeker 
komasından." 

Biraz önce anlattığımız tablolarda, Türkiye komadan mı çıkmış; bakın, size, rakamlarla da bun
ları arz etmeye çalışayım. 

AKP iktidara geldiğinde 14 100 000 000 dolar düzeyinde aldığı bir yıllık dışticaret açığı 32 
milyar dolara, 1 500 000 000 dolar düzeyinde aldığı cari işlemler açığı -ki, burada rekor kırmışsınız, 
burada, gerçekten önemli bir rekorunuz var- yüzde 900 gibi tarihî bir rekorla 15 milyar dolara çık
mış, yüzde 70'lerin üzerindeki ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 60'lara düşmüştür. Bu 
hükümetin ortaya koymaya çalıştığı pembe tabloya rağmen, reel faizler, istikrar içindeki bir 
ekonominin sahip olması gerekenin çok üstündedir. Halkın fark etmediği, manşetlerin efendilerinin 
sakladığı bir gerçek de AKP iktidara geldiğinde -Sayın Başbakanım, biraz önce Ekim 2002 dediniz-
evet, Ekim 2002'de kişi başına düşen borç 3 086 dolardı, Ekim 2004'te 4 229 dolar! Kimin maaşı 
öyle artmış, kimin maaşı böyle artmamış, belgelerle ortada. Kişi başına dolar cinsinden borç yükü 
AKP İktidarında yüzde 40 artmış, ülkenin ve çocukların gelecekleri vebal altında, borç yükü altın
da kalmıştır. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Millî gelir ne olmuş? 

- 2 3 2 -



T.B.M.M. B:43 28.12.2004 0 : 2 

BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işin en ilginç tarafı da şu: 
Diyorlar ki, oksijen çadınndan çıktık; kalp ritmi harika atıyor da, geldiğinizde ve 3 Kasım seçim
leri öncesi mitinglerde "IMF'ye karşıyız" hatta, bizim içimizde bizlere Amerikancılar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Öyle bir beyan yok... Öyle bir beyan yok... 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, lütfen, son cümlelerinizi söyler misiniz. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Şimdi, IMF'yle yapılan anlaşmaları, 17 Aralıktan daha ciddî 

bir kutlamaya hazırlanıyorsunuz. Yani, Sayın Başbakan, geçen bütçe konuşmasında da söylemişti: 
"Kaynak, AKP..." Kaynak, geçen yıl ekvergilerdi, kaynak, geçen yıl IMF idi, bu yıl da aynı şekilde 
devam ediyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kamçının kimde olduğunu halk, açlığıyla, sefaletiyle 
biliyor. Tarım sektörünü arkadaşlarım anlattı, dile getirdi. Erzurum'da "seni mi besleyeceğim" 
dediğiniz çiftçi, açlık, yoksulluk içerisinde. Yeşilmazottan vazgeçtik, gübreye yüzde 70, motorine 
yüzde 50, sulama fiyatına yüzde 100 artışta bulundunuz. Yine soruyorum; bu komadan çıkış mıdır? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, toparlar mısınız. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak size bir tiyatro oyununu anlatmak istiyorum. Sanırım, bir

çoğunuz izlemişsinizdir, 1953 yılında Samuel Becket'in yazdığı bir oyun vardır. Bu oyunun adı 
"Godot'yu beklerken". Oyunda farklı mekânlarda insanlar bekler ve konuşurlar, beklemeyi bekler
ler, umutsuzluğun umuda dönüşmesini beklerler; ama, sürekli beklerler. Birinci perde bitmeden, 
bunlar gitmeye karar verirler, dönecekler artık "Godot gelmeyeceğine göre gidelim" derlerken, bir 
çocuk gelir "Godot gelecek" der. Fakat, ne birinci perdenin sonunda ne de ikinci perdenin sonunda 
Godot gelir. 

Burada çocuğu, umut dağıtanı, manşetlerin efendilerine, medyaya benzetmek mümkün. Parti, 
AKP hiçbir şey yapmamasına rağmen, umut dağıtmaya devam ediyor. Yani, Godot'yu bekliyor, 3 
Ekimi bekliyor. 17 Aralık geçti, 6 Ekim geçti... Umarım ki Godot gelir ve siz haklı çıkarsınız; ama, 
bu gidişle oyunda olduğu gibi, Godot'nun geleceği yok. 

AHMET YENİ (Samsun) - İyi gidiyor, merak etmeyin! 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bize destek veriyorsunuz! 
BERHAN ŞİMŞEK - Hepinize saygılar sunuyor, yeni yılınızı kutluyorum. 
Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. Sağ olun Sayın Şimşek. 
Sayın milletvekilleri, 2005 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2003 Malî 

Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Şimdi, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, 2003 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısının, 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanun Tasarısının ve 2003 Malî Yılı Kat
ma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısının açıkoylamasını yapacağız. 

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Her 4 kanun tasarısının açıkoylamasının elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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1. - 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/897) (S. 
Sayısı: 706) (Devam) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının açık oylamasına 
başlıyoruz. 

Birinci oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bundan sonrakilerde 3 dakika. Bu süre içerisin
de sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sis
teme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Baş
kanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

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

Sayın milletvekilleri, bu yaptığım iki ikazı bundan sonraki oylamalarda tekrarlamayacağım; 
hepiniz çok iyi biliyorsunuz. 

2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının açıkoylaması işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının açıkoylama 

sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı : 499 
Kabul : 346 
Ret : 152 
Çekimser : l(x) 
Böylece, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edilmiştir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2. - 2003 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/878, 3/669) (S. Sayısı: 708) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 2003 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının açıkoy-
lamasına başlıyoruz. 

Oylama için 3 dakika süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 2003 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının açıkoylama 

sonucunu arz ediyorum. 
Kullanılan oy sayısı: 488 
Kabul : 344 
Ret : 143 
Çekimser : 1 (x) 
Böylece, 2003 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı kabul edilmiştir. 
3. - 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/898) (S. Sayısı: 707) (Devam) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu 

Tasarısının açıkoylamasına başlıyoruz. 
Açıkoylama için 3 dakika süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 

- 2 3 4 -



T.B.M.M. B:43 28.12.2004 0 : 2 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu 
Tasarısının açıkoylama sonucunu arz ediyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 486 
Kabul : 346 
Ret :140(x) 
Böylece, 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edilmiştir. 
Son oylamaya geçiyoruz. 
4. - 2003 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/879, 3/670) (S. Sayısı: 709) 
(Devam) 

BAŞKAN - 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısının açıkoy-
lamasına başlıyoruz. 

Oylama için 3 dakika süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu 

Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı : 485 
Kabul : 346 
Ret : 139 (x) 
Böylece, 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bütçe ve kesinhesap kanunu taşanları kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; 

milletimiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ederim. 
Teşekkür konuşması yapmak üzere, Sayın Başbakan söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Başbakan. (AK Parti sıralarından ayakta alkışlar) 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Siirt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

özellikle, yorucu, yoğun bütçe çalışmaları, görüşmelerinden sonra, bugün, Hükümetimize bütçe 
sebebiyle vermiş olduğunuz bu güven, bizim, geleceğe yönelik olan azmimizi, geleceğe yönelik 
olan gayretimizi, şüphesiz ki, daha da artıracaktır. 

Şahsım, Hükümetim adına, sizlere, en kalbî duygularla, saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. 
El ele, omuz omuza, inanıyorum ki, Türkiyemizi çok daha aydınlık günlere taşıyacağız. 

Saygılar. (AK Parti sıralarından ayakta alkışlar; CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Başbakan. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkındaki 

(9/11) esas numaralı Meclis soruşturması önergesi ve kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
için, 29 Aralık 2004 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum ve yeni 
yılınızı, şahsım adına, şimdiden tebrik ediyor; hepinize, eşlerinizle, çocuklannızla birlikte, sağlık ve 
mutluluklar diliyorum. 

Kapanma Saati: 17.18 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, adalet sistemiyle ilgili bazı beyanlarına ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3942) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 19.10.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Basından öğrenildiğine göre, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Mustafa Bumin ve TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Kırşehir Adliyesi'n ziyaret 
etmişlerdir. Cemil Çiçek burada yaptığı konuşmada, "ABD'deki kanunlara bakacak olursanız, 
Adalet Bakanının tutuklama yetkisi var. Bu yetki bende olsa bankacıların hepsinden bu parayı 
söker alırdım. Eğer bir yıllığına ne olmak istersin diye soran olursa, savcı olmak isterim. 
Bunların ciğerlerini sökerdim. Biz de savcılara gelene kadar Devlet çalışmıyor. Bu adamlar 
yüzünden üç kuruş zam vereceğiz diye IMF ile 6 aydır pazarlık ediyoruz. İmtiyazlardan 
dolayı Devlet çalışmıyor. Savcılar soruşturma yapamıyor, sonuçta fatura yargıya çıkıyor. 
Savcı işin içine giremiyor" demiştir. 

Sorular: 

1- ABD'deki kanunlara benzer bir şekilde Türkiye'de de, Adalet Bakanı'nın belirli 
hallerde; mutlaka belirli mahkemelerde itiraz edilebilecek bir şekilde tutuklama 
yetkisine sahip olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Adalet Bakanının böyle bir 
yetkisi olmaz ise, Türkiye'deki gibi sistemin işlemediğini mi düşünüyorsunuz? 

2- "Savcılara gelene kadar Devlet çalışmıyor" ifadesi ile neyi kasdediyorsunuz? 
Savcılardan önce çalışması gereken organlar kimlerdir? TMSF, BDDK, İçişleri 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine, MASAK gibi organlar mıdır? Somut olarak 
kimi, neden kasdediyorsunuz? 

3- "imtiyazlardan dolayı Devlet çalışmıyor" ifadenizle neyi kasdediyorsunuz? 
4- "Savcılar soruşturma yapamıyor, savcı işin içine giremiyor" ifadenizle neyi 

kasdediyorsunuz? Bu konuda ne tedbir almayı düşünüyorsunuz? Takriben iki senedir 
Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olduğunuza göre, bu konuda neden bir tedbir 
almadınız veya tedbir teklifinde bulunmadınız? 

5- "Savcılar soruşturma yapamıyor, savcılar işin içine giremiyor" demenize rağmen, "Bir 
seneliğine savcı olsam ciğerlerini sökerdim" sözleriniz tenakuz teşkil etmiyor mu? 
Sizin "bir seneliğine savcı olduğunuz takdirde", "Ciğer sökerek" bütün banka, hortum 
meselelerini halledeceğinize göre, bugünkü savcılar neden bu icraatı gösteremiyor? 

T c ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI ^ 2 / / £ / 2 0 0 4 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 5/11/2004 tarihli ve A.01.0. 

GNS.0.10.00.02-7755 sayılı yazınız, 
b) 23/1 1/2004 tarihli ve 1276 sayılı yazımız, 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3942 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
Cemil Çİ( 

Baka 
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T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI .../.. 72004 

Bakan 

Sayın Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3942 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümleri 
arasında yer alan 129. maddesinin son fıkrasındaki "Memurlar ve diğer kamu görevlileri 
hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla 
belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idarî merciin iznine bağlıdır." hükmü 
sebebiyle başta 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanun olmak üzere değişik birçok kanunda memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri 
sebebiyle işledikleri suçlar bakımından tâbi olacakları özel soruşturma ve kovuşturma usulleri 
öngörülmüştür. 

Ülkemizde, memurların ve diğer kamu görevlilerinin görevlerinden doğan ya da 
görevleri sırasında işledikleri ileri sürülen suçların takibinin özel soruşturma yöntemine 
bağlanmasının yüz yılı aşan bir geçmişi bulunmaktadır. Bu kapsamda, idare sistemimizde 
Önemli yeri olan 1913 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat, 86 yıl 
uygulandıktan sonra 2/12/1999 tarihli 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat ile getirilen sistemde, memurların 
görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan ötürü 
haklarındaki ilk tahkikat idarî makamlarca yapılmaktaydı ve idarî kurullar tarafından verilen 
son soruşturmanın açılması ya da açılmaması yönündeki kararlar, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu ile öngörülen hazırlık soruşturması yerine geçmekteydi. 4483 sayılı Kanun ile 
getirilen sistemde ise memurların görevleri sebebiyle işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı 
haklarında Cumhuriyet başsavcılıklarınca hazırlık soruşturması yapılabilmesi yetkili makamın 
iznine tâbi tutulmuştur. 

4483 sayılı Kanunun "Kapsam" kenar başlıklı 2. maddesinde; 

"Bu Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre 
yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve 
diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır. 

Görevleri ve sıfatlan sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tâbi olanlara 
ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve 
kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır. 
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Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli genel hükümlere tâbidir. 
Disiplin hükümleri saklıdır. 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 243 ve 245 inci maddeleri ile 1412 sayılı Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında açılacak 
soruşturma ve kovuşturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz." 

hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm sebebiyle, başta kolluk görevlileri olmak 
üzere, kamu iktisadî teşebbüsleri ve yerel yönetimler de dahil çok sayıda birimde görevli 
personel hakkındaki soruşturma bu Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir. Ayrıca bu 
Kanuna tâbi olmamakla birlikte, çok sayıda farklı meslek mensubunun işledikleri suçlar özel 
kanunları sebebiyle ayrı soruşturma usulüne bağlanmıştır. 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasının özel soruşturma ve 
kovuşturma usulüne bağlanması sebebiyle, bu kapsamdaki soruşturmalara ilişkin evrak adlî 
mercilere intikal edinceye kadar çeşitli aşamalardan geçtiğinden, Cumhuriyet savcılarının 
delil toplama görevlerini gereği gibi yapmaları zorlaşmakta ve hazırlık soruşturmasının 
sağlıklı olarak yürütülmesi mümkün olmamaktadır. Bu hükümler, soruşturma yapan kamu 
görevlilerinin ve karar veren idarî organların bağımsız olmamaları, ceza uyuşmazlıklarının 
idarî sistem içinde karara bağlanmasının Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine ters düştüğü, 
yargı faaliyetinin idarî organlara bırakılmasının sakıncalı olduğu, soruşturmanın hâkimlik 
teminatı olmayan kişilerce yapılması sebebiyle ve eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu 
gerekçeleriyle eleştirilmektedir. 

Yukarıda belirtilen eleştirilerin karşılanması amacıyla memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü özel soruşturma ve kovuşturma usulleri 
öngören kanun hükümlerinin kaldırılması bir an için düşünülebilirse de, bu suçların takibinin 
Anayasanın 129. maddesinin son fıkrasındaki hüküm uyarınca "kanunla belirlenen istisnalar 
dışında, kanunun gösterdiği merciin iznine" bağlı tutulmuş olması karşısında bu yöndeki bir 
düzenlemeye anayasal bakımdan imkân görülmemektedir. 

Öte yandan, dünyada kabul edilen hukuk sistemleri ve bu sistemlere bağlı olarak 
yapılan düzenlemeler birbirinden farklılık arzetmektedir. Bu bağlamda Kıta Avrupası Hukuk 
Sistemi ile Anglo Amerikan Hukuk Sistemi ve bunların öngördüğü ceza yargılama usulleri 
birbirinden farklıdır. Her iki sistem kendi içinde bütünlük oluşturmakla birlikte, birinde yer 
alan müessesenin diğerine aynen aktarılması sistemin diğer unsurlarıyla uyumsuzluklara 
sebep olabildiğinden her zaman olumlu sonuçlar doğurmamaktadır. Hukuk sistemimiz de esas 
itibarıyla kıta Avrupası Hukuk Sistemi içinde yer almaktadır. Bu itibarla, Anglo Amerikan 
Hukuk Sisteminden bir müessesenin alınarak Hukuk Sistemimize monte edilmeye çalışılması 
istenilen ve beklenilen sonuçları doğurmayabileceği gibi aksi tesirlere de sebep olabilecektir. 

Yolsuzluğun son yıllarda Dünyanın gündemini işgal eden en önemli konulardan biri 
olarak karşımıza çıktığı, Avrupa Konseyinde ve Birleşmiş Milletlerde yolsuzlukla ilgili olarak 
yapılan çalışmalarda, bu kriminolojik ve sosyolojik olayın basit rüşvet veya başkaca haksız 
menfaat temin etmenin ötesinde, demokratik rejimi tehdit eden, gelir dağılımını bozan hatta 
ekonomik düzeni kökünden sarsan bir olgu olduğunun kabul edildiği de malûmlarıdır. 
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Bu bağlamda, Ülkemizde son yıllarda kamu maliyesinin eşi görülmemiş boyutta 
zarara uğratıldığı, kaybolan kaynakların kamuya tekrar kazandırılmasının ve bu konuda etkin 
tedbirlerinin alınmasının zorunlu olduğu düşüncesinden hareketle Bakanlığımızca taslağı 
hazırlanan 12/12/2003 tarihli ve 5020 sayılı "Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"la; kamuoyunda "banka hortumlaması" olarak 
isimlendirilen tasarruf mevduatlarına tanınmış olan sınırsız mevduat garantisi nedeniyle belli 
başlı gruplarca kurulmuş bankaların hâkim ortaklarınca kendi şirketlerine para aktarmak, 
sınırsız ve teminatsız kredi kullanmak suretiyle içinin boşaltılması sonucunda Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden batık bankaların alacaklarının takibi ve tahsili için 
sorumlu banka sahip ve ortakları, yöneticileri ve yakınları ile bunarla muvazaalı ve işbirliği 
içinde faaliyette bulunduğu açıkça belli olan üçüncü şahıslar hakkında, kendilerine haksız ve 
hukukî dayanaktan yoksun olarak aktarılan banka alacaklarının takibi, tahsili ve bu tür 
eylemlerinin etkin bir şekilde cezalandırılmasını sağlayacak hükümler getirilmiştir. 

Buna ilâve olarak, adayı bulunduğumuz Avrupa Birliğine üye ülkelerin hemen hemen 
tamamında yıllardır uygulanmakta olan ve uluslararası sözleşmelerde yasal düzenleme hâline 
getirilmesi önerilen modern soruşturma yöntemlerinin düzenlenmesi amacıyla taslağı 
Bakanlığımızca hazırlanan "Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı" da hâlen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulu gündeminde bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasında, "Soru, Bakanlar Kurulu 
adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi 
istemekten ibarettir." hükmüne yer verilmiş; aynı maddenin son fıkrasında da, soru ile ilgili 
önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma 
yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü ile düzenleneceği öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün; 
"Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde "soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri 

sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına 
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli 
konular hakkında "bilgi istemek" ten ibaret olduğu; 

"Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de; başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konulann 
ve konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların 
sorulamayacağı; 

Hükme bağlanmıştır. 
Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda belirtilen 

hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, önergede yer alan diğer hususların bilgi istemeye 
yönelik olmadığı, kişisel görüş ileri sürülmek suretiyle düşünce öğrenmeyi amaçladığı 
anlaşılmakla cevaplandırılmasına yasal imkân görülememiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Cemil ÇİÇE 
Bakan 
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2. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, basında yer alan bir beyanına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3943) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak 

Nail Kamacı 
(—-^ Antalya Milletvekili 

Anadolu Ajansının 16 Ekim 2004 tarihli haberinde aşağıda yer alan açıklamayı yaptığınız 

belirtilmektedir: "ABD'deki kanunlara bakacak olursanız Adalet Bakam'nm tutuklama yetkisi var. 

Bu yetki ben de olsa bankacıların hepsinden bu parayı söker, alırdım. Eğer, (1 yıllığına ne olmak 

istersin) diye soran olursa savcı olmak isterim. Bunların ciğerlerini sökerdim. Biz de savcılara gelene 

kadar devlet çalışmıyor. Teorik olarak 3 kuruşluk para faiziyle bir köyü satsanız ödenmeyecek hale 

geliyor. Yani devletin sanal alacağı var. Bu adamlar yüzünden 3 kuruş zam vereceğiz diye IMF ile 6 

aydır pazarlık ediyoruz. İmtiyazlardan dolayı devlet çalışmıyor. Savcılar soruşturma yapamıyor 

sonuçta fatura yargıya çıkıyor. Savcı işin içine giremiyor." Bu açıklamanız bağlamında; 

1. Bankaların içini boşaltarak halkın parasını hortumlayanlardan bu paraların tahsil edilememesinin 

önündeki hukuksal engeller nedir, bu konuda hangi yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır? 

2. Böyle bir yasal düzenleme ihtiyacı var ise, iktidara geldiğiniz 2002 yılından bugüne kadar 

TBMM'de 400'ü aşkın yasa çıkarılmasına karşın hala bu konuda kapsamlı bir yasal düzenleme 

yapılmamasının gerekçeleri nedir? 

3. Anadolu Ajansında yer alan haberde, halkın parasını hortumlayanlara karşı bir yaptırım 

uygulanmamasının nedeni olarak devletin çalışmamasını gösteriyorsunuz. Bu konuda devletin çalışmayan 

mekanizmaları hangileridir? Devlet alacaklarının tahsilini engelleyen devlet organlarında görevli ve yetkili 

kamu görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı? Yapıldı ise, bunların sonuçları ne olmuştur? 

Herhangi bir işlem yapılmadı ise bunun gerekçeleri nelerdir? 

4. Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak için "1 yıllığına savcı olmak isterim" şeklindeki açıklamanız, 

Türkiye'de yargının yetkisini kullanmadığı anlamında mı yoksa bu konuda yasalar elverişli değil anlamında 

mı kullanılmıştır? 

5. Hortumlanan bankaların sahiplerinin 37 milyar Dolarlık borcunun tahsil edilememesinde 

imtiyazlardan dolayı devleti çalıştırmamakla sorumlu tuttuğunuz, imtiyazlı kesim kimlerden oluşmaktadır? 
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T c ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI 22.1/UM* 

Bakan 
US/ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 5/11/2004 tarihli ve A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-7755 sayılı yazınız. 

b) 23/11/2004 tarihli ve 1277 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Antalya Milletvekili Nail Kamacı tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3943 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan' 

Sayın Nail KAMACI 
Antalya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3943 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümleri 
arasında yer alan 129. maddesinin son fıkrasındaki "Memurlar ve diğer kamu görevlileri 
hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla 
belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır." hükmü 
sebebiyle başta 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanun olmak üzere değişik birçok kanunda memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri 
sebebiyle işledikleri suçlar bakımından tâbi olacakları özel soruşturma ve kovuşturma usulleri 
öngörülmüştür. 

Ülkemizde, memurların ve diğer kamu görevlilerinin görevlerinden doğan ya da 
görevleri sırasında işledikleri ileri sürülen suçların takibinin özel soruşturma yöntemine 
bağlanmasının yüz yılı aşan bir geçmişi bulunmaktadır. Bu kapsamda, idare sistemimizde 
önemli yeri olan 1913 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat, 86 yıl 
uygulandıktan sonra 2/12/1999 tarihli 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat ile getirilen sistemde, memurların 
görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan ötürü 
haklarındaki ilk tahkikat idarî makamlarca yapılmaktaydı ve idarî kurullar tarafından verilen 
son soruşturmanın açılması ya da açılmaması yönündeki kararlar, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu ile öngörülen hazırlık soruşturması yerine geçmekteydi. 4483 sayılı Kanun ile 
getirilen sistemde ise memurların görevleri sebebiyle işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı 
haklarında Cumhuriyet başsavcılıklarınca hazırlık soruşturması yapılabilmesi yetkili makamın 
iznine tâbi tutulmuştur. 

4483 sayılı Kanunun "Kapsam" kenar başlıklı 2. maddesinde; 
"Bu Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre 

yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve 
diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır. 

Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tâbi olanlara 
ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve 
kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli genel hükümlere tâbidir. 
Disiplin hükümleri saklıdır. 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 243 ve 245 inci maddeleri ile 1412 sayılı Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında açılacak 
soruşturma ve kovuşturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz." 

hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm sebebiyle, başta kolluk görevlileri olmak 
üzere, kamu iktisadî teşebbüsleri ve yerel yönetimler de dahil çok sayıda birimde görevli 
personel hakkındaki soruşturma bu Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir. Ayrıca bu 
Kanuna tâbi olmamakla birlikte, çok sayıda farklı meslek mensubunun işledikleri suçlar özel 
kanunları sebebiyle ayrı soruşturma usulüne bağlanmıştır. 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasının özel soruşturma ve 
kovuşturma usulüne bağlanması sebebiyle, bu kapsamdaki soruşturmalara ilişkin evrak adlî 
mercilere intikal edinceye kadar çeşitli aşamalardan geçtiğinden, Cumhuriyet savcılarının 
delil toplama görevlerini gereği gibi yapmaları zorlaşmakta ve hazırlık soruşturmasının 
sağlıklı olarak yürütülmesi mümkün olmamaktadır. Bu hükümler, soruşturma yapan kamu 
görevlilerinin ve karar veren idarî organların bağımsız olmamaları, ceza uyuşmazlıklarının 
idarî sistem içinde karara bağlanmasının Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine ters düştüğü, 
yargı faaliyetinin idarî organlara bırakılmasının sakıncalı olduğu, soruşturmanın hâkimlik 
teminatı olmayan kişilerce yapılması sebebiyle ve eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu 
gerekçeleriyle eleştirilmektedir. 

Yukarıda belirtilen eleştirilerin karşılanması amacıyla memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü özel soruşturma ve kovuşturma usulleri 
öngören kanun hükümlerinin kaldırılması bir an için düşünülebilirse de, bu suçların takibinin 
Anayasanın 129. maddesinin son fıkrasındaki hüküm uyarınca "kanunla belirlenen istisnalar 
dışında, kanunun gösterdiği merciin iznine" bağlı tutulmuş olması karşısında bu yöndeki bir 
düzenlemeye anayasal bakımdan imkân görülmemektedir. 

Öte yandan, dünyada kabul edilen hukuk sistemleri ve bu sistemlere bağlı olarak 
yapılan düzenlemeler birbirinden farklılık arzetmektedir. Bu bağlamda Kıta Avrupası Hukuk 
Sistemi ile Anglo Amerikan Hukuk Sistemi ve bunların öngördüğü ceza yargılama usulleri 
birbirinden farklıdır. Her iki sistem kendi içinde bütünlük oluşturmakla birlikte, birinde yer 
alan müessesenin diğerine aynen aktarılması sistemin diğer unsurlarıyla uyumsuzluklara 
sebep olabildiğinden her zaman olumlu sonuçlar doğurmamaktadır. Hukuk sistemimiz de esas 
itibarıyla kıta Avrupası Hukuk Sistemi içinde yer almaktadır. Bu itibarla, Anglo Amerikan 
Hukuk Sisteminden bir müessesenin alınarak Hukuk Sistemimize monte edilmeye çalışılması 
istenilen ve beklenilen sonuçları doğurmayabileceği gibi aksi tesirlere de sebep olabilecektir. 
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Yolsuzluğun son yıllarda Dünyanın gündemini işgal eden en önemli konulardan biri 
olarak karşımıza çıktığı, Avrupa Konseyinde ve Birleşmiş Milletlerde yolsuzlukla ilgili olarak 
yapılan çalışmalarda, bu kriminolojik ve sosyolojik olayın basit rüşvet veya başkaca haksız 
menfaat temin etmenin ötesinde, demokratik rejimi tehdit eden, gelir dağılımını bozan hatta 
ekonomik düzeni kökünden sarsan bir olgu olduğunun kabul edildiği de malûmlarıdır. 

Bu bağlamda, Ülkemizde son yıllarda kamu maliyesinin eşi görülmemiş boyutta 
zarara uğratıldığı, kaybolan kaynakların kamuya tekrar kazandırılmasının ve bu konuda etkin 
tedbirlerinin alınmasının zorunlu olduğu düşüncesinden hareketle Bakanlığımızca taslağı 
hazırlanan 12/12/2003 tarihli ve 5020 sayılı "Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"la; kamuoyunda "banka hortumlaması" olarak 
isimlendirilen tasarruf mevduatlarına tanınmış olan sınırsız mevduat garantisi nedeniyle belli 
başlı gruplarca kurulmuş bankaların hâkim ortaklarınca kendi şirketlerine para aktarmak, 
sınırsız ve teminatsız kredi kullanmak suretiyle içinin boşaltılması sonucunda Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden batık bankaların alacaklarının takibi ve tahsili için 
sorumlu banka sahip ve ortakları, yöneticileri ve yakınları ile bunarla muvazaalı ve işbirliği 
içinde faaliyette bulunduğu açıkça belli olan üçüncü şahıslar hakkında, kendilerine haksız ve 
hukukî dayanaktan yoksun olarak aktarılan banka alacaklarının takibi, tahsili ve bu tür 
eylemlerinin etkin bir şekilde cezalandırılmasını sağlayacak hükümler getirilmiştir. 

Buna ilâve olarak, adayı bulunduğumuz Avrupa Birliğine üye ülkelerin hemen hemen 
tamamında yıllardır uygulanmakta olan ve uluslararası sözleşmelerde yasal düzenleme hâline 
getirilmesi önerilen modern soruşturma yöntemlerinin düzenlenmesi amacıyla taslağı 
Bakanlığımızca hazırlanan "Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı" da hâlen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulu gündeminde bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasında, "Soru, Bakanlar Kurulu 
adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi 
istemekten ibarettir." hükmüne yer verilmiş; aynı maddenin son fıkrasında da, soru ile ilgili 
önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma 
yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü ile düzenleneceği öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün; 
"Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde "soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri 

sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına 
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli 
konular hakkında "bilgi istemek" ten ibaret olduğu; 

"Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de; başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konuların 
ve konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların 
sorulamayacağı; 

Hükme bağlanmıştır. 

Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda belirtilen 
hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, önergede yer alan diğer hususların bilgi istemeye 
yönelik olmadığı, kişisel görüş ileri sürülmek suretiyle düşünce öğrenmeyi amaçladığı 
anlaşılmakla cevaplandırılmasına yasal imkân görülememiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan 
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3. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Diyarbakır-Ergani Kapalı Cezaevine iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3997) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı 
olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 

Diyarbakır'ın Ergani İlçesinde yaklaşık 70 yıl önce şehir dışında 
yaptırılan Kapalı Cezaevi, gelişen süreç içinde köyden kente göçler sonucunda 
ilçe nüfusunun artması ve yeni yerleşim alanlarının oluşmasıyla şehir içinde 
Şirinevler Mahallesinin ortasında kalmış bulunmaktadır. 

Kapalı Cezaevinin mahalle içinde kalması başta mahalle sakinleri olmak 
üzere tüm ilçe halkının tepkisini çekmektedir. 

Soru - Şehir içinde kalan ve ihtiyaca cevap veremeyen Ergani Kapalı 
Cezaevini şehir dışma çıkararak onun yerine sağlık koşullarına uygun modern ve 
yeni bir cezaevi yapmayı düşünüyormusunuz? 

T.c. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 11/11/2004 tarihli ve A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-7813 sayılı yazınız, 

b) 23/11/2004 tarihli ve 1278 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3997 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyannca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Cemil ÇİÇE1 
Bakan / 
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Sayın Muhsin K O Ç Y İ Ğ İ T 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 
Bakanl ığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3997 Esas 

No. lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Uluslararası normlara uymayan ve fizikî şartlar itibarıyla eğitim ve 
iyileştirmenin yapılamadığı ilçe cezaevlerinin kapatılarak, yerlerine yeni, modern ve 
büyük kapasiteli cezaevleri yapımıyla ilgili çalışmalar sürdürülmekte olup, Ergani 
Kapalı Cezaevi de bu kapsamda değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

4. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmelere 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3998) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 26.10.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

23.10.2004 tarihli Vatan Gazetesi'nin manşetinde yer alan Ruşen Çakır imzalı 
haberde, TCK'nın 125. maddesinden mahkum olan Abdullah öcalan'ın, tmralı'dan 
avukatlan aracılığıyla DEP'li dört eski milletvekillerine yeni bir parti kurma talimatını verdiği 
ve Leyla Zana ve arkadaşlarının bu talimat üzerine hareket ettiği bilgisi yer almıştır. 

Yine 23.10.2004 tarihli Ülkede özgür Gündem Gazetesi'nde, Abdullah öcalan'ın, 
AKP'li bazı milletvekillerine ilişkin suçlamalar yaptığı; "İlkel Kürt milliyetçileri AKP 
içerisindeler. Fırat, Aksu, Çelik, Zapsu gibi adamların ABD ile de ilişkileri var. Talabani ve 
Barzani'yi de çağınyorlar. Bunun arkasında kim var, ona bakmak lazım" iddiasında bulunulan 
haberde, öcalan ' ın Leyla Zana ve arkadaşlarına parti kurma talimatı verdiği de teyid 
edilmektedir. 

Sorular: 

1- Müebbet hapse mahkum olan Abdullah öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmeler 
hangi sıklıktadır? Çok sık olduğu anlaşılan bu görüşmelerin hukuki dayanağı nedir? 

2- Diğer müebbet hapis mahkumlarına Abdullah Öcalan'a tanınan avukatlarıyla görüşme 
hakkı kadar, görüşme hakkı tanınmakta mıdır? 

3- Abdullah öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmede herhangi bir müşahit veya 
güvenlik sorumlusu bulunmakta mıdır? 

4- Abdullah Öcalan'ın TCK'nın 125. maddesinden müebbet hapse mahkum olmuş 
olmasına rağmen fiilen avukatlan aracılığıyla siyasi faaliyette bulunması makul 
mudur? Bu durum kanunlara uygun mudur? 
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TC. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI - 2 . ^ 2 / 2 0 0 4 

Bakan 
/Ati-

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 11/11/2004 tarihli ve A.01.0. 

GNS.0.10.00.02-7813 sayılı yazınız, 
b) 22/11/2004 tarihli ve 1249 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3998 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sayın Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3998 Esas No.lu 

soru Önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. 

maddesinde, herkesin kendini savunmak veya kendi seçeceği bîr savunmacının yardımından 
yararlanmak hakkına sahip olduğu; Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi tç Tüzüğünün 36. 
maddesinde, herhangi bir sözleşmeci Devlette çalışmaya yetkili olan bir avukat veya daire 
başkanının kabul ettiği başka bir kişinin başvurucunun temsilcisi olabileceği hükümlerinin yer 
aldığı; 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 144. maddesinde, yakalanan veya 
tutuklu bulunan kişinin vekaletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanları 
başkalannın duyamayacağı bir ortamda görüşebileceği, bu kişilerin müdafi ile yazışmalarının 
denetime tâbi tutulamayacağı; Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve 
Cezaların İnfazına Dair Tüzüğün 152. maddesinde de, hükümlü ve tutuklulan yönetmelikte 
gösterilen günlerde ve saptanan esaslar çerçevesinde vekili ve avukatlarının ziyaret 
edebileceği, kapalı cezaevlerinde ziyaretlerin haftada bir gün yapılacağı; aynı Tüzüğün İSS. 
maddesinde tutuklu ve hükümlülerin müdafîleriyle görüşmelerinin, kurum görevlisinin dolaylı 
veya dolaysız olarak duyamayacağı görüş alanı içinde yaptırılacağı hükümlerinin 
düzenlendiği; 

Bakanlığımızın 26/11/2O01 tarihli ve 21/131 sayılı genelgesinde, tutuklu bulunan 
kişilerin vekâletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanlan başkalannın 
duyamayacağı bir ortamda görüşebileceklerine; olağanüstü kanun yollan, infaz hâkimliği 
veya Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine başvurma hallerinde de bu hükmün uygulanacağına 
ilişkin düzenleme getirildiği; 

Bu hükümlerin ceza infaz kurumlarında bulunan tüm hükümlü ve tutuklulara eşit 
şekilde uygulandığı; 

Soru önergesinde adı geçen hükümlünün de, hakkında verilen ağırlaştınlmış müebbet 
ağır hapis cezası hükmü kesinleşmesine rağmen, avukattan tarafından Avrupa İnsan Haklan 
Mahkemesine başvurulması ve bu Mahkemece henüz bir karar verilmemesi sebebiyle, hava 
şartlan uygun olduğu ve gemi anzası gibi mücbir bir sebep bulunmadığı taktirde haftada bir 
kez ve çarşamba günleri, yukanda açıklanan hükümler çerçevesinde avukatlarıyla 
görüştürüldüğü; iç güvenlik personeli tarafından izlenen bu görüşmelerin, 1412 sayıl t 
Kanunun 144 ve anılan Tüzüğün İSS. maddesi hükümleri doğrultusunda kurum görevlilerinin 
dolaylı veya dolaysız olarak duyamayacaktan görüş alanı içinde yapıldığı; 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 01/12/2004 tarihli ve 2004/3a-8962 sayılı yazısı ve 
eklerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 
Cemil CİCfiK 

- 2 4 6 -



T.B.M.M. B : 43 28 . 12 . 2004 O : 2 

5. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, Sedat Peker soruşturmasında bazı bilgilerin sızdırıl
dığı iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3999) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 26.10.2004 >, 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

19.10.2004 tarihli Vakit Gazetesi'nde yer alan bir haberde, Sayın Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Mustafa Bumin, TBMM Başkanvekili Sayın Nevzat Pakdil ile birlikte yaptığınız 
Kırşehir Adliyesi'ni ziyaretiniz sırasında, "Bizde savcılara gelene kadar devlet çalışmıyor", 
"İmtiyazlardan dolayı devlet çalışmıyor. Savcılar soruşturma yapamıyor, sonuçta fatura 
yargıya çıkıyor. Savcı işin içine giremiyor" şeklinde bir ifadeniz yayınlandı. 

5187 sayılı Basın Kanunu'nun, "yargıyı etkileme" başlıklı 19. maddesi aşağıdaki 
gibidir: 

"Madde 19: Hazırlık soruşturmasının başlamasından, takipsizlik karan verilmesine 
veya kamu davasının açılmasına kadar geçen süre içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hakim veya 
mahkeme işlemlerinin ve soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğini yayımlayan kimse, 
ikimilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel 
süreli yayınlarda onmilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda yirmimilyar liradan az olamaz. 

Görülmekte olan bu dava kesin kararla sonuçlanıncaya kadar, bu dava ile ilgili hakim 
veya mahkeme işlemleri hakkında mütalaa yayımlayan kişiler hakkında da birinci fıkrada yer 
alan cezalar uygulanır." 

Aynı kanunun 26. maddesine göre, "Basılmış eserler yoluyla işlenen suçlarla ilgili 
ceza davalarının, günlük süreli yayınlar yönünden iki ay içerisinde açılması zorunludur". 

Buna mukabil Sedat Peker'in gözaltına alınması ve tutuklanması ile ilgili olarak yazılı 
ve görsel basında bu konuyla ilgili haber ve yorumlar çıkmaya devam ediyor. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 

Sorular: 

1- Sedat Peker soruşturmasıyla ilgili basında çıkan haber ve yorumlar ve basma bilgi 
sızdıran kişiler hakkında bir araştırma yapılmakta mıdır? 

2- Şikayete bağlı olmaksızın re'sen harekete geçmesi gereken Savcılık makamları, 5187 
sayılı Basın Kanununun 19. maddesinden hareketle, Sedat Peker soruşturması 
hakkında çıkan haber ve yorumlarla ilgili olarak ne gibi bir uygulama yapacaklardır? 

3- Bakanlığınızın bu konudaki tavn nedir? Basın Kanununun 19. maddesinin 
uygulanması için Savcılıklara gerekli hatırlatma yapılmış mıdır? Yapılacak mıdır? 
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TC. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
US! 

ANKARA 
2-.?r//Z/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a)Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 11/11/2004 tarihli ve AO 1.0. 
GNS.0.10.00.02-7813 sayılı yazınız, 

b) 22/11/2004 tarihli ve 1250 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3999 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sayın Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

TBMM. 

Cemil ÇİÇE^ 
Bakan 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3999 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde adı geçen kişi ve arkadaşları hakkında, İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu 
hükümleri çerçevesinde yapılan soruşturma sırasında, ilgili mahkemeden alınan dinleme 
kararlarına istinaden yapılan telefon dinlemeleri sonucunda düzenlenen iletişim tespit 
tutanaklarının bir kısmının basında yer aldığının tespit edilmesi üzerine, soruşturmanın 
gizliliğini ihlal edecek mahiyetteki yayınlarla ilgili olarak, bu bilgileri sızdıranlar ve 
yayınlayanlar hakkında 4422 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık suçundan soruşturma 
başlatıldığı; bir kısım soruşturmaların hâlen devam ettiği, bir kısım sorumlular hakkında kamu 
davaları açıldığı ve aynca S187 sayılı Basın Kanununun 19. maddesi kapsamında olanlar 
hakkında da görevsizlik karan verilerek soruşturma evraklannın ilgili Cumhuriyet 
başsavcılıklanna gönderildiği; 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 30/11/2004 tarihli ve 2004/2382 B.M. sayılı 
yazısının ve eklerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEJ 
Bakan 
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6. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Alaaddin Çakıcı'nın Meclis soruşturma komisyonu 
raporunda yer alan bazı iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇIÇEK'in cevabı (7/4036) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 27.10.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

TBMM'nin 21. Döneminde, "Yasadışı örgütlerle ve Mensuplarıyla Birlikte Hareket 
Ettikleri, örgüt Mensuplarının işledikleri Suçların Ortaya Çıkarılmasını Engelledikleri ve 
Suçluları Himaye Ettikleri, Devlet İhalelerinde Çetelerle işbirliği Yaptıkları, Hükümetin 
Çeteler ve Mafya ile Mücadelede İzlediği Politikanın Başarıya Ulaşmasını Engelleyerek 
Görevlerini Kötüye KuUandıklan İddiasıyla, Eski Başbakan Mesut Yılmaz, Bakan Eyüp Aşıl 
ve Bakan Yaşar Topçu hakkında açılmış olan (9/40,41) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonu"nun Raporunun 57 ila 72. sayfalan arasında, Alaaddin Çakıcı'nın Alt 
Komisyonca 03.05.2000 tarihinde İstanbul Kartal Kapalı Cezaevi'nde alınmış olan ifadesi 
bulunmaktadır. 

72. sayfada, Alaaddin Çakıcı ile Komisyon üyeleri arasında şu görüşme gerçekleşmiştir: 

Alaaddin Çakıcı- "Benim normal cezaevinde bulunan, yasalan ihlal eden bir Türk Vatandaşı 
olarak, eğer bu ülkede temiz eller operasyonu başlayacaksa... Eğer bu komisyon bu bilgileri 
toplayıp... Cumhuriyet Başsavcılığına vereceksiniz bildiğim kadanyla... 

Başkan- Yok. Biz sadece Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor olarak vereceğiz. 

Alaaddin Çakıcı- Ama, daha sonra, ondan soma, herhalde... Burada benim yargılanmam, 
benim ceza almam gerekliyse, ben de yargılanmalıyım, ben de ceza almalıyım. Yoksa, bu, 
Susurluk Raporu gibi rafa kaldınlmasın. Eğer kaldınlacaksa, hiç kendinizi üzmeyin, 
yorulmayın yani. 
Niçin gülüyorsunuz efendim? 

Murat Akın (Aksaray)- Endişe duyuyorsunuz demek ki. 

Alaaddin Çakıcı- Ha, sizlerden değil... 

Murat Akın (Aksaray)- Neticeden?.. 

Alaaddin Çakıcı- Neticeden yani. Benim de talebim bu yani (Temiz Eller operasyonu), 
vatandaş olarak talebim. 
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Sorular: 

1- Yukarıda bahsi geçen Raporun 58. sayfasında Alaaddin Çakıcı aşağıdaki iddiada 
bulunmuştur: 

"Bu Erol'un banka işi oldu. Bize ricada bulundu. Biz de tabii aradık, devreye birilerini soktuk. 
Dedik ki, bu bankayı bir başka biri alacağına bizim arkadaşımız alsın; ama bunu yasadışı 
yollardan değil, normal açık arttırmayla. Bu Adil Önger, tabii, Tansu Hanım'ın bankalarla 
ilgili Başbakanlık Müşaviriydi. Tabii, bunlar tezgah kurmuşlar. Mehmet Üstünkaya, 
Tansu'nun beyi. Belki Tansu Hanım iyi duygularla yola çıkmış; ama çevresini atmacalar 
sarmış. 
... Sonra bu görüşmeler olurken, bu banka konusunda Mehmet Eymür'le aram açıldı benim. 
Çünkü bunlar, harbiden bir çete oluşturmuşlar. Türkiye genelinde. Bunlara bağlı olan 
bürokratlar, devletin değişik birimlerinde bunların ilişkide olduğu insanlar... Uzun bir süre 
devam etti. 

Bu iddia tahkik edilmiş midir? İddia Savcılığa intikal ettirilmiş midir? Savcılığa intikal 
ettirilmedi ve tahkik edilmedi ise bu yazılı sorum üzerine Savcılığa intikal ettirilecek midir? 

2- Raporun 65. sayfasında Petrol Ofisi ihalesinde Kamuran Çörtük'ün ihaleyi kazanmış olan 
Hayyam Gariboğlu'na baskı yapılması için kendisine haber yollanıldığı, karşılığında da 60 
milyon dolar talep edildiği iddiasına yer verilmiştir. 

Bu iddia tahkik edilmiş midir? İddia Savcılığa intikal ettirilmiş midir? Savcılığa intikal 
ettirilmedi ve tahkik edilmedi ise bu yazılı sorum üzerine Savcılığa intikal ettirilecek midir? 

3- Raporun 66. sayfasında Budapeşte'de Mesut Yılmaz'ın yumruklanması ile ilgili olarak, 
yumruklama olayını Mehmet Eymür'ün organize ettiğini iddia etmiştir. 

Bu iddia tahkik edilmiş midir? İddia Savcılığa intikal ettirilmiş midir? Savcılığa intikal 
ettirilmedi ve tahkik edilmedi ise bu yazılı sorum üzerine Savcılığa intikal ettirilecek midir? 

4- Raporun 69. sayfasında "Susurluk Raporu'nu Mehmet Eymür'ün daha evvel hazırladığı, 
Doğu Perinçek'e verdiği, Doğu Perinçek'in bu raporu gazetesinde gündeme getirdiği, sonra 
bu rapora ilgi duyulmadığı, duyulmayınca Mehmet Eymür'ün kendisinin Alaaddin Çakıcı ile 
irtibata geçtiği ve Mehmet Eymür'ün Doğu Perinçek'i bazı ülkücüleri kullanarak öldürtmek 
istediği, sonra da Alaaddin Çakıcı'yu suçlatmak istediğini iddia etmiştir. 

Bu iddia tahkik edilmiş midir? İddia Savcılığa intikal ettirilmiş midir? Savcılığa intikal 
ettirilmedi ve tahkik edilmedi ise bu yazılı sorum üzerine Savcılığa intikal ettirilecek midir? 
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T C ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI &2r.//£/2004 

Bakan 
IAS3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 11/11/2004 tarihli ve A.01.0. GNS. 
0.10.00.02-7/4036-7902/25002 sayılı yazınız, 

b) 25/11/2004 tarihli ve 1302 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman ve İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4036 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Sayın Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4036 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

İstanbul 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde, aralarında soru önergesinin 2 
numaralı bendinde adı geçen şahıslardan birinin de isminin yer aldığı otuz beş sanık hakkında, 
cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, teşekküle katılmak, teşekküle bilerek yardım etmek, 
bankayı aracı kılarak dolandırıcılık ve bu suça iştirak, tahsis edilmemesi gereken bir kredinin 
açılmasını sağlamak maksadıyla dolandırıcılık ve bu suça iştirak, 4389 sayılı Bankalar 
Kanununa aykırılık suçlarından cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açıldığı; Mahkemece 
yargılama sırasında 21/12/2001 tarihli ve 2001/53 Esas-2001/365 Karar sayılı hüküm ile 
06/12/2001 tarihli ve 4723 sayılı Kanunun 3. ve geçici 1. maddesi ile 04/04/1929 tarihli ve 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 7 ve 263. maddeleri hükümleri 
çerçevesinde İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinin görevli olduğuna dair görevsizlik kararı 
verildiği; davanın yargılamasına İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde devam olunduğu; ayrıca 
adı geçen şahıs hakkında İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2002/5 esas sayılı dava 
dosyasında açılan kamu davasının yargılaması sonunda, banka ihalesine fesat karıştırmak 
suçundan 01/03/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 366. maddesi ve cürüm 
işlemek için teşekkül oluşturanlara yardım etmek suçundan 765 sayılı Kanunun 314. maddesi 
hükmü çerçevesinde cezalandırılmasına dair karar verildiği; 
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İstanbul 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde dört ayrı sanık hakkında, cürüm 
işlemek için teşekkül oluşturmak, görevli memura müessir fiilde bulunmak, suça iştirak etmek 
ve bu suça azmettirmek suçlarından cezalandırılmaları talebiyle açılan kamu davasında, soru 
önergesinin 3 numaralı bendinde adı geçen Siyasi Parti Genel Başkanının müşteki ve müdahil 
olduğu; yapılan yargılama sonunda sanıklar hakkında 01/03/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 253. maddesi hükmü çerçevesinde ayrı ayrı beraat ve düşme kararlan 
verildiği, verilen kararın 15/03/1999 tarihinde kesinleştiği; anılan bentte adı geçen diğer 
kişinin bu davada taraf sıfatının bulunmadığı; 

Soru önergesinin 1 ve 4 numaralı bentlerinde adı geçen kişiler hakkında tahkikat 
yapıldığına dair bir kayda rastlanılmadığı; 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 30/11/2004 tarihli ve 2004/2370 sayılı yazısı ile 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 02/12/2004 tarihli ve 3/21010 sayılı yazısının ve 
eklerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Öte yandan; 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148. maddesinde 
düzenlenen "Hukuku amme davası açmak için Adliye Vekili Cumhuriyet Müddeiumumisine 
emir verebilir." hükmü, 14/07/2004 tarihli ve 5219 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesi İle yürürlükten kaldırılmıştır Soru önergesi sureti 
cevap derlemesi aşamasında adı geçen Başsavcılıklara gönderildiğinden, 1412 sayılı Kanunun 

148. maddesinin birinci fıkrasındaki "Hukuku amme davasını açmak vazifesi Cumhuriyet 
Müddeiumumisinindir." hükmü ile 153. maddesinin birinci fıkrasındaki "Cumhuriyet 
Müddeiumumisi ihbar veya herhangi bir suretle bir suçun işlendiği zehabım verecek bir hale 
muttali olur olmaz hukuku amme davasını açmağa mahal ohıp olmadığına karar vermek üzere 
hemen işin hakikatini araştırmağa mecburdur." hükümleri doğrultusunda, önergede bahsi 
geçen hususların taktir ve ifasının Cumhuriyet Başsavcılıklarına ait olduğu düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Cemil ÇİÇB 
Bakan 
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7. - Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY'ın, Gelibolu Yarımadasında meydana gelen yangına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/4148) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

17 Ekim 2004 tarihinde Gelibolu Yarımadasında geleneksel hale gelen bir 
yangın daha çıkmıştır. Valiliğin ve Bölge Müdürlüğünün iyi niyetli çabalarına 
rağmen, Bakanlıkça yeterli önlem alınmadığı için büyük hasar meydana 
gelmiştir. Dış basmda da alay konusu yapılan bu yangın, ulusal ölçekte de büyük 
bir üzüntü ve tepki yaratmıştır. Bakanlığın sorumsuz ve kayıtsızlığı nedeni ile 
geleneksel hale gelen Gelibolu Yarımadası yangım ile ilgili olarak aşağıdaki 
sorularımın Orman ve Çevre Bakam Sayın Osman Pepe tararından 

Mv\x yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

îsmai OZAY / 
Çanakkale Milletvekili 

1- Ulusal basmda 100 Ha, yerel basmda 250 Ha, halk arasında 500 Ha'lık bir 
alanın yandığı belirtilmiştir. Resmi kayıtlara göre yanan alan ne kadardır? 
Etkilenen alan içersindeki orman dışı alan miktarları nedir? Yanan 
alandaki zararın parasal değeri ne kadardır? 

2- Yangının çıkış sebebi nedir? Yangının çıkması konusunda ihmali 
belirlenenler kimlerdir ve haklarındaki idari ve yargısal işlemler hangi 
aşamadadır? 

3- Yangın önlemi olarak bölgede kaç uçak ve helikopter bulunduruluyordu? 
İstatistiklere göre bölge ekim ve kasım aylarında da yangın riski yüksek 
bir bölgedir. Bu verilerin bilinmesine ve bu yıl havaların sıcak ve kurak 
gitmesine rağmen uçaklar ve helikopterler yangın bölgelerinden neden 
erken gönderilmiştir? Yangına havadan müdahalede daha verimli 
çalışabilen helikopterler başka bölgelerden yangın söndürme 
çalışmalarına niçin gönderilmemiştir? 
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4- Bölgede yangın için hazır tutulan ekipman ve personel sayısı nedir? 10 
sene önce 4044 Ha'lık alan yanmış ve Orman Bölge Müdürü Talat 
Göktepe şehit düşmüştür. Ayrıca bu bölge tarihi Milli Park nedeniyle 
Ulusal ve uluslar arası platformda çok önemli bir yere sahiptir. Bu 
gerçekler ortada durup dururken bakanlığınızca Gelibolu Yarımadası ve 
Müh Park için yangına karşı özel bir planınız varandır? Çeşitli 
senaryolara göre kaç alternatifli özel yangın planınız bulunmaktadır? 
Yangına hassas olan bu bölge denizle çevrüidir.Denizden faydalanarak 
yangına karşı ilk müdahaleyi öneren yağmurlama (pompaj vb..)teknik 
donanımları da içeren bir planlama düşünüyormusunuz? 

5- Bu bölgede artık geleneksel hale gelen, uluslar arası çevrelere karşı utanç 
duyduğumuz; edebiyatını çok yapıp sonımluluklanmızı yerine 
getirmediğimiz semtlerimizin yeşil örtülerinin bir kez daha yanmaması 
için bakanlığınızca ne gibi özel önlem alınacaktır? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYİ : B.18.0.APK.0.03-02/090.01-./ (, q 3 - A T 2 S" 0Jl \ Z / 2 0 0 4 

KONU : Sayın İsmail ÖZAY'm 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : TBMM'nin 24/11/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4148-8122/25548 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Çanakkale Milletvekili Sayın İsmail ÖZAY'm "Gelibolu 
Yanmadasında meydana gelen yangına ilişkin" 7/4148 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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Ç A N A K K A L E M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N İ S M A İ L Ö Z A Y ' I N 
" G E L İ B O L U Y A R I M A D A S I N D A M E Y D A N A G E L E N Y A N G I N A İ L İ Ş K İ N " 

7/4148 E S A S S A Y I L I Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ H A K K I N D A 
Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I N I N C E V A B I 

1- 17/10/2004 tarihinde saat 12.15 te başlayan yangın 19/10/2004 günü saat 13.00' da 
kontrol altına alınabilmiş, bu sürede saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan şiddetli lodos nedeniyle 
artarak devam etmiş v e 389,5 hektar normal koru, 36 ,0 hektar bozuk koru v e 83,5 hektar 
ağaçlandırma sahası o lmak üzere toplam 509,0 hektar ormanlık alan ile 115 hektar tanm arazisi 
yangından etkilenmiştir. Yangında meydana gelen zarar tespit çalışmaları devam etmektedir. 

2 - Jandarma hazırlık evrakına müsteniden, Eceabat İlçesi Yalova Köyünde ikamet eden 
Mehmet Raif ÖZBİLİŞ ve eşi Havva ÖZBİLİŞ adma "Yangına Sebebiyet Vermek" nedeni ile 
suç zaptı düzenlenmiştir. Yangın Havva ÖZBİLİŞ tarafından evinin bahçesini temizledikten 
sonra toplanan artıkların yakması sonucu başlamıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. 

3 - Çanakkale Orman Bö lge Müdürlüğünde Çanakkale Havaalanında konuşlanan genel 
maksat helikopteri 17/10/2004 tarihinde, Türk Hava Kurumuna ait kiralık 1 adet keşif v e 4 adet 
su atar uçaklar ise 19/10/2004 tarihinde görevlerini tamamlayarak yangın söndürüldükten bir gün 
sonra Çanakkale'den aynlmışlardır.Yangının seyri sırasında söndürme çalışmalarına İzmir, 
Muğla ve Antalya dan 3 adet, ayrıca keşif amaçlı bir adet helikopter ile Hava Kuvvetlerine ait 2 
adet C-130 tipi askeri uçak katılmışlardır. 

4 - Gelibolu yarımadasında Eceabat ve Gelibolu Orman İşletme Şefliklerinde 6 adet 
arazöz, bir adet su tankı, bir adet dozer ve treyler mevcut olup, bölgede 50 yangın işçisi 
çalıştırılmaktadır. 

Ayrıca, Çanakkale'de 1 helikopter ve 5 THK uçağı görev yapmaktadır. 
Her İşletme Müdürlüğünün olduğu gibi Çanakkale İşletme Müdürlüğü'nün de yangına 

müdahale ve söndürme planları bulunmaktadır. 

5- Bakanlığımıza bağlı Orman Genel Müdürlüğünce her yıl "Yangın Eylem Planlan" 
hazırlanmakta, bu planlar çerçevesinde yangın öncesinde, yangın sırasında ve yangın sonrasında 
yapılacak düzenleme ve önlemlere ait çalışmalar planlanmakta ve uygulanmaktadır. 

8. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Esenyurt Belediyesinde bir çalışanın ölümüne ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4202) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn.Abdülkadir Aksu tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
/ekili CHP Konya Milte£y< 

17.11.2004 tarihli Cumhur iye t Gazetes i 'nde yay ın lanan h a b e r ve bilgilere göre; 
Esenyurt Beiediyes i 'nde 10 yıldan bu yana şoför olarak görev yapan R a h m a n ŞahinMn, 28 Mart 
2004 seçimlerinden sonra görev yeri değiştirilmiştir. Adı geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 
görevlendirilmiş, arife günü ağaçlan hızarla budarken bacağım makineye kaptırmış, akabinde iç 
kanama enfeksiyonu geçirmiş ve hayatını kaybetmiştir. 

Sözü edilen haber ve bilgiler karşısında aşağıda yazılı olan 
konuların cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Adı geçen Rahman Şahin'in görev yeri hangi gerekçeyle ve hangi 
tarihte değiştirilmiştir? Görev yerinin değiştirilmesini .gerektiren herhangi bir olay 
varmıdır? Bu yönde hakkında herhangi bir soruşturma açılmışmıdır? 
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2-Adı geçene, hızarla çalışma konusunda herhangi bir eğitim 
verilmişmidir? Asgari bir eğitim almayı gerektiren bu görevde, adı geçen hangi 
gerekçeyle görevlendirilmiştir? Kaza ve ölüm olayıyla ilgili olarak herhangi bir 
soruşturma başlatılmışmıdır? 

3-Yukarıda açıklaması yapılan oluş şekline göre; kamu yetkisinin kötüye 
kullanılması suretiyle, adı geçenin ölümüne sebebiyet veren Belediye yetkilileri 
hakkında (Başkan dahil) herhangi bir soruşturma açılmışmıdır? Açılmadıysa neden 
açılmamıştır? 

Kamu yetkisinin kötüye kullanılması sonucu meydana gelen bu olaydan 
dolayı, Rahman Şahin'in mirasçılarının mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 
çalışma yapılıp, tazminat ödenmesi yoluna gidilecekmidir? Olaya sebebiyet veren 
kamu görevlileri aleyhine, kamu zararının tazmini amacıyla rücu yoluna 
başvurulacakmıdır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ #2<<-JO "28./İZ/2004 
KONU : 7/4202 Esas Numaralı 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 29.11.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
8219- 7/4202-8220/25758 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın Esenyurt Belediyesinde çalışan bir kişinin 
ölümüne ilişkin yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma neticesinden elde edilen 
bilgilerden; 

Rahman Şahin'in, 06.05.2003 tarih 2003/243 sayılı Encümen Kararı ile, vasıfsız 
beden işçisi olarak 08.05.2003 tarihinden itibaren Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü'nde çalışmak üzere işe alındığı, 

Adı geçenin Esenyurt Belediyesi tarafından; 11-12 ekim 2004 tarihlerinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Park ve bahçeler 
Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu "Kent içi Ağaçlarının Budanması ve Karşılaşılan 
Problemler" konulu eğitim seminerine gönderildiği, 

Adı geçenin ölümüyle ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık 
soruşturmasının başlatıldığı, 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
)dülkadirAKSU 

Bakan 
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9. - Tunceli Milletvekili Sinan YERLIKAYA'nın, SSK işçi emeklilerinin maaşlarından yapılan 
kesintilere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGIOGLU'nun cevabı 
(7/4208) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 17.11.2004 

Tunceli Milletvekili 

SSK işçi emeklileri; maaşlarından "nedenini bilmedikleri ve anlayamadıkları" 
kesintiler olduğu, bugüne kadar maaş bordrosu verilmediği, aynca işçi emekli 
derneklerine iradeleri dışında aylıklarından kesinti yapıldığı anlaşılmıştır. 

Soru 1: Şeffaflığın gereği olarak bütün SSK emeklilerine bordro düzenlemeyi ve 
adreslerine postalamayı düşünüyor musunuz ? 

Soru 2: SSK işçi emeklisi kaç kişidir, işçi emekli derneklerine kaç kişi üyedir ? 

Soru 3 : İşçi emeklileri derneğine üyelik aidatı kaç TL'dir, üye olmayanlardan üyelik 
aidatı kesilmekte midir? 
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T.C. 
ÇALİŞMA V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/34O ^OS>6 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 23 ARALIK 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ: 29.11.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4208-8218/25755 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan, Tunceli Milletvekili V.Sinan YERLİKAYA'ya ait 7/4208 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi 
ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar, muhtelif 
resmi mercilere ibraz edilmek üzere veya kendilerine ödenen gelir ve aylık tutarları ile 
bunlardan yapılan kesintileri öğrenmek amacıyla Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Rehberlik 
Merkezine başvurabilecekleri gibi Tahsisler Daire Başkanlığına veya Sigorta il / Sigorta 
Müdürlüklerine dilekçe veya telefonla başvurarak bilgi ve belge talebinde bulunabilmekte ve 
bu bilgi ve belgeler verilmektedir. 

Emekli, dul ve yetimlere daha etkin, verimli ve hızlı hizmet sunabilmek amacıyla, 
aylık sahiplerinin tahsis numaralarının girilmesi suretiyle son aya ait söz konusu bilgilerin 
SSK Internet sayfasından alınması imkanı bulunmakta olup, bu bilgilerin geriye dönük olarak 
da tahsis numarası ve T.C. kimlik numarası ile girilerek Internet üzerinden alınabilmesi için 
de çalışmalar yapılmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanların sayısı 
2004 Kasım ayı itibarıyla 4.087.151 kişidir. Bunlar arasından Türkiye İşçi Emeklileri 
Demeğine 595.653 kişinin, Tüm İşçi Emeklileri Derneğine 42.586 kişinin üye olduğu 
Kuruma yapılan başvurulardan bilinmektedir. 

Türkiye işçi Emeklileri Derneği ile Tüm işçi Emeklileri Derneği tarafından; üyeleri 
bulunan emekli, dul ve yetimlerin kendi iradelerine göre düzenlenmiş, üyelik aidatlarının gelir 
ve aylıklarından kesilmesini kabul ettiklerini gösterir üyelik giriş belgesi örneklerine istinaden 
"her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluklarının ilgili Derneklere ait olmak kaydıyla" 
üyelik aidatlarının gelir ve aylıklarından kesilerek Demeklerin hesaplarına yatırılması Sosyal 
Sigortalar Kurumundan talep edilmektedir. 

Her yıl SSK Yönetim Kurulunun kararlarına istinaden ilgili dernekler tarafından 
bildirilen emekli, dul ve yetimlerin aidat kesintisi yapılmaktadır. 

Söz konusu Derneklerin 2004 yılı üyelik aidat kesintisi taleplerine istinaden Yönetim 
Kurulunun 23.01.2004 tarih IX/189 sayılı kararı ile aynı uygulama devam ettirilmiştir. SSK 
Yönetim Kurulunca aidat kesintisi yapılmasına karar verilen Türkiye işçi Emeklileri Derneği 
ile Tüm işçi Emeklileri Derneği tarafından üyelikleri Kuruma bildirilen her bir emekliden 
2004 yılı itibarıyla 6.000.000.-TL. üyelik aidatı kesilmiştir. Buna göre; 2004 yılı itibarıyla 
Türkiye İşçi Emeklileri Derneğince bu kişilerin aylık ve gelirlerinden Kurum tarafından 
kesilen üyelik aidatı toplamı 3.573.918.000.000.-TL., Tüm işçi Emeklileri Derneğince bu 
kişilerin aylık ve gelirlerinden Kurum tarafından kesilen üyelik aidatı toplamı 
255.516.000.000.-TL.dir. 

Ancak, Derneklerce Sosyal Sigortalar Kurumuna üye oldukları bildirilen emeklilerden, 
söz konusu Derneklere üye olmadıklarını veya yapılan kesintilere muvafakat vermedikleri 
bildirilerek kesilen aidatlara itiraz edenlerin gelir ve aylıklarından yapılan üyelik aidat 
kesintisi iptal edilmekte, bu konudaki işlemler geciktirilmeksizin yerine getirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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10. - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, kestane ağaçlarının korunmasına ve kestane 
üreticilerine, 

- Samsun Milletvekili Mustafa ÇAKIR'ın, Gelemen Tarım İşletmesinin kiralanması için açılan 
ihaleye, 

- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, ipekböcekç i ligine, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/4228, 4229, 4230) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMtREL \ 
Bursa Milletvekili / , 

Ülkemizin değişik bölgelerinde kestane üretimi yapılmaktadır. Bu üretim miktartan 
bölgelere göre farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak bölgelerdeki ortak sorun, kestane 
ağaçlarında yaşanan hastahMann önlenememeskJir. 

Bursa ilimiz ve çevre ilçeleri kestane yetiştiriciliği konusunda dünya çapında ismi 
yapmış yerler arasında bulunmaktadır. Özellikle kestane şekeri dünya çapında Bursa adıyla 
birlikte anılmaktadır. Bursa'mız bu konuda haklı bir yere ulaşmış ve bu yere ulaşmak için yıllar 
boyu büyük emekler harcanmıştır. 

Kestane gerek içeriğindeki besleyici öğeleri, gerekse kullanımındaki değişik 
yöntemlere uygun tadı ve yapısı sebebiyle özel bir yere sahiptir. Bu güzel ve zengin besin 
maddesine hak ettiği değer mutlaka verilmelidir. 

Aşılanan kestane ağaçlan orman ağaa statüsünün dışında bulunmaktadır. Bunun 
yanında aşısı yapılmamış olanlar orman ağaa sayılmakta ve bu ağaçlara gerekli bakım 
verilememektedir. Aşısız ağaçlarda ortaya çıkan hastalıklar, çeşitli doğa olaylan sonucu aşık 
ağaçlara da sıçrayabilmektedir. Bunun önüne geçilmesi için asesiz ağaçlan korumak için 
onların da aşılanması yapılmalıdır. Bu sayede hem kestane ağaçlan daha iyi korunabilecek, 
hem de bu kadar değerli bir ürün hak ettiği değere kavuşabilecektir. 

1. Ülkemizdeki kestane ağaçlarının sayısı yaklaşık olarak ne kadardır? 
2. Kestane ağaçlanndan kaç tanesi aşılı, kaç tanesi aşısızdır? 
3. Ülkemizdeki kestane ağaçlarının bölgelere göre dağılımı nasıldır? 
4. Kestane üretiminin son 10 yıl içerisindeki durumu nasıldır? 
5. Üretilen kestanenin ne kadan aşılı ağaçlardan elde edilmektedir? 
6. Kestane ağaçiannın (hem aşılı, hem aşısız orman ağaçlarının) bakımı ve korumasının 

Bakanlığınız etemanlannca yapılması ve bu ağaçların durumunun daha iyi bir düzeye 
getirilmesi konusunda çalışmalarınız var mıdır? 

7. Doğada yetişmiş olan kestane ağaçiannın hastalıklardan korunmalan, ve düzeni) 
bakımlannın yapılması için, aşılanarak köylülere verilmesi yönünde bir çalışmanız var 
mıdır? 

8. Kestane ağaçiannın aşılanarak köylülere kullanım için verilmesinin ne tür sakıncaları 
olabilir? 

9. Aşıh ağaçların, orman ağaa kapsamından gkanlmasının dışında, korunma ve 
bakımlannın yapılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması gibi yararlan olacağı bir 
gerçektir. Bu yönde çalışmalar yapmayı planhyor musunuz? 

10. Tapulu arazisinde kestane üretimi yapan köylülerimizin ağaçiannın da Bakanlığınız 
tarafından bakım ve kontrollerine yardıma olunması yönünde çalışmalarınız var mıdır? 
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22/11/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami 
GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygtlarımla^rz 
ederim.22/11/2004 ' " 

Fa ÇAKIR 
fömsun Milletvekili 

Samsun - Çarşamba Ovası üzerinde Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne Bağlı işletilmekte olan Gelemen Tarım İşletmesi 29 
Yıllığına Kiralama sistemi içinde 1.321 milyar TL * sı karşılığında KONİ 
adlı İnşaat firmasına ihale edilmek istenmektedir. Türkiye1 nin en önemli 
ovalarından biri olan Çarşamba ovası üzerindeki Gelemen Tarım 
İşletmesi, verimlilik esasına uygun işletme süreçlerinden geçirilmeden, daha 
rantabl işletme yaklaşımları uygulanmadan çok az denebilecek bir 
karşılık ile kiralama ihalesine tabi tutulmuş ve ihaleyi Tarım işletmeciliği 
yapmayan bir inşaat firmasına verilmek istenmektedir. Bu durum 
Samsunda bütün demokratik, sivil tarımsal örgütler ile sendikalar, odalar 
ve halkımız tarafından olumlu karşılanmamaktadır. 

1- Gelemen Tarım işletmesi kiralama sisteminin dışında tutulması 
mümkün değil midir? 

2- Gelemen Tarım İşletmesi ihalesini almak isteyen firma'nın 
Türkiyede veya Yurtdışında herhangi bir Tarımsal faaliyet içinde olup 
olmadığına bakılmışmıdır? 

3- Gelemen Tarım İşletmesinin karşılığı 1.321 milyar TL gibi düşük 
bir değermidir? 

4- Bakanlığınızca bu düşük değer dikkate alınarak ihalenin gerçek 
değer oluşunca tekrar ihale yoluna gidilmesi düşünülmükte midir? 

5- Gelemen Tarım İşletmesi mutlaka kiralama sistemi içinde 
kalacak ise , ihaleyi alacak firmaya, burada istihdam edilecek personelin 
Samsunda oturan ve istihdama ihtiyacı olan vatandaşlarımızdan istihdam 
sağlanması gibi bir yaptırım üzerinde düşünülmekte midir? 

6- Kara,deniz,hava ve demiryolu ağlarının kavşağında bulunan 
Gelemen Tarım İşletmesinin o bölgenin çiftçilerinin birleştirildiği işletme 
grubuna verlmesi neden düşünülmemektedir? 
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23.11.2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişjeri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL \ 
Bursa Milletvekili 

İpek Bursa ilimizin sembolleri arasında bulunan bir üründür. 18001ü yıllardan 
beri Bursa ilimizde ipekböceği yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hatta bu konuyla ilgili 
Bursa'da bir okul bile aglmışbr. Okul, 1894 yılında Maksem dvannda inşa edilen bir 
binaya taşınmış ve adı İpek Böcekçiliği Enstitüsü olmuştur. Enstitüde Pastör usulü 
tohum üretimi konusunda eğitim verilerek, çok sayıda öğrenci yetiştirilmiştir. 

Uzun yıllar boyu, Bursa ipeği ülkemiz ve yurt dışında haklı bir üne sahip 
olmuştur. Bursa'da gelişen bu sektör daha sonraları diğer illerimizde de yaygınlaşmış 
ve bir çok ilde ipekböceği yetiştiriciliği başlamıştır. 

Ancak son yıllarda Bursa ilinde ipekböcekçiliği adeta can çekişmektedir. 
Yaşanılan bir çok sorunlar ve bu sorunların çözülmesinde geç kalınması ya da 
sorunları çözecek birilerinin bulunamaması, ipekböceği üreticilerini çok zor duruma 
düşürmüştür. Bu kişiler haklı olarak yavaş yavaş farklı kazanç yollan bulmaya 
çalışmış, hatta bu yüzden yaşadığı bölgelerden göç edenler bile olmuştur. Bursa'mız 
ve ülkemizin ekonomik gelişmesine ve tanıtımına katkı sağlayacak olan bu sektöre 
gereken önem verilmelidir. İpekböceği yetiştiricileri desteklenmeli ve ipek kültürü 
yeniden hayata döndürülmeiidir. 

1. Son yıllarda, Bursa ili ve ilçelerinde ipekböcekçiliği üretiminin durumu nedir? 
2. Bursa ve ilçelerinde, halen kaç aile ipekböceği üretimi yapmaktadır. 
3. Bursa ve ilçelerinde ipekböceği üretiminin son 10 yıl içerisindeki durumu nedir? 
4. Ülkemizde hangi illerimizde ipekböceği üretimi yapılmaktadır? 
5. Genel olarak ülkemizde kaç aile ipekböcekçiliği yapmaktadır? 
6. Bursa ilinde ve diğer illerde ipekböceği üretimini destekleme yönünde 

çalışmalar var mıdır? 
7. İpekböcekçiliğinin azalmasının sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

28 ARALIK 2004 
SAYI : KDD.SÖ.1.01/6^V(2 
KONU: Sözlü ve Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.12.2004 tarih ve KAN. KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-8249 sayılı 
yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'a ait 
,£Z135CLesas nolu sözlü soru önergesi ile Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e 
ait 7/4228 ve 7/4230 esas nolu, Samsun Milletvekili Mustafa ÇAKIR'a ait 7/4229 
esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/4228 

Ülkemizin değişik bölgelerinde kestane üretimi yapılmaktadır. Bu üretim miktarları 
bölgelere göre farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak bölgelerdeki ortak sorun, 
kestane ağaçlarında yaşanan hastalıkların önlenememesidir. 

Bursa ilimiz ve çevre ilçeleri kestane yetiştiriciliği konusunda dünya çapında îsîm 
yapmış yerler arasında bulunmaktadır, özellikle kestane şekeri dünya çapında Bursa 
adıyla birlikte anılmaktadır. Bursa'mız bu konuda haklı bir yere ulaşmış ve bu yere 
ulaşmak için yıllar boyu büyük emekler harcanmıştır. 

Kestane gerek içeriğindeki besleyici öğeleri, gerekse kullanımındaki değişik 
yöntemlere uygun tadı ve yapısı sebebiyle özel bir yere sahiptir. Bu güzel ve zengin 
besin maddesine hak ettiği değer mutlaka verilmelidir. 

Aşılanan kestane ağaçları orman ağacı statüsünün dışında bulunmaktadır. Bunun 
yanında aşısı yapılmamış olanlar orman ağacı sayılmakta ve bu ağaçlara gerekli bakım 
verilememektedir. Aşısız ağaçlarda ortaya çıkan hastalıklar, çeşitli doğa olayları sonucu 
aşılı ağaçlara da sıçrayabilmektedir. Bunun önüne geçilmesi için aşısız ağaçları 
korumak için onların da aşılanması yapılmalıdır. Bu sayede hem kestane ağaçları 
daha iyi korunabilecek, hem de bu kadar değerli bir ürün hak ettiği değere 
kavuşabilecektir. 

A^r~ 
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SORU 1) Ülkemizdeki kestane ağaçlarının sayısı yaklaşık olarak ne kadardır? 
CEVAP 1) Ülkemizdeki kestane ağacı sayısı yaklaşık olarak 2.280.000 adet 
civarındadır. 

SORU 2) Kestane ağaçlarından kaç tanesi aşılı, kaç tanesi aşısızdır? 
CEVAP 2) Meyve veren ağaç sayısı 1.765.000 adet, meyve vermeyen fidan sayısı 
515.000 adet civarındadır. 

SORU 3) Ülkemizdeki kestane ağaçlarının bölgelere göre dağılımı nasıldır? 
CEVAP 3) En fazla üretimi olan iller sıra ile Aydın, Kastamonu, izmir, Sinop, Bursa, 
Balıkesir, Kütahya ve Zonguldak'tır. 

Kestane Üretiminde Ağırlıklı İller 
İLLER 

AYDIN 
KASTAMONU 
İZMİR 
SİNOP 
BURSA 
BALIKESİR 
KÜTAHYA 
ZONGULDAK 

ÜRETİM(TON) 
21.703 
8.238 
8.085 
4.095 
3.053 
2.337 
1.856 
1.669 

URETİM(%) 
39.4 
14.9 
14.7 
7.4 
5.5 
4.2 
3.3 
3.0 

SORU 4) Kestane üretiminin son 10 yıl içerisindeki durumu nasıldır? 
CEVAP 4) Kestane üretimi son on yılda azalma eğilimine girmiştir. Kestane üretimini 
artırıcı yöndeki çalışmalarımız yoğun olarak sürdürülmektedir. 
SORU 5) Üretilen kestanenin ne kadarı aşılı ağaçlardan elde edilmektedir? 
CEVAP 5) Üretilen kestane genel olarak toplama yoluyla elde edilmektedir. Diğer 
taraftan Bakanlığımızın uygulamakta olduğu Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesinin alt 
projelerinden biri olan yabani ağaç aşılama projesi dahilinde aşılı ağaç sayısının 
artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Aşılı kestane fidanı üretiminde son 
yıllarda artış kaydedilmektedir. 

SORU 6) Kestane ağaçlarının (hem aşılı, hem aşısız orman ağaçlarının) bakımı ve 
korumasının Bakanlığınız elemanlarınca yapılması ve bu ağaçların durumunun daha iyi 
bir düzeye getirilmesi konusunda çalışmalarınız var mıdır? 
SORU 7) Doğada yetişmiş olan kestane ağaçlarının hastalıklardan korunmaları, ve 
düzenli bakımlarının yapılması için, aşılanarak köylülere verilmesi yönünde bir 
çalışmanız var mıdır? 
SORU 8) Kestane ağaçlarının aşılanarak köylülere kullanım için verilmesinin ne tür 
sakıncaları olabilir? 
CEVAP 6-7-8) Kestane ağaçları orman korumasında olduğundan bakım ve koruma 
faaliyetleri Çevre ve Orman Bakanlığı inisiyatifinde olduğundan söz konusu Bakanlığın 
"Kendi Ormanını Kendin Kur" projesi çerçevesinde böyle bir çalışması mevcuttur. 

Şahıs bahçelerinde ise Bakanlığımızca yetiştiricilik eğitimleri verilmektedir. Yalova 
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde verimli ağaçlardan seleksiyon çalışmaları 
sürdürülmekte olup, aşılamada bu çeşitler kullanılmaktadır. Ayrıca, doğada yetiştirilen 
kestane ağaçlarının hastalıklardan korunması amacına yönelik Bornova Zirai 
Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde, "Ege Bölgesinde Kestane Kanseri (Cryphonectria 
parasitica ) Hastalığının Hipovirulent Irklarla Doğal Koşullarda Biyolojik Kontrolü" adı 
altında bir proje yürütülmektedir. 

SORU 9) Aşılı ağaçların, orman ağacı kapsamından çıkarılmasının dışında, korunma 
ve bakımlarının yapılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması gibi yararları olacağı 
bir gerçektir. Bu yönde çalışmalar yapmayı planlıyor musunuz? 
CEVAP 9) Kestane ağaçlarının orman ağacı kapsamından çıkarılması orman ile iç içe 
olmasından dolayı mümkün görünmemektedir. 

SORU 10) Tapulu arazisinde kestane üretimi yapan köylülerimizin ağaçlarının da 
Bakanlığınız tarafından bakım ve kontrollerine yardımcı olunması yönünde 
çalışmalarınız var mıdır? 
CEVAP 10) Kendi arazisinde kestane yetiştiriciliği yapan üreticilerimize 
Bakanlığımızca her türlü teknik bilgi ve eğitim desteği verilmektedir. 
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Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ 
ö n e r g e Sah ib i : Mustafa ÇAKIR 

S a m s u n Milletvekili 
Esas No : 7 /4229 

S a m s u n - Ç a r ş a m b a O v a s ı üzer inde T a r ı m iş le tmeler i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n e 
B a ğ l ı i ş l e t i l m e k t e o l a n G e l e m e n T a r ı m İ ş l e t m e s i 2 9 Yı l l ığ ına K i ra lama s is temi 
i ç inde 1.321 mi lyar T L ' sı karş ı l ığ ında K O N İ adl ı İnşaa t f i rmas ına iha le ed i lmek 
i s tenmek ted i r . Türk iye 'n in e n ö n e m l i o v a l a r ı n d a n b i r i o l a n Ç a r ş a m b a o v a s ı 
ü z e r i n d e k i G e l e m e n T a r ı m İşletmesi, verimli l ik esasına uygun iş letme süreç ler inden 
geç i r i lmeden, daha r a n t a b l i ş l e t m e y a k l a ş ı m l a r ı u y g u l a n m a d a n ç o k a z 
d e n e b i l e c e k b i r karşı l ık ile k i ra lama ihales ine tabi t u tu lmuş ve ihaleyi T a r ı m 
iş letmeci l iğ i y a p m a y a n b i r i n ş a a t f i r m a s ı n a v e r i l m e k i s t e n m e k t e d i r . B u d u r u m 
S a m s u n d a b ü t ü n demok ra t i k , sivi l t a r ımsa l örgüt ler i le send ika la r , oda la r v e ha lk ımız 
t a r a f ı n d a n o l u m l u ka rş ı l anmamak tad ı r . 
S O R U 1) G e l e m e n Ta r ım iş le tmesi k i ra lama s is temin in d ış ında tu tu lması m ü m k ü n deği l 
m id i r? 
C E V A P 1) T a r ı m İş le tmeler i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n e ( T İ G E M ) bağ l ı o lan v e ü l kemiz in 
değ iş i k bö lge le r inde yer a lan iş le tmeler , yap ısa l so run la r ı , kârl ı l ık v e ver iml i l ik 
d u r u m l a r ı , rehab i l i t asyon mal iye t le r i , m e v c u t d u r u m u ile bö lge ta r ım ına katkı lar ı ve 
yara t t ık lar ı k a t m a d e ğ e r b a k ı m ı n d a n te tk ike tab i tu tu la rak gerekçe le r i i le b i r l ik te u z u n 
süre l i k i raya ve r i lmek üzere Y ü k s e k P l a n l a m a K u r u l u n a ( Y P K ) s u n u l m u ş o lup , bu 
k o n u d a Y P K ' d a n yetk i a l ınmışt ı r . G e l e m e n T a r ı m İş le tmes i d e bu ka tego r i de yer a lan 
bir i ş le tmedi r . S ö z k o n u s u i ş le tmen in iha les i yap ı lmış , söz leşme le r i m z a l a n m ı ş ve 
2-4.11.2004 tar ih i i t ibar iy le gay r imenku l le r i ilgili ş i rkete tes l im edi lmişt i r . 

S O R U 2) G e l e m e n T a r ı m İş le tmes i iha les in i a lmak i s teyen f ı rma 'n ın Tü rk i ye 'de veya 
yur td ış ında he rhang i bir ta r ımsa l faal iyet iç inde o lup o lmadığ ına bakı lmış mıd ı r? 
C E V A P 2) T İ G E M iş le tmeler in in k i raya ve r i lmes ine esas ge rekçe le r i çer is inde, öze l 
s e k t ö r ü n s e r m a y e g ü c ü ve d i n a m i z m i n d e n f a y d a l a n m a k d a yer a lmak tad ı r . B u 
b a ğ l a m d a ; s a n a y i , t icaret , t u r i zm , inşaat v .s . g ib i sek tör le r in ü re t im , y ö n e t i m v e 
p a z a r l a m a a lan la r ındak i t e c r ü b e ve b i r ik imler i i le se rmaye le r i n i t a r ımsa l a lana 
kana l i ze e tme le r i , s e r m a y e g ü c ü o lup d a ta r ıma yat ı r ım y a p m a k is teyen yat ı r ımcı la r ın 
b u i m k a n a kavuş tu ru lma la r ı sek tö r için ö n e m l i bir k a z a n ı m o lacakt ı r . B ü t ü n 
f i r m a l a r d a n ta r ımsa l amaç l ı p ro je ler i s tenmiş ve bu pro je le re yeter l i l ik ver i lmişt i r . 

S O R U 3) G e l e m e n Tar ım İşletmesinin karşılığı 1.321 milyar T L gibi düşük bir d e ğ e r 
m id i r? 
C E V A P 3) G e l e m e n T a r ı m İ ş l e t m e s i n i k i ra lamak a m a c ı y l a yeter l i l ik a lan ve rekabe t 
şa r t la r ında iha leye kat ı larak tekl i f v e r e n , S a m s u n ' d a faa l iye t gös te ren ş i rket ler in d e 
yer a ld ığ ı 5 (beş) ş i rket in tekl i f ler i s ı rasıy la 509 , 5 5 3 , 8 2 5 , 1.275 v e 1.321 mi lyar 
TL 'd i r . S ö z k o n u s u 5 (beş) ş i rket in yıl lık kira bede l i ne i l işkin tesp i t ve öner i le r i d i kka te 
a l ınd ığ ında e n y ü k s e k kira bede l i o lan 1,321 mi lyar TL ' n i n d ü ş ü k o lmad ığ ı k a b u l 
ed i lmel id i r . 
S O R U 4) Bakan l ığ ın ızca bu düşük değer d ikkate a l ınarak iha len in gerçek d e ğ e r 
o l u ş u n c a tek ra r iha le yo luna g id i lmes i d ü ş ü n ü l m e k t e mid i r? 

C E V A P 4 ) Yı l l ık zarar ı 7 1 7 mi lyar T L o lan G e l e m e n T a r ı m İş le tmes in in 1,3 t r i lyon T L 
yıl l ık k i ra bede l i ve 27 ,3 t r i lyon T L ta r ımsa l yat ı r ım karşı l ığı o la rak k i raya ver i lmes in in 
u y g u n o l d u ğ u düşünü lmek ted i r . 

S O R U 5) G e l e m e n Ta r ım İş le tmesi mut laka k i ra lama s is temi iç inde ka lacak ise, ihaleyi 
a lacak f i rmaya , bu rada is t ihdam ed i lecek persone l in S a m s u n ' d a o tu ran v e i s t i hdama 
iht iyacı o l a n v a t a n d a ş l a r ı m ı z d a n i s t ihdam s a ğ l a n m a s ı g ib i bir yap t ı r ım üzer inde 
d ü ş ü n ü l m e k t e mid i r? 
C E V A P 5) G e l e m e n T a r ı m İş le tmes i iha le sürec in in t a m a m l a n m a s ı n ı m ü t e a k i p 
2 4 . 1 1 . 2 0 0 4 tar ih i i t ibariyle iha ley i a lan firmaya tes l im edi lmişt i r . Ş i rke t in y a p m a y ı 
t a a h h ü t et t iğ i ya t ı r ımlar bö lge t a r ım ve hayvancı l ığ ın ın ge l i şmes ine ka tk ıda bu lunacak 
ve i ş l e t m e d e d e v a m l ı 7 2 pe rsone l i s t i hdam edi lecekt i r . Z i ra i iş ler in y o ğ u n o l duğu 
d ö n e m l e r d e ise çev reden mevs im l i k işçi a l ımı yap ı la rak h izmet le r in yü rü tü lmes i 
sağ lanacak t ı r . 

S O R U 6) K a r a , den iz , hava ve demi ryo lu ağ lar ın ın kavşağ ında b u l u n a n G e l e m e n 
T a r ı m İş letmesinin o bölgenin çiftçilerinin birleştirildiği iş letme g r u b u n a ver i lmes i n e d e n 
d ü ş ü n ü l m e m e k t e d i r ? 

C E V A P 6) G e l e m e n T a r ı m İş le tmes i , a raz i bü tün lüğü ve mülk iye t i k o r u n a r a k ta r ımsa l 
a l a n d a ya t ı r ım y a p m a k is teyen yat ı r ımcı lar ın ku l lan ımına açı lmışt ı r . Bö lge ta r ımın ın 
g e l i ş m e s i n e ka tk ıda bu lunab i lecek , ya t ı r ım, i s t ihdam ve tekno lo j i k yeni l ik ler i i le 
a raz in in d a h a ver im l i ku l lan ı lmasın ı t e m i n e d e c e k her tür lü g i r i ş imc iye aç ık bir iha le 
yapı lmış t ı r . Şar t la r her k e s i m e eş i t ve rekabe te daya l ı o la rak o luş tu ru lmuş tu r . İha leye 
ka t ı l ımın i ş le tmen in b u l u n d u ğ u il i le sınır l ı t u tu lmas ı iha le m e v z u a t ı n a u y g u n 
d ü ş m e m e k t e d i r . 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/4230 

İpek Bursa ilimizin sembolleri arasında bulunan bir üründür. 1800'lü yıllardan beri 
Bursa ilimizde ipekböceği yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hatta bu konuyla ilgili Bursa'da bir 
okul bile açılmıştır. Okul, 1894 yılında Maksem civarında inşa edilen bîr binaya taşınmış 
ve adı İpek Böcekçiliği Enstitüsü olmuşta. Enstitüde Pastör usulü tohum üretimi 
konusunda eğitim verilerek, çok sayıda öğrenci yetiştirilmiştir. 

Uzun yıllar boyu, Bursa ipeği ülkemiz ve yurt dışında hakir bir üne sahip olmuştur. 
Bursa'da gelişen bu sektör daha sonraları diğer illerîmizde de yaygınlaşmış ve bir çok ilde 
ipekböceği yetiştiriciliği başlamıştır. 

Ancak son yıllarda Bursa ilinde ipekböcekçilîği adeta can çekişmektedir. 
Yaşanılan bir çok sorunlar ve bu sorunların çözülmesinde geç kalınması ya da sorunları 
çözecek birilerinin bulunamaması, ipekböceği üreticilerini çok zor duruma düşürmüştür. 
Bu kişiler haklı olarak yavaş yavaş farklı kazanç yolları bulmaya çalışmış, hatta bu 
yüzden yaşadığı bölgelerden göç edenler bile olmuştur. Bursa'mız ve ülkemizin ekonomik 
gelişmesine ve tanıtımına katkı sağlayacak olan bu sektöre gereken önem verilmelidir. 
ipekböceği yetiştiricileri desteklenmeli ve ipek kültürü yeniden hayata döndürülmelidir. 

SORU 1) Son yıllarda, Bursa ili ve ilçelerinde îpekböcekçiliğî üretiminin durumu nedir? 
SORU 2) Bursa ve ilçelerinde, halen kaç aile ipekböceği üretimi yapmaktadır. 
CEVAP 1-2) Bursa ilimizde Merkez, Büyük Orhan, Mustafa Kemal Paşa, Orhaneli ve İnegöl 
ilçelerinde halen ipekböceği beslemesi yapılmaktadır. 1995 yılında 75 köyde 522 aile 
ipekböceği beslemesi yapılarak besleme yapılan 1.186 kutu tohum karşılığında 33.535 kg 
yaş koza elde edilirken bu rakam 2000 yılında 24 köyde 95 aileye ve beslenen 131 kutu 
tohum karşılığı 2.250 kg yaş kozaya düşmüştür. Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar ile 
bu rakamlar 2004 yılında 23 köyde 145 aileye ve beslenen 231 kutu tohum karşılığı 
6.258,4 kg yaş kozaya çıkarılmıştır. 

SORU 3) Bursa ve ilçelerinde ipekböceği üretiminin son 10 yıl içerisindeki durumu nedir? 
CEVAP 3) Bursa Merkez ve ilçelerinde ipekböceği üretiminde son 10 yıllık gelişmeler 
aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 

Bursa İli İ 

Yıllar 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

pekböcekçi l iği ile İlgili İstatistik Ver i ler ( 1 9 9 5 - 2 0 0 4 ) 

ilçe 
Sayı 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

İpekböceği 
Besleyen 

Köy 
Sayısı 

75 
71 
57 
29 
38 
24 
24 
38 
26 
23 

Aile 
Sayısı 

522 
374 
251 
158 
200 
95 
75 
136 
120 
145 

Açılan Kutu 
(Adet) 

1.186 
785 
368 

188,5 
208,5 
131 

127,5 
228,5 
230 
231 

Elde Edilen 
Yaş Koza (Kg) 

33.535 
22.033 
10.304 
5.032 
5.616 
2.250 
1.520 
5.061 

6.999,6 
6.258,4 
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SORU 4) Ülkemizde hangi illerimizde ipekböceği üretimi yapılmaktadır? 
CEVAP4) Ülkemizde Eskişehir, Bolu, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Antalya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, 
Diyarbakır, İzmir, Amasya, Tokat, Hatay, Aydın, Kırklareli, Adana, Ordu, İstanbul, Muğla, Kütahya, 
Konya, Samsun ve Denizli illerinde ipekböceği üretimi yapılmaktadır. 

SORU 5) Genel olarak ülkemizde kaç aile ipekböcekçiliği yapmaktadır? 
CEVAP 5) Ülke genelinde 2919 aile ipekböcekçiliği yapmaktadır. 

SORU 6) Bursa ilinde ve diğer illerde ipekböceği üretimini destekleme yönünde çalışmalar 
var mıdır? 
CEVAP 6) Bakanlığımız tarafından üreticilerimizin uluslararası piyasalardan olumsuz 
olarak etkilenmesinin önlenmesi amacıyla kilogram başına yaklaşık 6 $ Doğrudan Gelir 
Desteği ödenmekte, bunun yanında ipekböceği tohumları üreticilere ücretsiz olarak 
dağıtılmaktadır. Ayrıca, Kozabirlik ve Tarım İlçe Müdürlükleri kanalıyla ülkemizdeki her bir 
üreticinin böcekhanesi ücretsiz dezenfekte edilmektedir. Kozabirlik ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının ilgili İlçe Müdürlüğüne bağlı teknik personeller tarafından ipekböceği 
beslemesi yapılan köylerde teorik ve pratik eğitimler verilmekte, ücretsiz dut fidanı 
dağıtılmakta, problemlerle karşılaşılması durumunda tespit ve tedavi hizmetleri 
verilmektedir. 

Diyarbakır İli Kulp ilçesinde Olağan Üstü Hal Bölge Valiliği döneminde başlayıp halen 
devam eden bölgede ipekböcekçiliğini geliştirme projeleri Tarım il Müdürlüğü, Kozabirlik ve 
Kulp ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile devam etmektedir. 

SORU 7) Ipekböcekçiliğinin azalmasının sebepleri nelerdir? 
CEVAP 7) Alternatif tarım ürünlerine geçiş, bu dallarda kullanılan yoğun tarımsal ilaçlama, 
fiyatlar ve köyden kente göç, ipekböcekçiliğinin azalmasının sebepleri arasında yer 
almaktadır. 

// . - Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, Malatya'da don felaketinden zarar gören çift
çilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/4241) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA; 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasanı 
98. ve iç tüzüğün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Muharrem Kj>ıç 
Malatya Milletvekili 

Mart-Nisan 2004 döneminde ülkemizin Ege, Marmara. İç Anadolu, Doğu Anado 
Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde don, sel ve kuraklık nedeniyle önemli doğal afet 
meydana gelmiş ve çiftçilerimiz büyük mağduriyete uğramıştır. 

Malatya ilinde de 4-5 Nisan 2004 tarihinde meydana gelen don olayı nedeni) 
Malatya'daki kayısı ürününün %90'ı zarara uğramıştır. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin 26.04.2004 tarih ve 2177 sayılı yazılarır 
Malatya'daki kayısı ürününün %90'ının hasar uğradığı ve Malatya çiftçisinin zararının 3 
trilyon olduğu belirtilmektedir. Aynı yazıda, Manisa'daki çiftçilerimizin 130 trilyı 
Bursa'daki çiftçilerimizin 260 trilyon, Karaman'daki çiftçilerimizin 174 trilyon, Balıkesirkl 
çiftçilerimizin 47 trilyon lira, Karadeniz sahil şeridinde yer alan Ordu, Giresun 
Trabzon'daki çiftçilerimizin ise 406 trilyon lira zararının olduğu belirtilmektedir. 
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İl bazında en büyük zararı, Malarya çiftçilerinin gördüğü kuşkusuzdur. Bu don 
felaketiyle ilgili olarak 21.04.2004 tarihinde yazılı soru önergesiyle durumu dikkatlerinize 
sunarak, çiftçilerin mağduriyetlerinin önlenmesi için ne gibi önlemler alınacağını şahsınıza 
sormuştum. 

Durum böyleyken hasar tespiti yapılarak zararları karşılanan illere baktığımızda afete 
uğrayan illerdeki çiftçilerle, zararları karşılanan çiftçilerin bulunduğu iller arasında açık bir 
dengesizlik görülmektedir. 2004 yılında kavisi ürününün donması nedeniyle en büvük 
doğal afeti vasavan Malatya ili ise listede ne vazık ki hiç ver almamaktadır. 

11.11.2004 tarihi itibariyle hasar ve Ödeme miktarı kesinleşen il sayısı 46 olarak 
belirlenmiştir, ödeme listesini incelediğimizde bu yıl içinde afetler nedeniyle 46 trilyon 267 
milyar TL ödeme yapıldığı görülmektedir. Bu ödemelerin ise 24 trilyonunun Ordu iline. 12 
trilyonunun Giresun iline, 5 trilyonunun Samsun iline. 2.6 trilyonunun ise Trabzon iline 
ödendiğini görmekteyiz. Yani afetler nedeniyle yapılan ödemelerin %95'i bu 4 ile ödenmiştir. 
Diğer 42 ile ödenen miktar ise %5'dir(2,6.. trilyon). 

Karadeniz bölgesindeki çiftçilerimizin zararlarının kısmen de olsa karşılanıyor olması 
bizi sevindirir. Ancak bu zarar gidermenin özellikle bir bölgeye mahsus olarak yapılmış olması 
düşündürücüdür. Görülüyor ki afet kapsamında çiftçinin malvarlığının %40'mı kaybetmiş 
olması şartı keyfi biçimde uygulanmıştır. 

Bu bağlamda: 
1- 21.04.2004 tarihinde ki sorumda da belirtildiği gibi don felaketi sebebiyle 

Malatya'daki çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için alınan tedbirler 
nelerdir' 

2- 2004 yılında en büyük doğal afeti Malatya çiftçisi yaşadığı halde Malarya 
çiftçilerine ödeme yapılmamasının nedenleri nelerdir? 

3- Bölgeler ve iller arasında keyfi uygulamalar yapan görevli ve yetkililer hakkında 
ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

S A Y I : K D D . S Ö . 1 . 0 1 / 6 ^ / 28 ARALIK 2004 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 09.12.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-400-1/5717 sayılı yazısı ile alınan 06.12.2004 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4241-8247/25864 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen, Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'a ait 7/4241 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GUÇLU 
Bakan 

- 2 6 7 -



T.B.M.M. B : 43 28 . 12 . 2004 O : 2 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Muharrem KILIÇ 

Malatya Milletvekili 
Önerge No : 7/4241 

Mart-Nisan 2004 döneminde ülkemizin Ege, Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz 
ve Karadeniz Bölgelerinde don sel ve kuraklık nedeniyle önemli doğal afetler meydana 
gelmiş ve çiftçilerimiz büyük mağduriyete uğramıştır. 

Malatya ilinde de 4-5 Nisan 2004 tarihinde meydana gelen don olayı nedeniyle, 
Malatya'daki kayısı ürününün %90'ı zarara uğramıştır. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin 26.04.2004 tarih ve 2177 sayılı yazılarında Malatya'daki 
kayısı ürününün %90'ının hasar uğradığı ve Malatya çiftçisinin zararının 331 trilyon olduğu 
belirtilmektedir. Aynı yazıda, Manisa'daki çiftçilerimizin 130 trilyon, Bursa'daki 
çiftçilerimizin 260 trilyon, Karaman'daki çiftçilerimizin 174 trilyon, Balıkesir'deki çiftçilerimizin 
47 trilyon lira, Karadeniz sahil şeridinde yer alan Ordu, Giresun ve Trabzon'daki 
çiftçilerimizin ise 406 trilyon lira zararının olduğu belirtilmektedir. 

İl bazında en büyük zararı, Malatya çiftçilerinin gördüğü kuşkusuzdur. Bu don felâketiyle ilgili 
olarak 21.04.2004 tarihinde yazılı soru önergesiyle durumu dikkatlerinize sunarak, çiftçilerin 
mağduriyetlerinin önlenmesi için ne gibi önlemler alınacağını şahsınıza sormuştum. 

Durum böyleyken hasar tespiti yapılarak zararları karşılanan illere baktığımızda afete uğrayan 
illerdeki çiftçilerle, zararları karşılanan çiftçilerin bulunduğu iller arasında açık bir dengesizlik 
görülmektedir. 2004 yılında kayısı ürününün donması nedeniyle en büyük doğal afeti 
yasayan Malatya ili ise listede ne yazık ki hiç yer almamaktadır. 

11.11.2004 tarihi itibariyle hasar ve ödeme miktarı kesinleşen il sayısı 46 olarak 
belirlenmiştir, ödeme listesini incelediğimizde bu yıl içinde afetler nedeniyle 46 trilyon 267 
milyar TL ödeme yapıldığı görülmektedir. Bu ödemelerin ise 24 trilyonunun Ordu iline. 12 
trilyonunun Giresun iline, 5 trilyonunun Samsun iline. 2.6 trilyonunun ise Trabzon iline 
ödendiğini görmekteyiz. Yani afetler nedeniyle yapılan ödemelerin %95?i bu 4 ile ödenmiştir. 
Diğer 42 ile ödenen miktar ise %5'dir(2.6 trilyon). 

Karadeniz bölgesindeki çiftçilerimizin zararlarının kısmen de olsa karşılanıyor olması bizi 
sevindirir. Ancak bu zarar gidermenin özellikle bir bölgeye mahsus olarak yapılmış olması 
düşündürücüdür. Görülüyor ki afet kapsamında çiftçinin malvarlığının %40'ını kaybetmiş 
olması şartı keyfi biçimde uygulanmıştır. 

Bu bağlamda: 
SORU 1) 21.04.2004 tarihinde ki sorumda da belirtildiği gibi don felaketi sebebiyle 
Malatya'daki çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için alınan tedbirler nelerdir? 

SORU 2) 2004 yılında en büyük doğal afeti Malatya çiftçisi yaşadığı halde Malatya 
çiftçilerine ödeme yapılmamasının nedenleri nelerdir? 

CEVAP 1-2) Malatya İlinin Merkez.Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, 
Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Pütürge, Yeşilyurt ve Yazıhan İlçelerinin 3-4 Nisan 
2004 tarihlerinde sıcaklıkların -3 ila -12 °C arasında seyretmesi sonucunda; dağ köyleri 
hariç, rakımın düşük olduğu alanlardaki kayısı ağaçlarının % 50-100 oranında zarar gördüğü 
yapılan ön tespitler ile belirlenmiş ve Bakanlığımıza afet ihbarı olarak intikal etmiştir. 

- 2 6 8 -



T.B.M.M. B : 43 28 . 12 . 2004 O : 2 

Adı geçen İlçelerde 2090 sayılı Kanun gereği yapılan hasar tespit çalışmalarının 
sonucunda tüm tarımsal varlığı dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerde zarar 
oranının % 40'ın altında kaldığı 7 No'lu il Hasar Tespit Komisyon Kararı ile belirlenmiş ve 
Bakanlığımıza intikal etmiştir. Söz konusu Komisyon Kararında toplam 25.334 çiftçi 
ailesinin 670.328 dekar kayısı bahçesinde 301.192.707.000.000 TL. tutarında zarar 
meydana gelmiş ancak çiftçilerin genel zarar oranının % 40'ın altında kalması nedeniyle 
yardım yapılamamıştır. 

Ayrıca Kuluncak ve Arapgir ilçelerinde Mayıs ve Haziran aylarında dolu nedeniyle kayısı 
bahçeleri ve hububat ekilişlerinde meydana gelen zarar ile ilgili tüm tarımsal varlığı 
dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerde zarar oranının % 40'ın altında kaldığı 8 No'lu 
il Hasar Tespit Komisyon Kararı ile belirlenmiş ve Bakanlığımıza intikal etmiştir. Söz 
konusu Komisyon Kararında toplam 447 çiftçi ailesinin 11.835 dekar kayısı, bağ ve 
buğday alanlarında 2.528.155.000.000 TL. tutarında zarar meydana gelmiş ancak 
çiftçilerin genel zarar oranının % 40'ın altında kalması nedeniyle yardım yapılamamıştır. 

Bakanlığımızca yürütülen 2090 sayılı Kanuna göre çeşitli tabii afetler nedeniyle tarımsal 
varlıkları % 40'ın üzerinde zarar gören, tarım ve tarım dışı diğer gelirleri ile zararını 
karşılayamayacak durumda olduğu il Hasar Tespit Komisyon Kararı ile belirlenen çiftçilere 
ödenek imkanları çerçevesinde yardım yapılmaktadır. 

SORU 3) Bölgeler ve iller arasında keyfi uygulamalar yapan görevli ve yetkililer hakkında n 
yapmayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 3) Bütün İllerde, 2090 sayılı " Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılaca 
Yardımlar Hakkında" Kanun ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelik hükümlerin 
göre hasar tespit çalışmaları yapıldığından, bölgeler ve iller arasında keyfi uygulamak 
yapılması söz konusu değildir. 

2090 sayılı Kanunun 3. maddesi; tabii afetlerlerden zarar gören çiftçilerin zarar ve 
ziyanlarının mahiyetini, oranlarını ve tutarlarını tespit etmeye, çiftçinin ödeme gücüne göre 
karşılama şekillerini belirlemeye her il ve İlçede kurulan Hasar Tespit Komisyonlarını 
yetkili kılmıştır, 

12. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, orman kadastro tapulama ve tescil çalış
malarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/4254) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından yazılı 
alarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

<- -y m± 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1 - S o n iki yılda Türkiye genelinde yıllar itibari ile kaç köyde tapulama 
çalışması yapılmış ve kesinleşmiştir. 

2 - Son iki yılda kaç köyde Orman kadastro komisyonlarınca Orman 
kadastro tescil çalışması yapılmıştır. 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- / k ^ b - l ^ ^ l l Qj/ /2İ2004 

KONU : Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : TBMM'nin 06/12/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8316 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın "orman 
kadastro, tapulama ve tescil çalışmalanna ilişkin" 7/4254 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN "ORMAN KADASTRO 
TAPULAMA VE TESCİL ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN"7/4254 ESAS SAYILI YAZILI 

SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1-Türkiye genelinde tapulama çalışmaları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 
yürütülmekte olup, konuya ilişkin Bakanlığımızda herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

2- Orman Kadastro Komisyonlarınca çalışmaları tamamlanarak, merkeze intikal eden 
orman kadastro dosyalanndan 01/01/2002 tarihi ile 13/12/2004 tarihleri arasında askı ilanı 
yapılarak kesinleşen ve tescil aşamasına getirilen köy sayısının 626 adet olduğu merkez arşiv 
kayıtlannın tetkikinden anlaşılmaktadır. 
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13. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, Amasya-Yeşihrmak'taki balık ölümlerine ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/4255) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakam Sayın Osman PEPE tarafindan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Gürsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR 

Son günlerde bazı medya kuruluşlarında Amasya kent merkezi Yeşilırmak sahilinde 
balık ölümleri görüldüğü haberleri yer almaktadır. 

1. Bu haberler doğru mudur? Daha önce de, bu veya benzeri olaylar meydana gelmiş 
midir? 

2. Eğer doğru ise, Bakanlığınız bu konuda ne gibi tedbirler almakta ve çalışmalar 
yapmaktadır? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.l 8.0.APK.0.03-02/090.01- lioLfl'- ^f^Zf- Qj ' \ 2İ?004 

KONU : Sayın Gürsoy EROL'un 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK NİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ :TBMM'nin 06/12/2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8316 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman İstanbul Milletvekili Sayın Gürsoy EROL'un "Amasya-
Yeşihrmak'taki balık ölümleri haberlerine ilişkin" 7/4255 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN GÜRSOY EROL'UN 
"AMASYA-YEŞİLIRMAK'TAKİ BALIK ÖLÜMLERİ HABERLERİNE İLİŞKİN" 

7/4255 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2- Konu ile ilgili olarak, 21/10/2004 tarihinde Amasya Tarım İl Müdürlüğü ile İl Çevre 
ve Orman Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca inceleme yapılmıştır. 

Yapılan incelemede: Yeşihrmak üzerinde çok yoğun olmayan ve yalnızca Çağlayan köprü 
ve TEDAŞ arasındaki bölümde her boydan sazan ve barbus türü balık ölümlerinin olduğu 
gözlenmiştir. 

Çağlayan Köprüsü, Kızılca Köprüsü, İstasyon Köprü ve Çekerek Çay'ında yapılan 
ölçümlerde: balıkların yaşam kriteri parametrelerinden biri olan sudaki çözünmüş oksijen 
miktarının normal şartlarda olduğu (yaklaşık 8,5-10 mg/I) ph'ın 8-8,5 arasında ve su sıcaklığının 
ise 15,5-16°C olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak, İstasyon Köprüsü, Büyükkızılca 
Köprüsü ve Çekerek Çayının Yeşihrmak karışım öncesinden İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 
tarafından alman su numuneleri analizi yapılmak üzere Amasya İl Kontrol Laboratuarına 
gönderilmiştir. 

Irmakta askıda katı madde, renk, koku vb. fiziksel özelliklerin normal olduğu, balıkların 
hepsinin ölü vaziyette olduğu tespit edilmiştir. Kirlilik durumunu ve balık ölümlerini 
gözlemlemek amacıyla Taşova istikametinde inceleme yapılmış olup, söz konusu bölgede bu 
olaya sebebiyet veren kirliliğe ve balık ölümlerine rastlanmamıştır. 

Bölgede balık ölümlerinin lokal olarak görüldüğü, Çağlayan köprü ile TEDAŞ arasındaki 
kısımda etkili olduğu tespit edilmiş olup, Yeşilırmak'ın Tokat İli istikametinde suda pancar 
posalarının görüldüğü söz konusu kirliliğin pancar posasından kaynaklanmış olabileceği, bunun 
sudaki oksijen miktarını düşüreceği ve suda yaşayan balıklan olumsuz yönde etkileyen 
nedenlerden olabileceği düşünülmektedir. Türkiye genelinde şeker fabrikalarından kaynaklanan 
atıksulann bertarafına yönelik kapsamlı bir durum raporu Şeker Fabrikaları Genel 
Müdürlüğünden 10/12/2004 tarih ve 66501 sayılı yazımız ile istenmiştir. 

Bölgede İl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde çıkarılan 
yönetmelik ve genelgeler kapsamında kirliliğin önlenmesine yönelik izleme ve denetim 
çalışmaları yapılmakta olup, yapılan çalışmalarda; Tokat İli'nde Yeşihrmak ve kolllannda 
kirliliğe sebep olan en büyük etkenlerin başında Merkez ve İlçe kanalizasyon sistemlerinin 
antıİmadan deşarj edildiği, aynca, sanayi tesislerinin atık su antma tesislerinin yetersiz oluşu, 
zararlı organizmalara karşı kullanılan zirai mücadele ilaçlan ve katı atık deponi alanlarından 
sızan sızıntı sulannm kirliliğe neden olduğu belirlenmiş olup, kirliliğin giderilmesi amacıyla 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Su kaynaklannın korunması ve Ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir 
kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde antma verimi sağlanması amacıyla (2004/3) 
sayılı Genelge doğrultusunda atık su antma tesisi projeleri onaylan Bakanlığımız tarafından 
gerçekleştiri lmektedir. 

Bakanlığımız tarafından bölgede yapılan proje ve çalışmalar aşağıda yer almaktadır; 

Yüksek Maliyetli Çevresel Yatınmlann Planlanması Proje kapsammda seçilen Tokat İli 
Atık Su Antma Tesisi Fizibilite yapımı ve ihale dokümanı hazırlama çalışmalan Bakanlığımız 
tarafından yapılmaktadır. 

Yeşihrmak Havzasında Dünya Bankası ve GEF destekli Anadolu Su Havzalan 
Rehabilitasyon Projesinin yapılması amaçlanmıştır. Projenin amacı; Ülkemizde istikrarlı bir 
doğal kaynak yönetiminin sağlanması, Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki su havzalannda 
yaşayan yöre halkının gelirlerinin arttınlması ve Karadeniz'e deşarj olan Kızılırmak ve 
Yeşihrmak nehirleriyle taşınan ve tanmsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin azaltılmasıdır. 
Projenin özellikle GEF kaynaklı kısmı, Kızılırmak ve Yeşihrmak Havzalan içinde yer alan 
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde gerçekleştirilecektir. 

Havzada, Tokat, Amasya, Çorum, Samsun illerinin içerisinde yer aldığı Yeşihrmak II 
Özel İdareleri Birliği kurulmuş olup, Yeşihrmak Havzası Gelişim projesi yapılmıştır. 
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14. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliğinde 
yapılan değişikliğe, 

- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, Karaman'da doğal afetten zarar gören elma 
üreticilerine yapılacak desteğe, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/4272, 4273) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

23.11.2004 

OL 
Emin ŞİRİN 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 
06.03.2002 tarihli Türk Gıda Kodeksi-Enerji İçecekleri Tebliği'nin (Tebliğ No: 2002/24) 

"ürün özellikleri" başlıklı 5. maddesinde: 
Madde 5- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir: 
a- Enerji içeceklerinin karbonhidratlardan sağlanan enerji deregi 100 ml'de 45 kcal'den 

az olmamalıdır. 
b- Enerji içecekleri özel beslenme amaçlı gıdalar kapsamında değerlendirilemez. 
c- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin kafein miktarı 150 mg/Fden fazla 

olmamalıdır. 
d- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin bileşiminde: 
- İnositol lOOmg/L 
- Glukoronolakton 20 mg/L 
- Taurin 800 mg/L 

den fazla olmamalıdır, hükümleri yer almaktayken, bu Tebliğde yer alan ürün bileşim 
oranlan değiştirilmek istenmiş ve bu konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve 
Kontrol Genel Müdürü Nihat Pakdil, Tanm Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine konuyla ilgili 
olarak bir yazı göndermiştir. Nihat Pakdil, Hukuk Müşavirliğine gönderdiği, 23.02.2004 
tarih, 250.10.05.10/G6/2-412 sayılı yazıda: 

"Türk Gıda Kodeksi-Enerji İçecekleri Tebliği (Tebliğ No: 2002/26) 06.03.2002 tarih 
ve 24687 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bilindiği üzere sözkonusu TGK-Enerji İçecekleri Tebliği ile ilgili olarak S.O.E. Gıda 
Ürünleri Sanayii Ticaret Limited Şirketi tarafından tebliğin iptali ve yürütülmesinin 
durdurulması talebi ile açılan bir dizi dava bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından 
sözkonusu Tebliğin savunması verilen bu davalardan birinin sonucu olarak; Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada Danıştay 10. Dairesince yürütmenin durdurulması isteminin reddi 
yolunda verilen 10.10.2002 tarih ve E.2002/1638 sayılı kararın kaldırılması istemiyle 
davacı vekili tarafından yapılan itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nca 
27.12.2002 tarih ve Y.D.İtiraz No: 2002/945 sayılı kararla itirazın reddine karar 
verilmiştir. Aynı davayla ilgili olarak, aynı davacı tarafından ilgili mahkemeye yapılan 
14.10.2003 tarihli itiraz için tarafımızca Müşavirliğinize bir savunma daha gönderilmiştir. 

Ancak, makamın bu Tebliğin değiştirilmesi ile ilgili emri üzerine 2002/24 sayılı 
Tebliğden farklı kriterleri içeren yeni bir TGK-Enerji İçecekleri Tebliği hazırlanması 
istenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan ve ek'te bir örneği görülen tebliğ taslağı 
yükseltilmiş limitleri içermektedir. 

Yukarıda belirtildiği gibi Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu kararının kanun 
hükmünde olması ve ayrıca bu konuda uluslararası mevzuat ve dayanak bulunmaması, bu 
aşamada yeni bir uygulamaya gidilmesinde tereddütler oluşturmaktadır. 
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Bu nedenle, Enerji İçecekleri Tebliği'nde değişiklik yapılmasının uygun olup 
olmayacağı hususundaki görüşlerinizin ivedilikle Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi 
hususunda gereğini arz ederim" ifadesini kullanmıştır. 

Koruma Kontrol Genel Müdürü Nihat Pakdil'in, Tarım Bakanlığı Hukuk 
Müşavirliğine gönderdiği bu mektuba ve Danıştay'ın reddine rağmen 09.03.2004 
tarihinde, yeni bir Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği yayınlanmış(Tebliğ No: 
2004/11) ve bu Tebliğin "ürün özellikleri" başlıklı 5 maddesinde aşağıdaki değişiklikler 
yapılmıştır: 

Madde 5-
c- bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin kafein miktarı 350 mg-L'den fazla olmamalıdır. 
d- Bu Tebliğ kapsamında yer alan enerji içeceklerinin bileşiminde: 

- İnositol 200 mg/L 
- Glukoronolakton 2500 mg/L 
- Taurin 4000 mg/L 
den fazla olmamalıdır. 

Sorular : 

1- Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürü Nihat Pakdil'in, Tarım Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliğine gönderdiği yazıya, Hukuk Müşaviri Vekili Ahmet Soylu 
aşağıdaki cevabı vermiştir: 

"... Yargıya intikal etmiş ve davasının halen derdest olduğu, ilk dereece mahkeme 
kararının davacı aleyhine sonuçlanmış olduğu dikkate alındığında, davacı tarafından 
temyiz aşamasında olan davada feragat edildiğine dair bir karar getirilmediği takdirde 
yapılacak düzenlemenin, anılan davanın sonucunu idare aleyhine menfi yönde 
etkileyeceği davacı lehine hak doğuracak neticeler tevlit edebileceği ve idarenin 
aleyhine tazminata yönelik gelişmelere sebep olabileceği düşünülmektedir" 

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun yukarıda açıklaması yapılan 
konuyla ilgili olarak verdiği "red" karan olmasına, Koruma Kontrol Genel Müdürü 
Nihat Pakdil ve Hukuk Müşaviri Vekili Ahmet Soylu'nun yazılarına rağmen, Türk 
Gıda Kodeksi-Enerji İçecekleri Tebliğinin 5. maddesinde yer alan ürün bileşim 
oranları neye istinaden değiştirilmiştir? Tebliğin çıkarılması neden aceleye getirilmiş, 
mahkeme kararlarının kesinleşmesi beklenilmemiştir? 

2- 06.03.2002 tarih, 2002/24 sayılı Tebliğ'deki bileşim oranlarının tespiti, bilindiği 
kadarıyla Bakanlığınız nezdinde oluşturulmuş bir "Bilimsel heyetin" raporuna 
dayandırılmıştır. Bu bilimsel heyette kimler bulunmaktaydı, raporun ana hatları neydi? 
Bileşim oranları 09.03.2004 tarihli, 2004/11 sayılı Tebliğ ile değiştirilirken sözü edilen 
bilimsel heyetin bulguları irdelendi mi? Aynı heyetten tekrar görüş alındı mı? 

3- Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin F.Toksikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı'nın 
18.02.2004 tarihli mütalaasında, sözkonusu Tebliğdeki bilimsel kimlikli tüm üyelerin, 
içeceklerin içinde bulunan madde limitlerinin yükseltilmemesi konusunda bir görüş 
birliğinde oldukları, Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından, "enerji içecekleri 
içerisinde bulunan madde limitlerinin yükseltilerek yeni bir tebliğ taslağı hazırlanması 
ve görüşe sunulması düşündürücüdür ve ülke ve kurumlan açısından da yıpratıcı 
olacaktır" şeklinde açıklama yaptıkları dikkate alındığında, tebliğ değişikliği hangi 
bilimsel görüşe dayanarak çıkartılmıştır? 

4- Tebliğ'de yer alan oranlarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan alınan görüşün 
detayları nelerdir? Bu görüş, hangi tarihte, hangi sayıyla verilmiştir? 

5- Bileşim oranlannın yükseltilmesi nedeniyle oluşacak herhangi bir sağlık probleminde 
sorumlu kim olacaktır? 

6- 18 Kasım 2004 tarihli Referans Gazetesi'nde yer alan bir haberde, bir enerji içeceği 
firması olan Tiger Shot'un Türkiye Temsilcisi Birol Cebecioğlu, "Sporcu içeceği 
mineral içerikli. Ancak enerji içeceği bir çeşit uyancı. Aktivite sırasında içilmesi vücut 
ısınını aniden arttırarak sorunlara neden olabiliyor. Ayrıca yüklü 350 mg'a kadar 
kafein içeren bu içeceklerin günde iki kutudan fazla tüketilmemesi gerekiyor" uyansı 
yer almıştır. Firmanın temsilcisinin uyansı, bu ürünü kullananlara hatırlatılmakta 
mıdır? Bu ürünlerin günde bir taneden fazla kullanılmaması nasıl temin edilmektedir? 

7- 09.03.2004 tarihli, enerji içeceklerinin bileşimindeki inositol, glukoronolakton, taurin 
miktarlannın arttınlması hangi özel şirketin talebi üzerine yapılmıştır? 
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.. _,_ .. > x . *. 25.11.2004 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Tanm ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu delaletinizle arz ederim. 

Karaman MiHetvekili -

SORU 

1.) 470.000 ton elma üretimi ile Türkiye'nin elma ihtiyacının %181ik bölümünü 
karşılayan Karaman ilimizde, bu yıl elma bahçelerine don vurması nedeniyle 
ancak 30.000 ton elma üretilmiştir. Bunun da 10.000 tonunun ıskartaya 
ayrıldığı bilinmektedir. Karaman"da elmadan geçimini sağlayan üreticisi, 
sandıkçısı, işçisi ve soğuk hava depocusu olmak üzere bunların toplam 500 
trilyon liraya yakın zaran vardır. Oluşan bu zararın giderilebilmesi için fındık 
üreticisine sağlanan destek gibi elma üreticilerine de bir destek sağlanabilir 
mi? 

2.) Karamanlı elma üreticilerinin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarında 
taksitiendirme yapılabilir mi? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : K D D . S . Ö . I . O I / ^ ^ ^ S 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 7Q Af?A[W 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 06.12.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-8316 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'e ait 7/4272 ve 
Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'e ait 7/4273 esas nolu yazılı soru önergelerine 
ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

W-
Sami GÜÇLÜ 

Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

Önerge No : 7/4272 

06.03.2002 tarihli Türk Gıda Kodeksi-Enerji İçecekleri Tebliği'nin (Tebliğ No: 2002/24) 
"ürün özellikleri" başlıklı 5. maddesinde: 
Madde 5- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir: 
a-Enerji içeceklerinin karbonhidratlardan sağlanan enerji deregi 100 ml'de 45 
kcal'den az olmamalıdır. 
b-Enerji içecekleri özel beslenme amaçlı gıdalar kapsamında değerlendirilemez, 
c-Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin kafein miktarı 150 mg/L'den fazla 
olmamalıdır. 
d-Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin bileşiminde: 
-inositol 100 mg/L 
-Glukoronolakton 20 mg/L 
-Taurin 800 mg/L 
den fazla olmamalıdır, hükümleri yer almaktayken, bu Tebliğde yer alan ürün bileşim 
oranları değiştirilmek istenmiş ve bu konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve 
Kontrol Genel Müdürü Nihat Pakdil, Tarım Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine konuyla ilgili 
olarak bir yazı göndermiştir. Nihat Pakdil, Hukuk Müşavirliğine gönderdiği, 23.02.2004 
tarih, 250.10.05.10/G6/2-412 sayılı yazıda: 

"Türk Gıda Kodeksi-Enerji İçecekleri Tebliği (Tebliğ No: 2002/26) 06.03.2002 tarih ve 
24687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bilindiği üzere söz konusu TGK-Enerji İçecekleri Tebliği ile ilgili olarak S.O.E. Gıda 
Ürünleri Sanayii Ticaret Limited Şirketi tarafından tebliğin iptali ve yürütülmesinin 
durdurulması talebi ile açılan bir dizi dava bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından söz 
konusu Tebliğin savunması verilen bu davalardan birinin sonucu olarak; Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada Danıştay 10. Dairesince yürütmenin durdurulması isteminin 
reddi yolunda verilen 10.10.2002 tarih ve E.2002/1638 sayılı kararın kaldırılması 
istemiyle davacı vekili tarafından yapılan itiraz Danıştay idari Dava Daireleri Genel 
Kurulu'nca 27.12.2002 tarih ve Y.D.ltiraz No: 2002/945 sayılı kararla itirazın reddine 
karar verilmiştir. Aynı davayla ilgili olarak, aynı davacı tarafından ilgili mahkemeye 
yapılan 14.10.2003 tarihli itiraz için tarafımızca Müşavirliğinize bir savunma daha 
gönderilmiştir. 

Ancak, makamın bu Tebliğin değiştirilmesi ile ilgili emri üzerine 2002/24 sayılı 
Tebliğden farklı kriterleri içeren yeni bir TGK-Enerji İçecekleri Tebliği hazırlanması 
istenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan ve ek'te bir örneği görülen tebliğ taslağı 
yükseltilmiş limitleri içermektedir. 

Yukarıda belirtildiği gibi Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu kararının kanun 
hükmünde olması ve ayrıca bu konuda uluslararası mevzuat ve dayanak 
bulunmaması, bu aşamada yeni bir uygulamaya gidilmesinde tereddütler 
oluşturmaktadır. 
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Bu nedenle, Enerji İçecekleri Tebliği'nde değişiklik yapılmasının uygun olup 
olmayacağı hususundaki görüşlerinizin ivedilikle Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi 
hususunda gereğini arz ederim" ifadesini kullanmıştır. 

Koruma Kontrol Genel Müdürü Nihat Pakdil'in, Tarım Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine 
gönderdiği bu mektuba ve Danıştay'ın reddine rağmen 09.03.2004 tarihinde, yeni bir 
Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği yayınlanmış (Tebliğ No: 2004/11) ve bu 
Tebliğin "ürün özellikleri" başlıklı 5 maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 
Madde 5-
c-Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin kafein miktarı 350 mg/L'den fazla 
olmamalıdır, 
d-Bu Tebliğ kapsamında yer alan enerji içeceklerinin bileşiminde: 
-inositol 200 mg/L 
-Glukoronolakton 2500 mg/L 
-Taurin 4000 mg/L 
den fazla olmamalıdır. 

SORU 1)Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürü Nihat Pakdil'in, Tarım 
Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine gönderdiği yazıya, Hukuk Müşaviri Vekili Ahmet Soylu 
aşağıdaki cevabı vermiştir: 

"... Yargıya intikal etmiş ve davasının halen derdest olduğu, ilk derece mahkeme 
kararının davacı aleyhine sonuçlanmış olduğu dikkate alındığında, davacı tarafından 
temyiz aşamasında olan davada feragat edildiğine dair bir karar getirilmediği takdirde 
yapılacak düzenlemenin, anılan davanın sonucunu idare aleyhine menfi yönde 
etkileyeceği davacı lehine hak doğuracak neticeler tevlit edebileceği ve idarenin 
aleyhine tazminata yönelik gelişmelere sebep olabileceği düşünülmektedir" 

Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun yukarıda açıklaması yapılan konuyla 
ilgili olarak verdiği "red" kararı olmasına, Koruma Kontrol Genel Müdürü Nihat Pakdil 
ve Hukuk Müşaviri Vekili Ahmet Soylu'nun yazılarına rağmen, Türk Gıda Kodeksi-
Enerji İçecekleri Tebliğinin 5. maddesinde yer alan ürün bileşim oranları neye 
istinaden değiştirilmiştir? Tebliğin çıkarılması neden aceleye getirilmiş, mahkeme 
kararlarının kesinleşmesi beklenilmemiştir? 

CEVAP 1) Enerji içeceği bileşimindeki yararlanılabilir karbonhidrat içeriği nedeniyle 
insan vücuduna enerji sağlayan, kafein gibi uyarıcı etkili, inositol, glukoronolakton, 
taurin gibi fonksiyonel maddeler yanında vitamin, mineral ve mate, guarana gibi 
çeşitli bitki ekstraktlarını içerebilen bir içecektir. Bu içeceklerdeki "Enerji içeceği" 
ifadesi yalnızca ürün içeriğindeki yararlanılabilir karbonhidrat içeriğinden değil, 
bileşimindeki enerjiye benzer bir etki yaratan kafein, kamitin ve taurin gibi enerji 
stimülantlarından da kaynaklanmakta ve aynı beyan nedeniyle toplumun geniş bir 
kesimi tarafından tüketilebilmektedir. 

Enerji içecekleri ile ilgili dünyada uygulanan mevzuat incelendiği zaman her ülkenin 
farklı bir yaklaşımda olduğu görülmektedir. Kodeks Alimentarius Komitesi tarafindan 
Özel Beslenme ve Diyet Amaçlı Gıdalar ile ilgili 2001 yılında Berlin'de yapılmış olan 
23'üncü oturum raporunda enerji içeceklerinin insan sağlığı üzerindeki muhtemel 
olumsuz etkileri üye ülkeler tarafından dile getirilmiştir. Söz konusu Komite tarafından 
enerji içecekleri ile ilgili kriterler, ülkelerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştır. 
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Bakanlığımızın Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan raporun 
ardından Sağlık Bakanlığı ile konsensusa varılarak yeni bir düzenleme yapılması 
uygun görülmüştür. 

SORU 2) 06.03.2002 tarih, 2002/24 sayılı Tebliğ'deki bileşim oranlarının tespiti, 
bilindiği kadarıyla Bakanlığınız nezdinde oluşturulmuş bir "Bilimsel heyetin" raporuna 
dayandırılmıştır. Bu bilimsel heyette kimler bulunmaktaydı, raporun ana hatları neydi? 
Bileşim oranları 09.03.2004 tarihli, 2004/11 sayılı Tebliğ ile değiştirilirken sözü edilen 
bilimsel heyetin bulguları irdelendi mi? Aynı heyetten tekrar görüş alındı mı? 

SORU 3)Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin F.Toksikoloji Ana Bilim Dalı 
Başkanfnın 18.02.2004 tarihli mütalaasında, söz konusu Tebliğdeki bilimsel kimlikli 
tüm üyelerin, içeceklerin içinde bulunan madde limitlerinin yükseltilmemesi konusunda 
bir görüş birliğinde oldukları, Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından, "enerji 
içecekleri içerisinde bulunan madde limitlerinin yükseltilerek yeni bir tebliğ taslağı 
hazırlanması ve görüşe sunulması düşündürücüdür ve ülke ve kurumları açısından 
da yıpratıcı olacaktır" şeklinde açıklama yaptıkları dikkate alındığında, tebliğ 
değişikliği hangi bilimsel görüşe dayanarak çıkartılmıştır? 

CEVAP 2-3) 6 Mart 2002 tarih ve 24687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk 
Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği Avrupa Birliği Gıda Bilimsel Komisyonu 
tarafından hazırlanan enerji içecekleri bileşenlerinden kafein, taurin, glukuronolakton 
hakkında görüş bildiren 21 Ocak 1999 tarihli raporu dikkate alınarak hazırlanmış 
olup, bu konuda ülkemiz bilim adamlarına ait herhangi bir bilimsel çalışma 
bulunmamaktadır. Tebliğ çalışmalarında Bakanlığımızın Özel Beslenme Amaçlı 
Gıdalar Danışma Komitesinin katkıları olmuştur. Bu Komitede ilgili kuruluşlar ve 
üniversiteler bulunmaktadır. 

09.03.2004 tarihinde yayımlanan Enerji İçecekleri tebliğ çalışmasında Tebliğin bilimsel 
yönü ile ilgili çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmüştür. Sağlık Bakanlığı 
konu ile ilgili üniversitelerin görüşlerine başvurmuştur. 

Söz konusu Tebliğ ile ilgili TÜBİTAK ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme ve 
Metabolizma Ana Bilim Dalı ile bazı kamu kurum ve kuruluşları uygun görüş vermiş; 
Tebliğ, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken Resmi 
Gazete'de yayımı sağlanmıştır. 

SORU 4) Tebliğ'de yer alan oranlarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan alınan görüşün 
detayları nelerdir? Bu görüş, hangi tarihte, hangi sayıyla verilmiştir? 

CEVAP 4)Tebliğin yayımlandığı tarihte 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
geçerli olduğundan Türk Gıda Kodeksi ve ilgili tebliğlerin Bakanlığımız ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından ortak yayımlanmıştır. Tebliğin yayımlandığı Resmi Gazete'de 
"Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından" ifadesi yer almaktadır. 
Ayrıca ilgili tebliğ yayımlanmadan önce Sağlık Bakanlığına gönderilmiş ve 
onaylanması sağlanmıştır. 

SORU 5)Bileşim oranlarının yükseltilmesi nedeniyle oluşacak herhangi bir sağlık 
probleminde sorumlu kim olacaktır? 
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CEVAP 5) Sağlık Bakanlığı Enerji İçecekleri ile ilgili yapılan son düzenlemeyi uygun 
bulmuş ve onaylamıştır. 

SORU 6) 18 Kasım 2004 tarihli Referans Gazetesi'nde yer alan bir haberde, bir enerji 
içeceği firması olan Tiger Shot'un Türkiye Temsilcisi Birol Cebecioğlu, "Sporcu içeceği 
mineral içerikli. Ancak enerji içeceği bir çeşit uyarıcı. Aktivite sırasında içilmesi vücut 
ısısını aniden arttırarak sorunlara neden olabiliyor. Ayrıca yüklü 350 mg'a kadar 
kafein içeren bu içeceklerin günde iki kutudan fazla tüketilmemesi gerekiyor" uyarısı 
yer almıştır. Firmanın temsilcisinin uyarısı, bu ürünü kullananlara hatırlatılmakta 
mıdır? Bu ürünlerin günde bir taneden fazla kullanılmaması nasıl temin edilmektedir? 

CEVAP 6) Enerji içecekleri Tebliğinin Ambalajlama ve Etiketleme - İşaretleme 
başlıklı 6 cı maddesinde yer alan aşağıdaki kurallar getirilmektedir. 
"Madde 6- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Etiketleme bölümüne ilaveten; 
a) Enerji içeceklerinin etiketinde, besin öğesi tablosu yer almalıdır, 
b) Enerji içeceklerin etiketinde kafein miktarı litrede miligram olarak yer almalıdır. 
c) Kafein miktarı İSO mg/L den fazla olan ürünlerde, etiket üzerinde farklı ve dikkat 
çekici renkte ve büyüklükte "Yüksek miktarda kafein içerir." ifadesi yer almalıdır. 
d)Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketinde uyarı başlığı altında, tüketici 
tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde farklı ve dikkat çekici renkte ve 
büyüklükte şu ifadeler yer almalıdır; 

"Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir." 
"Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, gebe ve emzikli kadınlar ile yaşlı kişiler için tavsiye 
edilmez." 
"Diabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, metaboük hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği 
olanlar ile kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez." 
"Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktîvite sırasında veya sonrasında 
tüketilmemelidir." 

e)Etiket üzerinde ürün adı ile aynı yüzde, farklı ve dikkat çekici renkte ve büyüklükte 
"Günlük 500 ml'den fazla tüketilmesi tavsiye edilmez.." ifadesi yer almalıdır. 
f) Bilimsel gelişmeler ışığında, yukarıda belirtilen uyarılar genişletilebilir." 

SORU 7) 09.03.2004 tarihli, enerji içeceklerinin bileşimindeki inositol, glukoronolakton, 
taurin miktarlarının arttırılması hangi özel şirketin talebi üzerine yapılmıştır? 

CEVAP 7) Yapılan çalışmalarda herhangi bir özel kişiliğin şahsi 
menfaatleri gözetilmemektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Mevlüt A KG ÜN 
Karaman Milletvekili 

Önerge No : 7/4273 

SORU 1) 470.000 ton elma üretimi ile Türkiye'nin elma ihtiyacının %18'lik bölümünü 
karşılayan Karaman ilimizde, bu yıl elma bahçelerine don vurması nedeniyle ancak 
30.000 ton elma üretilmiştir. Bunun da 10.000 tonunun ıskartaya ayrıldığı 
bilinmektedir. Karaman'da elmadan geçimini sağlayan üreticisi, sandıkçısı, işçisi ve 
soğuk hava depocusu olmak üzere bunların toplam 500 trilyon liraya yakın zararı 
vardır. Oluşan bu zararın giderilebilmesi için fındık üreticisine sağlanan destek gibi 
elma üreticilerine de bir destek sağlanabilir mi? 
CEVAP 1) 2004 yılında Karaman İlinin Merkez ve Ayrancı ilçelerinde 05.04.2004 ve 
17.04.2004 tarihlerinde meydana gelen don afeti nedeniyle toplam 26 Köyde 524 
çiftçi ailesinin elma, kiraz ve kayısı bahçelerinde % 40'ın altında zarar meydana 
geldiğine dair Valilikçe alınan 17.06.2004 tarih ve 3 No'lu ile 21.07.2004 tarih ve 5 
No'lu İl Hasar Tespit Komisyon Kararları Bakanlığımıza intikal etmiştir. Ancak zarar 
oranının %40'ın altında kalması nedeniyle yardım yapılamamıştır. 

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 durumda olan ve durumları İl Hasar Tespit Komisyonlarınca 
belirlenen üreticilere afet tertiplerine aktarılan ödenek imkanları çerçevesinde 
yardım yapılmaktadır. 

Karaman İlinin Merkez ve Ermenek İlçelerinde meydana gelen dolu ve sel afetinden 
% 40 ve üzerinde zarar gören 19 çiftçi ailesinin tarımsal varlıklarında toplam 
152.524.000.000 TL tutarında zarar gördüğüne dair Valilikçe alınan İl Hasar Tespit 
Komisyon Kararına istinaden, çiftçilerin T.C.Ziraat Bankasından açtırmış oldukları 
hesap numarasına Bakanlığımız bütçe imkanları çerçevesinde Kanuni ödeme 
bedelinin %15'ine tekabül eden toplam 12.253.359.150 TL'sı tahsis edilmiştir. 

SORU 2)Karamanlı elma üreticilerinin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarında 
taksitlendirme yapılabilir mi? 
CEVAP 2) Konu ile ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel 
Müdürlüğünden alınan görüşte aşağıdaki ifadelere yer verilmektedir; 

Tarımsal kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi, dondurulması, taksitlendirilmesi, faiz 
indirimi veya affı, kanun veya kararnamelerle mümkün olup, halihazırda yürürlükte 
olan bir kanun veya kararname bulunmamaktadır. 

Diğer yandan, mevcut Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği mevzuatına göre; 
çeşitli doğal afetlerden tarımsal varlıkları en az %40 oranında zarar gören ve maruz 
kaldıkları zararın 2090 sayılı Kanuna göre, yörede faaliyet gösteren Tarım Kredi 
Kooperatifi temsilcilerinin de yer alacağı İl-ilçe Hasar Tespit Komisyonlarınca 
belirlenmesi kaydıyla, bu durumdaki kooperatif ortaklarının hasar tarihi itibariyle olan 
vadesi gelmemiş tarımsal borçlarının, vadelerinden itibaren normal kredilere 
uygulanan faiz oranı üzerinden bir yıl süreyle ertelenmesi mümkün bulunmaktadır. 
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75. - İstanbul Milletvekili Emin ŞIRIN'in, Türk Gıda Kodeksi Enerji İçeceği Tebliğinde yapılan 
değişikliğe ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/4274) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.11.2004 c 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

06.03.2002 tarihli Türk Gıda Kodeksi-Enerji İçecekleri Tebliği'nin (Tebliğ No: 
2002/24) "ürün özellikleri" başlıklı 5. maddesinde: 

Madde 5- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir: 
a- Enerji içeceklerinin karbonhidratlardan sağlanan enerji deregi 100 ml'de 45 kcal'den 

az olmamalıdır. 
b- Enerji içecekleri özel beslenme amaçlı gıdalar kapsamında değerlendirilemez. 
c- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin kafein miktarı 150 mg/l'den fazla 

olmamalıdır. 
d- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin bileşiminde: 
-İnositol lOOmg/L 
- Glukoronolakton 20 mg/L 
- Taurin 800 mg/L 

den fazla olmamalıdır. 
Hükmü yer almaktayken, adı geçen tebliğ yürürlükten kaldırılarak 09.03.2004 

tarihinde, yeni bir Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği yayınlanmış(Tebliğ No: 
2004/11) ve bu Tebliğin "ürün özellikleri" başlıklı 5 maddesinde aşağıdaki değişiklikler 
yapılmıştır: 

Madde 5-
c- bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin kafein miktarı 350 mg-L'den fazla olmamalıdır. 
d- Bu Tebliğ kapsamında yer alan enerji içeceklerinin bileşiminde: 

- İnositol 200 mg/L 
- Glukoronolakton 2500 mg/L 
- Taurin 4000 mg/L 
den fazla olmamalıdır. 

Sorular: 

1 - Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği'nde değişiklikler yapılırken 
Bakanlığınızın görüşü alınmış mıdır? 

2- Bakanlığınız tarafından ilk Tebliğ'de (06.03.2002) yer alan düşük miktarlar için görüş 
verilmiş midir? Verilmişse, bu görüşünüz neydi? 

3- 09.03.2004 tarihinde yayınlanan Tebliğ için Bakanlığınız görüş verdi ise; bu görüşü 
hangi kriterlere dayandırılmıştır? İki tebliğ arasındaki görüş farkını nasıl izah 
edilmektedir? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSH0120009 
KONU :Yazılı Soru Önergesi 

28.V2.IH 019185 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 13.12.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4274-8270/ 25941 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından, Türk Gıda Kodeksi- Enerji İçecekleri 
Tebliğinde yapılan değişikliğe ilişkin olarak Bakanlığımızca cevaplandırılmak üzere verilen yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. / \ ı 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından, Türk Gıda Kodeksi- Enerji İçecekleri 
Tebliğinde yapılan değişikliğe ilişkin olarak Bakanlığımızca cevaplandırılmak üzere verilen yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

06.03.2002 tarihli Türk Gıda Kodeksi- Enerji içecekleri Tebliği'nin (Tebliğ No:2002/24) "ürün 
özellikleri" başlıklı 5.maddesinde: 

Madde 5- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir: 

a- Enerji içeceklerinin karbonhidratlardan sağlanan enerji değeri 100 ml.'de 45 kcal'den az 
olmamalıdır. 

b- Enerji içecekleri özel beslenme amaçlı gıdalar kapsamında değerlendirilemez. 

c- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin kafein miktarı 150 mg/l'den fazla olmamalıdır. 

d- Bu tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin bileşiminde: 

- İnositol 100mg/L 

- Glukoronolakton 20mg/L 

- Taurin 800 mg/L 

den fazla olmamalıdır. 

Hükmü yer almaktayken, adı geçen tebliğ yürürlükten kaldırılarak 09.03.2004 tarihinde, yeni bir Türk 
Gıda Kodeksi Enerji içecekleri tebliği yayımlanmış (Tebliğ No: 2004/11) ve bu Tebliğin "ürün özellikleri" 
başlıklı ö.maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 
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Madde-5 
c- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin kafein miktarı 350 mg/L'den fazla olmamalıdır. 

e- Bu tebliğ kapsamında yer alan enerji içeceklerinin bileşiminde: 

inositol 200 mg/L 

£lukoronolakton 2500 mg/L 

Taurin 4000 mg/L den fazla olmamalıdır. 

SORULAR: 
1- Türk Gıda Kodeksi Enerji içecekleri Tebliğinde değişiklikler yapılırken Bakanlığınızın görüşü alınmış 

mıdır? 
2- Bakanlığınız tarafından ilk Tebliğ'de (06.03.2002) yer alan düşük miktarlar için görüş verilmiş 

midir?Veıilmişse, bu görüşünüz neydi? 

3- 09.03.2004 tarihinde yayınlanan tebliğ için Bakanlığınız görüş verdi ise; bu görüşü hangi kriterlere 
dayandırılmıştır? İki tebliğ arasındaki görüş farkı nasıl izah edilmektedir? 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından, Türk Gıda Kodeksi- Enerji içecekleri 
Tebliğinde yapılan değişikliğe ilişkin olarak Bakanlığımızca cevaplandırılmak üzere verilen yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- Türk Gıda Kodeksi - Enerji İçecekleri tebliğinde değişiklikler yapılırken 
Bakanlığımızın görüşü alınmıştır. 

Cevap 2- 06.03.2002 tarihinde yayımlanan 2002/24 sayılı tebliğle ilgili olarak görüş verilmiş 
olup;bu görüşümüzde enerji içeceklerinin bileşiminde yer alan maddelerin maksimum değerlerinin 
zikredilen Tebliğde yer alan değerler çerçevesinde olması hususu belirtilmiştir. 

Cevap 3- Bu güne kadar Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne dayanarak bir çok ürün tebliği 
Bakanlığımız ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının birlikte çalışmaları sonucunda hazırlanmış ve Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Söz konusu tebliğler yayımlanmadan önce konuyla ilgili 
üniversitelerin, diğer kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmakta, buralardan gelen görüşler 
değerlendirilmekte daha sonra her iki Bakanlığın mutabakatı ile yayımlanmaktadır. 

09.03.2004 tarihinde yayımlanan Tebliğle ilgili olarak;üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğretim 
üyeleri ile yapılan toplantılarda, ürünün bileşiminde yer alan maddelerin konsantrasyonlarının 
yükseltilmesinin insan sağlığı açısından zararlı olduğu hususunda Bakanlığımıza herhangi bir bilimsel 
verinin sunulmaması ve bahse konu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin bir çok Avrupa Birliği ülkelerinde 
serbestçe satıldığı nazara alınarak gelişen teknoloji ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum ile bu ürünlerin 
dikkatli kullanımının temini için Tebliğde yer alan tüketiciye yönelik uyarı ifadeleri geliştirilmiş ve tebliğin 
revizyonu konusunda Bakanlığımızca olumlu görüş verilmiştir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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16. - istanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, yurtlarda barınan bakıma muhtaç çocuk
lara, 

- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, ulusal kadın politikalarının geliştirilmesinde iz
lenecek yöntemlere, 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuyla ilgili bazı iddialara, 
- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, kamu ve özel sektörde çalışan özürlü vatandaş

lara, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in cevabı (7/4290, 4291, 4292, 4293) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Güldal AKŞİT tarafından yazılı olarak yanıtlan

masını arz ederim. 

Ali Rıza GÜLÇİÇE& 
İstanbul Milletvekili 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan, 
bakıma muhtaç çocuklarla ilgili; 

1-Kurumunuza bağlı yurtlarda kalan çocukların Mesleki, Teknik Eğitime 
yöneltilmesi konusunda, ilgili hakanlıklarla koordineli olarak gerekli çalışmalar 
yapılmakta mıdır? 

2-Yurtlardan ayrılan veya 18 yaşın üstündeki çocukların yurtlardan 
ayrılması durumunda takibi yapılmakla mıdır? Bakanlığınızın bu çocuklara 
yönelik iş bulma, iş kurma gibi konularda bir çalışması bulunmakta mıdır? 

3-Soz konusu çocukların iş kurması ile ilgili olarak diğer bakanlıklar ve 
kuruluşlarla uzun vadeli kredi olanağı sağlanması konusunda bîr çalışma 
yapmayı düşünüyor masunuz? 

4- Milli Eğitim ve YÖK'le işbirliği yapılarak,; yurtlarda barınan 
çocukların Üniversiteye girmelerini kolaylaştırma konusunda, onların 
üniversiteye girişini kolaylaştıncı bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 
Bu konuda Bakanlığınızın görüşleri nelerdir? 
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26.11.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MEVLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Devlet Bakanı Sayın Güldal Akşit tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve korunması konusunda Türkiye'nin taraf olduğu 
uluslararası antlaşmaları ve Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan devlet 
yükümlülüğünü göz önünde bulundurarak, ulusal kadın politikalarının inşasına ve 
geliştirilmesine gerek duyulduğu gözlemlenmektedir. Konuyla ilgili olarak; 

1 - Ne gibi girişimlerde bulunulması düşünülmektedir? 
2- İzlenecek yol haritasının belirlenmesi aşamasında nasıl yöntemlerin takip edilmesi 

planlanmaktadır? 
3- Öngörülen süreçte söz sahibi olması gereken kadın hareketlerinin sürece katılımı 

nasıl sağlanacaktır? Ne tür iletişim ve koordinasyon kanallarının düzenlenmesi 
planlanmaktadır? 

26.11.2004 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MEVLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Devlet Bakanı Sayın Güldal Akşit tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR y 
Adana Milletvekili 

23 Kasım 2004 tarihli Sokak Çocukları Araştırma Komisyonu'nda, komisyonun AKP'li 
üyesi sayın Avni Doğan'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ( SHÇEK ) 
ile ilgili açıklamaları olmuştur. Kurumun üzerine ciddiyetle gidilmesi gerektiğini 
belirten sayın Doğan, kurumda belirsiz bir kadro, yolsuzluk ve çocukların cinsel taciz 
ve işkenceye maruz kalması gibi sorunların varlığının altını çizmiştir. Konuyla ilgili 
olarak; 

1- Sayın Avni Doğan'ın değindiği sorunların ciddiyetini göz önünde bulundurarak, altı 
çizilen meselelerin araştırılması için ne gibi işlemler yapılması düşünülmektedir? 

2- Bu tür iddiaların öne sürülmesine sebep olan nedenlerin araştırılması ve 
sorgulanması için nasıl bir yöntem izlenmesi planlanmaktadır? 

3- İddiaların gerçekliği durumunda alınan, planlanan tedbirler nelerdir? Özellikle sözü 
geçen müdahalelere maruz kalan çocukların rehabilite edilmesi ve topluma yeniden 
sağlıklı birer birey olarak kazandırılması için neler yapılması planlanmaktadır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Gürdal AKŞÎT tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

JJAüi-
Ümmet KANDOĞAIVV 

DYP Denizli Milletvekili 

1 -Resmi rakamlara göre Türkiye'de kaç engelli vatandaşımız 
bulunmaktadır? Bunları engelli guruplarına göre belirtir misiniz? 

2 - Doğuştan veya sonradan özürlülüğün engellenmesine ilişkin olarak 
herhangi bir çalışmanız var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Bu çalışmaları 
yeterli buluyor muzunuz? 

3 - Kamu kuruluşlarında ve özel sektörde engelli çalıştırma zorunluluğuna 
riayet edilmekte midir? Yüzde 3 özürlü çalıştırma zorunluluğunu takip 
etmekle yükümlü biriminiz var mıdır? 

4 - Belirli şartlara haiz olan ve bu şartlara göre yüzde 3 özürlü çalıştırması 
zorunlu bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerden bu güne kadar bu 
zorunluluğa uymadığı için cezalandırılan kaç işletme sahibi, kurum veya 
kuruluş bulunmaktadır? Bunlara verilen cezaların yıllara göre toplam 
miktarı ne kadardır? 

5 - Kayıtlarınıza göre engelli olarak istihdam edilen kaç kişi bulunmaktadır? 
Bunları memur, işçi ve özel sektör gruplarına göre belirtir misiniz? 

6 - Türkiye genelinde engelli olup ta iş isteyen kaç kişi bulunmaktadır? 
T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI 
( Sn.Güldal AKŞİT ) 

SAYI : B.02.0.007/00. ^L^L^^T 3.2/.IZ/2004 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığının 13.12.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
8320 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ile Adana Milletvekili Sayın Prof.Dr.N.Gaye ERBATUR (2 adet), İstanbul 
Milletvekili Sayın Ali Rıza GÜLÇİÇEK ve Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'a 
ait Yazılı Soru önergeleri hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ RIZA GÜLÇİÇEK'İN 

7/4290 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan, 
bakıma muhtaç çocuklarla ilgili; 

SORU 1 : 

Kurumunuza bağlı yurtlarda kalan çocukların Mesleki, Teknik Eğitime 
yöneltilmesi konusunda, ilgili bakanlıklarla koordineli olarak gerekli çalışmalar 
yapılmakta mıdır? 

CEVAP 1 : 

Genel Müdürlüğümüze bağlı yetiştirme yurtlarında korunma altında bulunan 
korunmaya muhtaç çocukların öğrenim görerek bir iş ve meslek sahibi olmaları ve 
kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri amaçlanmaktadır. Halen 109 yetiştirme 
yurdunda 10510 çocuğa hizmet verilmektedir. 

Yüksek öğrenime devamdaki güçlükler ve daha kısa zamanda iş ve meslek 
sahibi olmalarının sağlanması amacıyla lise öğreniminde istek ve yetenekleri 
doğrultusunda çeşitli meslek liselerine (Endüstri Meslek, Ticaret, Kız Meslek, Sağlık 
Meslek vb.) yönlendirilmektedir, öğrenime devam eden toplam 7535 çocuktan 
3744'ü ilköğretime, 3198'i lise ve dengi, 593'ü ise yüksek öğrenime devam 
etmektedir. 

Çeşitli nedenlerle öğrenimlerine devam etmeyen çocukların; 

Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile yapılan işbirliği gereği 3308 sayılı Kanun 
çerçevesinde çalışarak mesleki ve teknik eğitim almaları, 

Bunların yanı sıra Turizm Bakanlığı Turizm Eğitim Genel Müdürlüğü ile 1994 
yılında yapılan protokol gereği her yıl 40-50 gencimiz Turizm Eğitim Merkezlerinde 
(TÜREM) Turizm Sektörüne ara insan gücü yetiştirme amacı ile ön büro, servis, Kat 
hizmetleri ve mutfak konularında eğitim almaktadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Denetleme Genel Müdürlüğü ile 
yapılan işbirliği sonucunda da gençlerimizin El Sanatları Eğitim Merkezlerinde açılan 
kurslardan yararlanmaları sağlanmaktadır. 

Türkiye Iş-Kur Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucu illerde açılan "İşgücü 
Yetiştirme Kursları"na çocuklarımızın öncelikle katılımları sağlanmaktadır. 

SORU 2-3 : 

Yurtlardan ayrılan veya 18 yaşın üstündeki çocukların yurtlardan 
ayrılması durumunda takibi yapılmakta mıdır? Bakanlığınızın bu çocuklara 
yönelik iş bulma, iş kurma gibi konularda bir çalışması bulunmakta mıdır? 
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S ö z k o n u s u ç o c u k l a r ı n is k u r m a s ı ile İ lgil i o la rak d iğer bakan l ık la r v e 
kuru luş la r l a u z u n vade l i k red i o lanağ ı s a ğ l a n m a s ı k o n u s u n d a bir ç a l ı ş m a 
y a p m a y ı d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

C E V A P 2-3 : 

Ye t i ş t i rme yur t la r ında k o r u n m a a l t ında bu lunan çocuk la r ın k o r u n m a karar ı 
n o r m a l şa r t la rda ç o c u ğ u n reşi t o l a n a k a d a r d e v a m eder . K o r u n m a a l t ına a l ınmas ın ı 
ge rek t i ren şar t lar ın o r t adan ka lkmas ı ha l inde ise haz ı r lanacak sosya l i nce leme 
rapo ru d i kka te a l ına rak İl M ü d ü r l ü ğ ü ' n ü n tekl i f i i le ç o c u ğ u n k o r u n m a karar ı ilgili 
m a h k e m e c e ka ld ı r ı lmaktadı r . 

Ç o c u k reşi t o l duk tan son ra ; 

a ) 18 yaş ın ı t a m a m l a m ı ş o lan k o r u n m a y a m u h t a ç ç o c u k l a r d a n ; 

1 -Or taöğren ime d e v a m eden le r in 2 0 yaş ına kadar , 
2 -YUkseköğ ren ime d e v a m eden le r in 25 yaş ına kadar , 

b) Ö ğ r e n i m e d e v a m e t m e y e n 18 yaş ın ı d o l d u r m u ş çocuk la r ın bir iş ve mes lek 
sah ib i ed i le rek kend i kend ine yeter l i o lab i lme le r in in s a ğ l a n m a s ı amac ıy l a 
2 0 yaş ına kadar , ç o c u ğ u n r ızası a l ı nmak şart ıy la m a h k e m e ta ra f ından 
k o r u n m a karar ın ın d e v a m ı n a karar ver i lebi l i r . K o r u n m a karar ı ka l kmış , 
a n c a k tek baş ına yaşamın ı s ü r d ü r e m e y e c e k d u r u m d a k i kız çocuk la r ı 
k u r u m c a h i m a y e o lunur . Bu çocuk la r ın e m e k karşı l ığı y e m e - i ç m e , b a r ı n m a 
v e harç l ık lar ı k u r u m c a ka rş ı l anmak kaydıy la k u r u m h izmet le r inde 
ça l ışma la r ı sağlanabi l i r . 

c ) B e d e n s e l , z ih inse l ve ruhsa l sakat l ık lar ı neden iy le sürek l i b a k ı m a m u h t a ç 
d u r u m d a b u l u n a n v e ça l ı şmak tan ac iz o l an çocuk la r ın k o r u n m a karar lar ı uzatı l ır . 

18 y a ş ı n ü s t ü n d e çocuk la r ın iş ku rmas ı ile ilgili o l a rak vade l i k red i o l anağ ı 
s a ğ l a n m a s ı k o n u s u n d a bir ça l ı şma bu lunmamak tad ı r . A n c a k , 2 5 . 0 2 . 1 9 8 8 tar ih ve 
3 4 1 3 sayı l ı K a n u n ' d a k a m u k u r u m ve kuru luş la r ında reşi t o l u n c a y a kada r G e n e l 
M ü d ü r l ü ğ ü m ü z ta ra f ından bak ı lan ve k o r u n a n çocuk la r iç in her yı l baş ındak i hang i 
s t a tüde o lu rsa o l sun serbes t kad ro mevcu t la r ın ın b inde biri n ispe t indek i k ısmın ı 
ay ı ra rak bu çocuk la r a ras ında yap ı lacak s ınavda başar ı l ı o lan la r a ras ında a t a m a 
yapar la r den i lmek ted i r . 

B u ç e r ç e v e d e G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü m ü z ta ra f ından k o r u n m a a l t ına a l ınmış 
ç o c u k l a r ı m ı z d a n her yı l k u r u m d a n ayr ı lma a ş a m a s ı n a g e l e n 1500 k a d a r ç o c u ğ u m u z 
g e l e c e k end i şes i d u y m a d a n k a m u k u r u m v e kuru luş lar ına yer leş t i r i lmekted i r . 
K a n u n u n yü rü r lüğe g i rd iğ i 1988 ta r ih inden g ü n ü m ü z e kada r 2 4 . 0 3 8 ç o c u k 3 4 1 3 sayı l ı 
Y a s a k a p s a m ı n d a işe yer leşt i r i lmişt i r . 

S O R U 4 : 

MIHI Eğ i t im v e Y Ö K ' l e İşbir l iği yap ı la rak , yur t l a rda b a r ı n a n ç o c u k l a r ı n 
Ü n i v e r s i t e y e g i rme le r in i ko lay laş t ı rma k o n u s u n d a , on la r ın ün ivers i teye gir iş in i 
ko lay laşt ı r ıc ı bir d ü z e n l e m e y a p m a y ı d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? B u k o n u d a 
B a k a n l ı ğ ı n ı z ı n görüş le r i ne lerd i r? 

C E V A P 4 : 

Ye t i ş t i rme yur t la r ında k o r u n m a a l t ında b u l u n a n genç le r in ge rek de rs y ö n ü n d e n 
d e s t e k l e n m e l e r i , g e r e k s e ün ivers i teye haz ı r lanmala r ı aç ı s ından özel l ik le kuru luş 
ö ğ r e t m e n l e r i n d e n yara r lan ı lmak ta , yeter l i o l m a m a s ı ha l i nde Mil l i Eğ i t im Müdür lük le r i 
i le işbir l iğ i yap ı la rak ek de rs ücret i ö d e n m e k suret iy le b ranş öğ re tmen le r i 
gö rev lend i r i lmek te , çocuk la r ın /genç le r in oku l la r bünyes indek i kurs la ra v e y a 
d e r s h a n e y e gönder i lme le r i sağ lanmak tad ı r . 

Y ü k s e k ö ğ r e n i m e d e v a m e d e n genç le r in Y ü k s e k ö ğ r e n i m Kred i ve Yur t la r 
K u r u m u G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü ' n ü n ücrets iz b a r ı n m a , b e s l e n m e , k red i ve harç 
o l a n a k l a r ı n d a n ya ra r lanma la r ı sağ lanmak tad ı r . 

Sayg ı la r ım la . yS^~s^ _——^""""""''^^^ 

^ t S ü l d a l A K Ş İ T 
Dev le t B a k a n ı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR.N.GAYE ERBATUR'UN 

7/4291 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve korunması konusunda Türkiye'nin 
taraf olduğu uluslararası antlaşmaları ve Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan 
devlet yükümlülüğünü göz önünde bulundurarak, ulusal kadın politikalarının 
inşasına ve geliştirilmesine gerek duyulduğu gözlemlenmektedir. Konuyla ilgili 
olarak; 

SORU 1 : 

Ne gibi girişimlerde bulunulması düşünülmektedir? 

CEVAP 1 : 

Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, bir politika oluşturma ve 
koordinasyon kuruluşu olarak, başta BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAVV) olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası 
sözleşme ve kararlar doğrultusunda, kamu politikalarına cinsiyetle ilgili bakış açısının 
dahil edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir. 

Koordinasyon işlevini etkili bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, yine söz 
konusu uluslararası belgelerde de öngörüldüğü üzere Genel Müdürlük, Başbakanlığa 
bağlı bir kuruluş olarak yapılandırılmıştır. Başbakanlığa bağlı olması nedeniyle 
bulunduğu hiyerarşik konumu gereği merkezde olduğu gibi yerel ve bölgesel 
düzeydeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapabilmektedir. 

6 Kasım 2004 tarihli ve 5251 Sayılı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Kadının Statüsü Danışma Kurulu yer 
almakta ve Kurul pek çok kamu kuruluşunun üst düzey temsilcilerinin yanısıra 
üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşmaktadır, önümüzdeki 
dönemde çalışmalarına başlayacak olan Kurul, kamu politikalarına cinsiyet bakış 
açısının dahil edilmesinde etkin bir araç olacaktır. Kurul aynı zamanda ilgili tüm 
kuruluşlarca etkin bir koordinasyon sağlanmasında da önemli bir rol oynayacaktır. 

1995 yılında yapılan Dördüncü Dünya Kadın Konferansına katılan ülkemiz 
Pekin Eylem Platformu ve Pekin Deklarasyonumu hiçbir çekince belirtmeksizin kabul 
etmiştir. Konferansın hemen ardından Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün 
koordinatörlüğü ile kamu kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, 
siyasi partiler, meslek kuruluşları ve medya temsilcilerinin katılımlarıyla 1996 yılında 
"Türkiye Ulusal Eylem Planı" hazırlanmıştır. Hazırlanan Eylem Planında, 
taahhütlerimiz doğrultusunda tespit edilen hedeflere ulaşabilmek için hükümet, sivil 
toplum kuruluşları ve diğer toplumsal tarafların gerçekleştireceği eylemler 
belirlenmiştir. 
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Aradan geçen süreç içinde başta Anayasa olmak üzere temel yasal 
mevzuatımızda çok önemli gelişmeler kaydedilmiş, kurumsal düzenlemeler yapılmış, 
toplumsal bilinçlenme ve duyarlılığın yükselmesinde önemli bir ilerleme 
kaydedilmiştir. Genel Müdürlük Pekin+10 sürecini de dikkate alarak kadın politikaları 
üzerinde bir çalışma başlatmıştır. Birleşmiş Milletler tarafından 28 Şubat-12 Mart 
2005 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Pekin+10 konulu BM Kadının Statüsü 
Komisyonu toplantısını takiben yapacağımız değerlendirme çerçevesinde Türkiye 
Ulusal Eylem Planı güncellenecektir 

SORU 2-3: 

İzlenecek yol haritasının belirlenmesi aşamasında nasıl yöntemlerin takip 

edilmesi planlanmaktadır? 

Öngörülen süreçte söz sahibi olması gereken kadın hareketlerinin sürece 
katılımı nasıl sağlanacaktır? Ne tür iletişim ve koordinasyon kanallarının 
düzenlenmesi planlanmaktadır? 

CEVAP 2-3 : 

Kadın sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine verdiğimiz önem doğrultusunda 
Türkiye Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmaları da ilgili kamu kurum ve kuruluşları, 
yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği ve koordinasyonu 
içerisinde gerçekleştirilecektir. 

Geniş katılımlı bir toplantı ile nihai şeklini almasını hedeflediğimiz Ulusal 
Eylem Planında kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ile hükümet ve hükümet dışı 
kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek eylemler tespit edilecektir. 

Saygılarımla. 

Güldai AKŞİT 

Devlet Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR.N.GAYE ERBATUR'UN 
7/4292 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

23 Kasım 2004 tarihli Sokak Çocukları Araştırma Komisyonu'nda 
komisyonun AKP'li üyesi sayın Avni Doğan'ın Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile ilgili açıklamaları oluşmuştur. Kurumun üzerine 
ciddiyetle gidilmesi gerektiğini belirten sayın Doğan, kurumda belirsiz bir 
kadro, yolsuzluk ve çocukların cinsel taciz ve işkenceye maruz kalması gibi 
sorunların varlığının altını çizmiştir. Konuyla ilgili olarak; 

SORU 1-2: 

Sayın Avni Doğan'ın değindiği sorunların ciddiyetini göz önünde 
bulundurarak, altı çizilen meselelerin araştırılması için ne gibi işlemler 
yapılması düşünülmektedir? 

Bu tür iddiaların öne sürülmesine sebep olan nedenlerin araştırılması ve 
sorgulanması için nasıl bir yöntem izlenmesi planlanmaktadır? 

CEVAP 1-2: 
2828 sayılı Kanun gereği, korunma kararı bulunan ya da Acil Valilik Onayı ile 

korunma altına alınan çocuklarımız Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren 
0-12 yaş Çocuk Yuvaları ve 13-18 yaş Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtlarında korunma 
ve bakım altındadır. 

Bilindiği üzere İstismar; 

Fiziksel, duygusal ve cinsel istismar olmak üzere üç kategori de ele 
alınmaktadır. 

Kuruluşlarımızda korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın korunma 
altına alınma nedenlerine bakıldığında; ailenin fiziksel ve duygusal istismarının, 
kuruluşa kabul edilme içerisinde 1. sırayı aldığı görülmektedir. 

2000 yılı çocuk yuvaları verilerine bakıldığında; 7568 çocuktan 197'sinin 
ailenin fiziksel ve duygusal istismarı nedeni ile, 33'ünün aile dışı cinsel istismar ve 
14'ünün ensest nedeni ile, 

2001 yılı çocuk yuvaları verilerine bakıldığında; 7794 çocuktan 319'unun 
ailenin fiziksel ve duygusal istismarı nedeni ile, 50'sinin aile dışı cinsel istismar ve 
27'sinin ensest nedeni ile, 

2002 yılı çocuk yuvaları verilerine bakıldığında; 8552 çocuktan 422'sinin 
ailenin fiziksel ve duygusal istismarı, 24'ünün aile dışı cinsel istismar ve 25'inin 
ensest nedeni ile, 

Çocuk Yuvalarında korunma altına alındığı görülmektedir. 
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Daha kuruluşa alınmadan önce ailesi veya çevresi tarafından örselenen bu 
çocukların bir taraftan kuruluşa uyum sağlamaları için çalışılmakta diğer taraftan bu 
örselenmişliklerinin giderilebilmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilebilmeleri için 
gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Bu çerçevede; Kuruluşlarımızda 24 saat yatılı hizmet verilmekte olup, Sosyal 
Hizmet Uzmanları, Psikologlar, Çocuk Gelişimciler ve öğretmenlerimizle istismar 
sonucu kuruluşlarımıza alınan çocuklarla mesleki çalışmalar yapılmaktadır. Gerekli 
görülmesi halinde hastanelerin psikiyatri kliniklerine bu çocuklarımız götürülerek kısa-
uzun süreli tedavileri yaptırılmaktadır. 

Toplumumuzun sosyo-ekonomîk ve kültürel yapısına bakıldığında; son yıllarda 
gelir dağılımındaki dengesizliğin ve işsizlik oranının, köyden kente göçle birlikte 
sorunların arttığı v.b. görülmektedir. Bunun sonucunda ise; çocukların çalıştırılması, 
çocuk suçluluğunun artması, aile içi şiddetin yaşanması, madde kullanımının 
yaygınlaşması v.b nedenlerle korunmaya muhtaç durumu artmıştır. 

Kurumumuz; 2828 sayılı Yasa gereği 18 yaşından küçük, cinsel 
istismara uğrayan, fuhuşa sürüklenmekte olan, alkol ve madde bağımlısı, 
hırsızlık alışkanlığı olan v.b çocukları da, ilgili mahkemelerce verilen tedbir 
kararları doğrultusunda korunma altına almakta ve olanaklar ölçüsünde 
yeniden toplumsallaşmaları için; sağlık, eğitim, iş ve meslek sahibi olmaları 
konusunda hizmet vermeye çalışmaktadır. 

Kuruluşa kabul edilmeden önce cinsel istismara uğrayan, fuhuşa sürüklenen 
bazı çocuklarımız kuruluşa kabul edildikten sonra kuruluşa uyum sorunu 
yaşamaktadır. Psiko-sosyal durumları nedeniyle yapılan bütün uyum çabalarına 
rağmen kuruluştan kaçmaktadırlar. Kuruluştan izinsiz ayrılan çocukların durumları en 
kısa zamanda kolluk kuvvetlerine bildirilmekte, kaçak durumda bulunan 
çocuklarımızın eşgali, kimlik bilgileri ve gidebileceği adresler belirtilmektedir. Bu 
çocuklarımız kuruluş dışında kaçak durumda iken de cinsel istismara 
uğrayabilmektedirler. 

SORU 3 : 

iddiaların gerçekliği durumunda alınan, planlanan tedbirler nelerdir? 
özellikle sözü geçen müdahalelere maruz kalan çocukların rehabilite edilmesi 
ve topluma yeniden sağlıklı birer birey olarak kazandırılması için neler 
yapılması planlanmaktadır? 

CEVAP 3 : 

Son yıllarda mahkemelerce verilen tedbir kararları sonucunda Kuruluşumuza 
kabul edilen ve kuruluşlarımıza kabul edilmeden önce cinsel istismara uğrayan, 
fuhuşa sürüklenen çocukların küçük yaşta uğradıkları bu cinsel travmalar nedeniyle, 
psiko-sosyal durumları çok olumsuz etkilenmekte tedavi süreçleri çok uzun 
sürebilmektedir. 

Psiko-sosyal yönden travmaya uğramış bu çocuklar ile Kuruluşumuzdaki 
Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikologlar mesleki çalışma yapmaktadır. Yetiştirme 
yurtlarımızın bulunduğu İllerdeki Psikiyatri Kliniklerinde tedavi süreçlerine ivedilikle 
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başlanılmaktadır. Kumluşlarımızdaki Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikologlar 
tarafından çocukların aileleri ve yakın çevreleri ile de mesleki çalışma yapılmaktadır. 

Çocukların psiko-sosyal gelişimlerindeki olumsuzluklar biran önce rehabilite ve 
tedavi edilmeye çalışmakta, çocuğu sosyal-kültürel faaliyetlere yönlendirmekte, 
eğitimlerini başarılı bir şekilde sürdürmeleri için gerekli takip ve izlenmesi 
sağlanmaktadır. 

Günümüz itibariyle korunma altında bulunan çocuklarımızın en iyi şekilde 
yetiştirilebilmesi için; 

• Kışla tipi kuruluşlarımızdan olanaklar ölçüsünde küçük ev tipi kuruluşlara 
geçilmekte, büyük kapasiteli kuruluşların kapasiteleri düşürülerek çocuk 
yuvası içinde küçük birimler oluşturulmakta, 

• Fiziki yapısı nedeni ile uygun olmayan kuruluşlarımız kapatılarak yeni 
kuruluşlara taşınılmasına yönelik çalışmalar yapılmakta, 

• Yoğun bir şekilde yaşanan personel eksikliği ek ders karşılığı veya hizmet 
alımı ile personel görevlendirilmesi yoluna gidilerek giderilmeye çalışılmakta, 
ancak; personel sayısının artırılmasının daha önemli olduğu düşünülmektedir. 

• Çocuk Yuvalarında çalışan idareci.mesleki ve diğer personel hizmet içi eğitime 
tabi tutulmakta, 

• 12 yaş üstü çocuk yuvasında bulunan çocukların yetiştirme yurtlarına 
alınmalarına ağırlık verilmekte, 

• Çocukların sportif etkinlere, sosyal kültürel faaliyetlere katılımları sağlanarak 
enerjilerini olumlu yönde kullanmaları sağlanmaktadır. 

Kuruluşlarımız içinde istismar vak'alarına rastlanmaması için her türlü idari ve 
meslek tedbirler alınmaktadır. 

Kuruluş çocuklarımızın kuruluş dışında herhangi bir istismar durumu ile karşı 
karşıya kalması durumunda ise ; her türlü haklarının savunulmasına yönelik tedbirler 
alınmakta, davalara Hukuk Müşaviriiğimizce müdahil olunmaktadır. Gerekli 
soruşturmalar, inceleme ve teftişler Kurumumuz Teftiş Kurulunca da yapılmaktadır 
.Yukarıda da belirtildiği üzere .kuruluşlarımızda meslek elemanlarınca diğer taraftan 
hastanelerin psikiyatri sevişlerinden de yardım alınarak çocukların sağlıklı bireyler 
olarak yetiştirilmeleri yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. 

Cinsel istismara uğrayan çocukların Hukuk Müşavirliğimiz tarafından hakları 
korunmakta, hukuksal müdahale ve süreçlerinin titizlikle takipleri yapılmaktadır. 

Teftiş Kurulu Başkanlığımızca da bu tür olaylar ile ilgili gerekli incelemelerde 
bulunulmaktadır. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 
7/4293 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU 1 : 
Resmi rakamlara göre Türkiye'de kaç engelli vatandaşımız 

bulunmaktadır? Bunları engelli gruplarına göre belirtir misiniz? 

CEVAP 1 : 
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Başbakanlık Devlet istatistik 

Enstitüsü Başkanlığı tarafından 2002 yılında yapılan "Türkiye özürlüler araştırması" 

sonuçlarına göre; toplam özürlü nüfus sayısı; 8.430.000 olup özürlü olan nüfusun 

toplam nüfus içindeki oranı %12.29'dur. 

Araştırma sonuçlarına göre özürlülerin, özür gruplarına göre dağılımı (Yaklaşık 

Olarak) 

Özür Türü 

Görme özürlüler 

İşitme özürlüler 

Dil ve Konuşma özürlüler 

Zihinsel özürlüler 

Süreğen Hastalığı Olanlar 

Türkiye Toplamı 

Toplam Sayı 

412.000 

252.000 

263.000 

331.000 

7.172.000 

8.430.000 

SORU 2 : 
Doğuştan veya sonradan özürlülüğün engellenmesine ilişkin olarak 

herhangi bir çalışmanız var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Bu çalışmaları yeterli 
buluyor musunuz? 

CEVAP 2 : 

Doğuştan veya sonradan olan özürlülüğün önlenmesine yönelik olarak 

özürlüler İdaresi Başkanlığına bağlı olan Tıbbi Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

bünyesinde yürütülen faaliyetler: 
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Araştırma çalışmaları 
• Özürlülüğün önlenmesi ve özürlülük alanında çalışan akademisyenlerin 

belirlenmesine yönelik* bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçları 

www.ozida.aov.tr adresinde paylaşılacaktır. 

• Yaşlılıkta ortaya çıkan özür çeşitleri nedenleri ve önlenmesine yönelik olarak 

Başkanlığımız, Türk Tabipler Birliği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalı işbirliği ile "Yaşlılarda 

özürlülüğün değerlendirlmesine yönelik çok merkezli epidemiyolojik çalışma" 

gerçekleştirilmiş çalışmanın sonuçları 2000 yılında basılarak dağıtımı 

sağlanmıştır. 

• İş kazalarında insan faktörünün saptanması amacıyla "iş kazaları ile risk alma 

eğilimi arasındaki ilişki" araştırması yapılmıştır. 

• Trafik kazalarının önlenmesi özürlülerin trafik ortamında karşılaştıkları 

sorunlar ve çözüm önerileri konulu rapor hazırlanarak TBMM Trafik araştırma 

komisyonuna iletilmiştir. 

Yasal çalışmalar 
• önemli özürlülük nedenlerinden olan trafik kazalarının önlenmesinde insan 

faktörünün kazalar üzerinde etkisini azaltmak üzere uzun yıllardır batılı ülkeler 

tarafından kullanılan Psikoteknik Değerlendirmenin ülkemizde uygulama 

alanının geliştirilmesine yönelik bir dizi faaliyet gösterilmiştir. Başkanlığımız 

üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 

Federasyonu İç İşleri Bakanlığı belediyeler ile işbirliği sonucunda hazırlanan 

yasa değişikliği ve yeni yasal düzenlemelerin hazırlanması çalışmaları 

tamamlanmış ve Karayolları Güvenlik kuruluna sunulmuştur. 

Toplumsal duyarlık oluşturma 

• Başkanlığımız ve TRT genel Müdürlüğü işbirliği ile doğuştan özürlülüğün 

önlenmesine yönelik olarak "Geç Olmadan" ana başlıklı 5 adet spot film 

hazırlanmıştır. Bu spot filmlerde hamilelik öncesi ve hamilelik döneminde 

özürlü çocuk sahibi olmamak için dikkat edilmesi gereken hususlar dramatik 

biçimde dile getirilmiştir. Hazırlanan filmler ülke çapında yayın yapan yerel 

bölgesel ulusal kanalların tümüne iletilmiş ayrıca TRT televizyonlarında 

yayınlanması sağlanmıştır. 

• Doğuştan özürlülüğe yol açan Nöral tüp defektlerinin ve önlenmesinde folik 

asitin kullanımı konusunda broşür hazırlanarak dağıtımı sağlanmıştır. 
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• İşitme engeli ile doğan bebeklerin erken tanılanması ve erken rehabilite 

edilmesine yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirilmiştir. Çeşitli hastanelerde 

otoaküstik emisyon test cihazı ile yeni doğanların işitmelerinin taranmasına 

olanak sağlayan üniteler açılmıştır. Bu ünitelerde işitme engeli olduğu şüphesi 

bulunanlar Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü tarafından 

değerlendirilmekte ve gerekli eğitim, cihazlandırma yapılmaktadır. İşitme 

taramasının yurt genelinde yaygınlaşması için "Ulusal Yenidoğan İşitme 

Taraması Kampanyası" Başkanlığımız Sağlık Bakanlığı, Dokuz Eylül, Gazi, 

Hacettepe ve Marmara Üniversitesi ile başlatılmıştır. 

• Çeşitli televizyon programlarına katılım sağlanarak akraba özürlülüğü ve 

özürlülüğün önlenmesi, tabii afetlerde özürlülere yaklaşım, tıbbi rehabilitasyon 

ve önemi, özürlülüğü önlemede erken tanının önemi, özürlülüğün nedenleri ve 

önlenmesi konularında bilgi verilmiştir. 

• Çeşitli televizyonlarda ilgi ile izlenen dizilerde özürlülüğün önlenmesi ile ilgili 

mesajların yer alması için konuyla ilgili mesajlar televizyon kanallarına 

iletilmiştir. 

Panel- Sempozyum Çalışmaları 
özürlülüğün nedenleri ve önlenmesi özürlü bireylerin özürlerinin etkilerin 

azaltılması ve özürlerine bağlı ikincil sağlık sorunlarının önlenmesi konularında bir 

dizi panel/sempozyum çalışması gerçekleştirilmiştir. Aşağıda panellerin isimleri 

yer almaktadır 

• Rettsendromu • Multipl Skleroza Tıbbi ve 

• özürlülerde beslenme Sosyal Yaklaşım 

• özürlülerde Ağız ve Diş • Spina Bifida Günleri 

Sağlığı 

Basılı materyaller 

• Başkanlığımız tarafından evlenecek çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olmaları 

konusunda bilgilendirmeyi hedefleyen "Sağlıklı Nesiller İçin Bir Armağan" projesi 

İzmit Yerel 21 Gündem işbirliği ile Dünya Bankası Küçük Hibeler Programına 

sunulmuş ve destek sağlanmıştır. Proje kapsamında 2003 yılında lzmit"te evlenen 

2000 çifte kitap hediye edilmiştir. 

• Yeni evlenecek çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olmaları konusunda bilgilenmeleri 

amacıyla "Sağlıklı Nesiller İçin Bir Armağan isimli bir broşür hazırlanmıştır 
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• Spina Bifida demeği ile işbiriği yapılarak Doğuştan özürlülüğe yol açan Nöral tüp 

defektleri ve önlenmesinde folik asitin kullanımı konusunda broşür hazırlanarak 

dağıtımı yapılmıştır. 

• özürlü ailelere yol göstermek ve rehberlik etmek amacıyla Türkiye'deki 

rehabilitasyon merkezleri rehberi hazırlanmıştır. Bu rehberde özürlülük, özür 

nedenleri özür türleri, rehabilitasyon ve önemi, rehabilitasyon merkezleri gibi bilgiler 

yer almaktadır. 

• "Az Görenlerin Rehabilitasyonu" ve "İşitme Engelli Çocukların Ailelerine öneriler" 

başlıklı kitapçıklar var olan özrün etkilerinin azaltılması ve ek özürlerin gelişiminin 

engellenmesi kapsamında basılmıştır. 

• özürlülerde ikincil sağlık sorunlarının azaltılması ve özrün etkilerinin azaltılması 

açısından önemli bir konu olan beslenme sorunları konusunda "Zihinsel ve 

Bedensel özürlülerde Beslenme Sorunları ve Çözüm Yolları" isimli kitap 

hazırlanarak basılmış ve dağıtımı yapılmıştır. 

SORU 3 : 
Kamu kuruluşlarında ve özel sektörde engelli çalıştırma zorunluluğuna riayet 

edilmekte midir? Yüzde 3 özürlü çalıştırma zorunluluğunu takip etmekle yükümlü 
biriminiz var mıdır? 

CEVAP 3 : 
Özürlü işçiler 

Kamuda 19.328 özürlü işçi çalışması gerekirken, 15.372 özürlü işçi çalışmakta ayrıca 

1.054 kontenjan fazlası olarak çalışan bulunmaktadır. 

Bu durumda kamudaki açık kontenjan sayısı 5.010'dur. 

İş Kurumu Genel Müdürlüğü verilerine göre (Temmuz 2004) 

Özürlü memurlar 
Devlette çalışması gereken özürlü memur sayısı 47.000 iken çalışmakta olan 

özürlü memur sayısı 8.300'tür. 
Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre (Ocak 2004) 

özel Sektörde Özürlü istihdamı 

56.500 özürlü işçi çalışması gerekirken, yaklaşık 21.000 özürlü işçi çalışmakta ayrıca 

1.035 kontenjan fazlası çalışan bulunmaktadır. 

Bu durumda özel sektördeki açık kontenjan sayısı; 21.594'tür. 

- 2 9 7 -



T.B.M.M. B:43 28 . 12 . 2004 0 : 2 

özürlü çalıştırma zorunluluğu; Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına bağlı 

Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam Dairesi Başkanlığı tarafından, ayrıca konunu önemi 

dolayısıyla Başkanlığın diğer birimlerince de takip edilmektedir. 

Bununla beraber, özürlü işçi çalıştırma yükümlülüğünün (kamuda ve özel 
sektörde) takip ve denetiminden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, özürlü 
memur çalıştırma yükümlülüğünün takip ve denetiminden ise Devlet Personel 
Başkanlığı sorumlu ve yetkilidir. 

SORU 4: 
Belirli şartlara haiz olan ve bu şartlara göre yüzde 3 özürlü çalıştırması 

zorunlu bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerden bu güne kadar bu zorunluluğa 
uymadığı için cezalandırılan kaç işletme sahibi, kurum veya kuruluş bulunmaktadır? 
Bunlara verilen cezaların yıllara göre toplum miktarı ne kadardır? 

CEVAP 4 : 

özürlü işçi Çalıştırma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen İşverenlerden Tahsil Edilen 

ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü Hesabına Aktarılan para Cezaları 

Yıl 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

16.12.2004 itibariyle 

TOPLAM 

VADELİ FAİZ (1) 

VADELİ FAİZ (II) 

TOPLAM 

Tahsil Edilen Para 

9.217.274.206 

109.039.736.451 

456.785.064.451 

694.874.711.084 

889.172.838.559 

1.519.057.605.280 

3.678.147.230.092 

1.111.110.868.040 

27.264.439.454 

4.816.512.537.586 

Vadeli Anapara 

2.380.000.000.000 

250.000.000.000 

2.630.000.000.000 

16.12.2004 tarihi itibariyle vadeli hesaptaki toplama para -.3.763.365.307.494 TL 

16.12.2004 tarihi itibariyle iki ayrı vadeli hesap mevcuttur. 

I. Vadeli Hesapta : 2.380.000.000.000TL ana para 1.111.100.868.404TL faiz 

II. ll.Vadeli Hesapta : 250.000.000.000TL anapara 27.264.439.454 TL faiz 

bulunmaktadır. 
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Kayıtlannıza göre engelli olarak istihdam edilen kaç kişi bulunmaktadır? 
Bunları memur, işçi ve özel sektör gruplarına göre belirtir misiniz? 

CEVAP 5: 
Çalışan Özürlülerin Sayısı 

Kamu Toplam 

İşçi 

Memur 

özol Sektör Toplam 

Türkiye Toplamı 

Çalışan Özürlü Sayısı 
23.672 

15.372 

8.300 

35,970 

59.642 

SORU 6: 
Türkiye genelinde engelli olup ta iş isteyen kaç kişi bulunmaktadır? 

CEVAP 6 : 
Türkiye genelinde işçi olmak için iş arayan özürlülere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

2003-2004 Ocak-Ağustos Dönemi Toplam iş Arayan Özürlüier 

"GüldalAKŞİT 

Devlet Bakanı 
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17. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Finike portakalına ve narenciye ih
racat teşvik primine, 

- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, kanatlı et ürünleri ile ilgili iddialara, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/4330, 4331) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİtfcET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

01.12.2004 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

1- ANTALYA'nm FİNİKE llçesi'nde üretilen ve tadı, kokusu ve vitamin 
değeriyle uluslar arası bir değer taşıyan "FİNİKE PORTAKALI"™ 
korumak için önlem almayı düşünüyor musunuz? 

2- Ekonomik sıkıntı ve pazar kaygısı ile portakalın erken toplanmasının 
Finike portakalının değerine verdiği zararı gidermek için hangi 
önlemleri almaktasınız? 

3- İhraç edilen narenciyeye teşvik primi uygulamasının kaldırılmasının, 
ihracata verdiği zararlar bilindiğine göre, narenciye ihracatında 
yeniden teşvik primi uygulamasını ton başına 100 dolardan aşağı 
olmamak üzere başlatmak için ne bekliyorsunuz'? 

02.12. 2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Son günlerde görsel ve yazılı basında uzman olmayan kişiler tarafından, ülkemizdeki 
hayvancılık konusuyla ilgili, hiçbir bilimsel nitelik taşımayan agklamalar yapılmaktadır. 
Özellikle beyaz et kaynağının başında gelen kanatlı et ürünleri konusunda değişik 
spekülasyonlar yaratılarak halkımızın kafası kanştınlmaya çalışılmaktadır. 

Ülkemizin ekonomik durumu ve halkımızın alım gücü zaten ortadadır. Bu tur 
agklamalar halkımızın protein kaynaklannın başında gelen tavuk ve ürünlerinin 
tüketilmemesine neden oiacakbr. Bu konunun bir an önce yetkili kişilerce gerekli araşbrma 
sonuçlan da ortaya koyularak çözülmesi gerekmektedir. 
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Gerçekten iddia edildiği gibi olaylar mevcut ise, gerekli müdahaleler en kısa zamanda 
yapılmalıdır. Eğer konu tamamen spekülasyonlardan ibaret ise de gerekli bilgilendirmeler 
yapılarak, hem beyaz et sektörü bu karalamadan kurtanlmalı, hem de halkımızın bu ürünleri 
gönül rahatlığı ile tüketmesi sağlanmalıdır. 

1. Basında yer aldığı gibi; beyaz et kaynaklan arasında bulunan, tavuk, hindi gibi kanatlı 
hayvanların yetiştirilmesinde hormon olarak nitelendirilecek türde ürünler 
kullanılmakta mıdır? 

2. Bunlann üretiminde kullanılan destek ürünleri nelerdir? Bu ürünlerin insan sağlığına 
etkileri nasıl olmaktadır? 

3. Halk arasında hormon olarak dile getirilen ürünler nelerdir? Bu ürünlerin insan sağlığı 
üzerine etkileri nelerdir? 

4. Kanadı et ürünleri olarak nitelendirilen besin maddeleri ile ilgili halkjmızjn daha aç* 
bir şekilde bilgilendirilmesi için Bakanlığınızın hazırlamış olduğu eğitim ve bikjflendirme 
çalışmalan var mıdır? 

5. Bu konularla ilgili olarak diğer Bakanlıklann da desteği ile oluşturulan bir çalışma 
grubu var mıdır? Eğer yoksa bu tür bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz? 

6. Kanatlı hayvanlardan elde edilen gıda maddelerinin denetimi nasi yapılmaktadır? 
7. Bu ürünlerin ambalajanna yetiştiriliş tarzı ile ilgili ve bilgilendirmek amacıyla açıklayıcı 

etiket koyulması, ahalann daha rahat olmasını sağlayacaktır. Bu yönde bir çalışma 
yapmayı planlıyor musunuz? 

8. Kanatlı et ürünleri ülkemizde oldukça büyük bir sektörü oluşturmaktadır. Bu da 
ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Hormon var veya katkı maddesi 
içeriyor sözleri bu sektörde hem üretici, hem de saba konumunda olan esnafımızın 
zor günler geçirmesine neden olmaktadır. Bu sektördeki üretici ve sabş yapan esnafı 
desteklemek amacıyla herhangi bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

x 28 ARALIK 2004 
SAYI : K D D . S Ö . I . O I / b ^ S ^ 
KONU: Sözlü ve Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.12.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-8371 sayılı yazınız. 

ilgi yazı ekinde gönderilen, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU'na 
ait 6/1361 esas nolu sözlü soru önergesi ile Antalya Milletvekili Feridun Fikret 
BALOĞLU'na ait 7/4330 esas nolu ve Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/4331 
esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

AA 
Sami GÜÇLÜ 

Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Feridun Fikret BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 
Esas No : 7/4330 

SORU 1. ANTALYA'nın FİNİKE İlçesi'nde üretilen ve tadı, kokusu ve vitamin 
değeriyle uluslar arası bir değer taşıyan "FİNİKE PORTAKAU"nı korumak için önlem 
almayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1. Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Antalya-
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Fakültesiyle birlikte 70'li yıllarda yaptığı seleksiyon çalışmaları sonucunda seçilen 
üstün özellikteki Finike Portakalı tiplerinin, virüsten arındırma çalışmalarına 2005 
yılında başlanacaktır. 

SORU 2. Ekonomik sıkıntı ve pazar kaygısı ile portakalın erken toplanmasının Finike 
portakalının değerine verdiği zararı gidermek için hangi önlemleri almaktasınız? 

CEVAP 2. Meyvelerin erken hasadının ağaçlara hiçbir zararı bulunmamaktadır. 
Finike yerli portakalı Mart ayına kadar ağaç üzerinde kalabilmektedir. 

Ayrıca Bakanlığımızın 2005 yılından itibaren yürürlüğe koymayı planladığı yeni ıslah 
projeleri arasında, Finike Portakalının, ticari anlamda gerilemesine sebep olan 
periyodisite (bir yıl çok, bir yıl az meyve verme), fazla çekirdek ve ekolojiye bağlı 
olarak kalitesinin değişmesi, gibi olumsuz özelliklerinin düzeltilmesine yönelik bir 
çalışma da söz konusu olacaktır. 

SORU 3. İhraç edilen narenciyeye teşvik primi uygulamasının kaldırılmasının, 
ihracata verdiği zararlar bilindiğine göre, narenciye ihracatında yeniden teşvik primi 
uygulamasını ton başına 100 dolardan aşağı olmamak üzere başlatmak için ne 
bekliyorsunuz? 

CEVAP 3. Narenciyeye ihracat destekleri konusunda gerekli çalışmalar 
sürdürülmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/4331 

Son günlerde görsel ve yazılı basında uzman olmayan kişiler tarafından, ülkemizdeki 
hayvancılık konusuyla ilgili, hiçbir bilimsel nitelik taşımayan açıklamalar 
yapılmaktadır, özellikle beyaz et kaynağının başında gelen kanatlı et ürünleri 
konusunda değişik spekülasyonlar yaratılarak halkımızın kafası karıştırılmaya 
çalışılmaktadır. 
Ülkemizin ekonomik durumu ve halkımızın alım gücü zaten ortadadır. Bu tür 
açıklamalar halkımızın protein kaynaklarının başında gelen tavuk ve ürünlerinin 
tüketilmemesine neden olacaktır. Bu konunun bir an önce yetkili kişilerce gerekli 
araştırma sonuçları da ortaya koyularak çözülmesi gerekmektedir. 
Gerçekten iddia edildiği gibi olaylar mevcut ise, gerekli müdahaleler en kısa 
zamanda yapılmalıdır. Eğer konu tamamen spekülasyonlardan ibaret ise de gerekli 
bilgilendirmeler yapılarak, hem beyaz et sektörü bu karalamadan kurtarılmalı, hem 
de halkımızın bu ürünleri gönül rahatlığı ile tüketmesi sağlanmalıdır. 
SORU 1. Basında yer aldığı gibi; beyaz et kaynakları arasında bulunan, tavuk, hindi 
gibi kanatlı hayvanların yetiştirilmesinde hormon olarak nitelendirilecek türde ürünler 
kullanılmakta mıdır? 
SORU 2. Bunların üretiminde kullanılan destek ürünleri nelerdir? Bu ürünlerin insan 
sağlığına etkileri nasıl olmaktadır? 
SORU 3. Halk arasında hormon olarak dile getirilen ürünler nelerdir? Bu ürünlerin 
insan sağlığı üzerine etkileri nelerdir? 

CEVAP1.2.3. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kanatlı sektöründe hormon 
kullanılmamaktadır. Broiler adı altında üretilen ve 39-42 günde kesim ağırlığına 
ulaşan piliçlerin erken sürede kesim ağırlığına gelmesinde en önemli ve geçerli faktör 
yıllarca bu konuda sürdürülen verimi artırmaya yönelik olarak yapılan ıslah 
çalışmalarıdır. 

Kanatlı sektöründe hastalıkların tedavisinde ve destekleyici olarak Bakanlığımız 
tarafından ruhsatlandırılmış antibakteriyel, antiparaziter ilaçların ve vitaminlerin 
kullanımı söz konusudur. Ancak bu ürünler Veteriner Hekimler tarafından uygun 
görüldüğü takdirde reçeteli olarak kullanılmakta olup, bu ilaç ve vitaminlerin uygulama 
talimatlarına (prospektüs) uyulduğu taktirde insan sağlığını tehdit edebilecek durum 
söz konusu değildir. 

Antibakteriyellerin kullanımı ile ilgili olarak; Tavuklarda bakteriyel hastalıklar var 
olduğu ve alternatif ilaçlar/çareler bulunamadığı müddetçe antibiyotiklerin zorunlu 
olarak kullanılacağı aşikardır. 

Bakanlığımız tarafından yıllık olarak uygulanmakta olan Kalıntı izleme Programları 
kapsamında kanatlı hayvan ve etlerinde stilbenler, steroidler, resorcylic asit laktonlar 
ve beta-agonistler grubunda yer alan DES, Estradiol, progesterone, testosterone, 
zeranol, clenbuterol analizleri yapılmaktadır. 2004 yılı kalıntı izleme programı 
sürdürülmekte olup, program kapsamında toplam 580 adet numunede çalışma 
yapılması planlanmıştır. Bu güne kadar analizi yapılmış olan 157 adet numunede 
pozitif tespit yapılmamıştır. 
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Hormonlar; vücutta iç dengenin (bazal metabolizma, asit-baz ve sıvı elektrolit 
dengesi, vücut ısısı, kan basıncı gibi) dış şartlara uygun biçimde normal düzeyde 
sürdürülmesi, büyüme, üreme, enerji üretimi ve kullanımı ile depolanması gibi son 
derece önemli hayati faaliyetleri sinir sistemi ile birlikte düzenleyen etkin maddeler 
olarak tanımlanabilir. Özellikle hayvanlardan daha fazla verim elde etmek amacıyla 
sentetik ve uzun etkili hormonlar (anabolizan) elde edilmiştir. Bu tür hormonların 
insan ve hayvan sağlığına olumsuz etkilerinin tespit edilmesi, bu tür hormonların 
kullanımının yasaklanmasına neden olmuştur, özellikle gelişmiş ülkeler geçmiş 
zamanlarda bu tür hormonları yoğun bir şekilde kullanmış, daha sonra insan 
sağlığına olan olumsuz etkilerinin tespit edilmesi üzerine yasaklama kararı 
almışlardır. Ancak ülkemizde bu tür hormonların kullanımına ve piyasaya arz 
edilmelerine hiçbir zaman izin verilmemiştir. 

SORU 4. Kanatlı et ürünleri olarak nitelendirilen besin maddeleri ile ilgili halkımızın 
daha açık bir şekilde bilgilendirilmesi için Bakanlığınızın hazırlamış olduğu eğitim ve 
bilgilendirme çalışmaları var mıdır? 
SORU 5. Bu konularla ilgili olarak diğer Bakanlıkların da desteği ile oluşturulan bir 
çalışma grubu var mıdır? Eğer yoksa bu tür bir çalışma yapmayı planlıyor mgsunuz? 
SORU 6. Kanatlı hayvanlardan elde edilen gıda maddelerinin denetimi nasıl 
yapılmaktadır? 
SORU 7. Bu ürünlerin ambalajlarına yetiştiriliş tarzı ile ilgili ve bilgilendirmek amacıyla 
açıklayıcı etiket koyulması, alıcıların daha rahat olmasını sağlayacaktır. Bu yönde bir 
çalışma yapmayı planlıyor musunuz? 
SORU 8. Kanatlı et ürünleri ülkemizde oldukça büyük bir sektörü oluşturmaktadır. Bu 
da ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Hormon var veya katkı maddesi 
içeriyor sözleri bu sektörde hem üretici, hem de satıcı konumunda olan esnafımızın 
zor günler geçirmesine neden olmaktadır. Bu sektördeki üretici ve satış yapan esnafı 
desteklemek amacıyla herhangi bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz? 

CEVAP 4.5.6.7.8. 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve ilgili 
Yönetmelikler kapsamında gıda maddelerinin kontrol ve denetimleri, üretim ve 
tüketim zincirinin tüm aşamalarında, Gıda Kontrolörleri tarafından yılda en az iki kez, 
ayrıca şüphe veya tüketici şikayeti üzerine yapılmaktadır. Ayrıca Kanun uyarınca 
gıda güvenliğini sağlamaya yönelik olarak hazırlanan Yönetmelik ve Tebliğler, AB 
Yönetmelik ve Direktifleri ile uyumlu olarak yayımlanmaktadır. 852/2004 AB Direktifi 
ile uyumlu olarak hazırlanan piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili yönetmelik taslağı, 
güvenli gıda üretimi için Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları olarak ifade edilen 
HACCP kontrol sisteminin gıda sanayince uygulanmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Türk Gıda Kodeksi (TGK)-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme 
Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde yer alan hükümlerde; 

- Taze et, hazırlanmış taze et ve hazırlanmış et karışımlarının elde edildiği tür; 
hazırlanmış et karışımlarında karışım söz konusu ise her türün % si, 

- Kıyma ve kıymadan hazırlanmış et karışımlarında "Yağ en çok %" ve 
"kolajen/et proteini oranı en çok" ibaresi 

- Ürünün saklama sıcaklığı, 
- Et ürünlerinin elde edildiği tür, karışım söz konusu ise ürün adının hemen 

yanına en az 12 puntoluk büyüklükte her türün yüzdesi 
- Sucuklarda yağ oranı % ... olarak etikette belirtilmelidir ifadeleri yer 

almaktadır. 
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18. - Konya Milletvekili Atilla KART in, Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü satınalma ser-
visindeki yolsuzluk iddialarına ve ilgili ayniyat saymanına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güldal 
AKŞİT'in cevabı (7/4339) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sn.Güldal Akşit tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince 
saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Tarafımıza ulaşan bilgi ve belgelere göre; 

Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Satınalma Servisi, 2004 yık başında ihale 
dışı alındığı iddia edilen ve ödemesi yapılmayan 11.1 ton kalorifer yakıtının ödenmesi için 
26.7.2004 tarihinde muayene raporu düzenlenmesini istemiş, ilgili Ayniyat Saymanı, böyle bir 
alımdan haberinin olmadığım, bu konuda gerekli evrakların da bulunmadığını ifade ederek rapor 
düzenlemesinin mümkün olmadığını beyan etmiş; idari amirler rapor düzenlenmesi konusunda 
ısrarlı olmuşlar, belli bir süreçten sonra Temmuz 2004 tarihli ve farklı miktarları içeren kantar 
fişleriyle rapor düzenlenmesi istenmiş, amirin talimatı üzerine sayman raporu düzenlemiş, ancak 
raporu imzalamamıştır. 

Yasaya aykın olan bu uygulamadan sonra, ilgili Ayniyat Saymam H.Neşe Peker 
28.7.2004 tarihli Valilik onayı ve 29.7.2004 tarihli resmi yazı ile Çocuk ve Gençlik Merkezi 
Müdürlüğünde geçici görevli olarak görevlendirilmiştir. Bütün bu hususlar adı geçen tarafından 
Konya Valiliğine 6.08.2004 tarih-852 sayılı dilekçe ile iletilmiş, gereğinin yapılması talep 
olunmuştur. Adı geçenin görev yaptığı Gençlik Merkezi ise, Belediye'nin **oturulams(zw*diye 
rapor verdiği, personelinin bir kısmı bu sebeple geçici olarak başka kurumlarda görevlendirilen bir 
birimdir. 

Bu değerlendirme ve bilgiler ışığında aşağıdaki hususların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Valilik makamına sunulan ve özü itibariyle yolsuzluğu ihbar 
iddiasında ve niteliğinde olan 6.8.2004 tarih-852 sayılı dilekçe hakkında ne gibi bir 
işlem yapılmıştır? Dilekçedeki ciddi ve somut iddiaların araştırılması yönünde 
herhangi bir süreç başlatılmışmtdır? Böyle bir süreç bugüne kadar başlatılmadıysa, 
hangi gerekçeyle başlatılmamıştır? 

- 3 0 5 -



T.B.M.M. B : 43 28 . 12 . 2004 O : 2 

2-Ocak 2004 tarihinde alındığı iddia edilen 11.1 ton yakıtın, Temmuz 
2004 tarihinde ödemesinin yapılması hangi yasal gerekçeyle söz konusu olabilir? 
Gerçekten dilekçede ifade ve iddia edildiği gibi, bu şekilde ödeme yapılmışmıdır? 
Böyle bir ödemenin yapılmasınm yasal dayanağı olabilirmi? Böyle bir ödeme, 
gerçek dışı ödeme anlamına gelmez mi? 

Yakıt ödemelerinin bu şekilde tutarsız ve dayanaksız kantar fışleriyle 
yapılması, olağan usul ve uygulamaya uygunmudur? 

Muayene Komisyon Raporunun dayanakları nedir? Hangi dayanakla 
böyle bir rapor hazırlanabilmiştir? 

3-öğretim yılı başında okulların açıldığı dönemde, çocuk yuvasındaki 
öğrencilerin giy d inlemedikleri ve idari birimlerin sorumsuzluğu sebebiyle 2 gün 
süreyle okula gönderilmedikleri yolundaki iddia doğrumudur? 

4-Kadrosu Ayniyat Saymanı olan 1. derecedeki kalifiye bir memur, 
Belediye'nin oturulamaz diye rapor verdiği ve çalışanlarının başka kurumlarda geçici 
olarak görevlendirildiği bir kuruluşta, büro hizmetlerinde hangi yasal ve takdiri 
gerekçeyle görevlendirilebilir? 

5-Yukarıdaki oluş şekli ve bulgulara göre; bütün bu hukuksuz işlem 
ve eylemlerin temelinde, Ayniyat Saymanı H.Neşe Peker'in hukuk dışı işlemlere 
iştirak etmemek iradesinin etkili olduğu yolundaki iddia ve değerlendirmelere nasıl 
bir açıklama getirilebilir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
(Sn.Güldal AKŞİT) 

SAYI : B.02.0.007/00. ? 7 ? > 33/.Ş&2004 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığının 13.12.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/4339-8404/26248 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'a ait Yazılı Soru önergesi 
hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KARTIN 
7/4339 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Tarafımıza ulaşan bilgi ve belgelere göre; 
Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Satınalma Servisi, 2004 yılı başında 

ihale dışı aldığı iddia edilen ve ödemesi yapılmayan 11.1 ton kalorifer yakıtının 
ödenmesi için 26.7.2004 tarihinde muayene raporu düzenlenmesini istemiş, 
ilgili Ayniyat Saymanı, böyle bir alımdan haberinin olmadığını, bu konuda 
gerekli evrakların da bulunmadığını ifade ederek rapor düzenlemesinin 
mümkün olmadığını beyan etmiş; idari amirler rapor düzenlenmesi konusunda 
ısrarlı olmuşlar, belli bir süreçten sonra Temmuz 2004 tarihli ve farklı miktarları 
içeren kantar fişleıiyle rapor düzenlenmesi istenmiş, amirin talimatı üzerine 
sayman raporu düzenlemiş, ancak raporu imzalamamıştır. 

Yasaya aykırı olan bu uygulamadan sonra, ilgili Ayniyat Saymanı H.Neşe 
Peker 28.7.2004 tarihli Valilik onayı ve 29.7.2004 tarihli resmi yazı ile Çocuk ve 
Gençlik Merkezi Müdürlüğünde geçici görevli olarak görevlendirilmiştir. Bütün 
bu hususlar adı geçen tarafından Konya Valiliğine 6.08.2004 tarih-852 sayılı 
dilekçe ile iletilmiş, gereğinin yapılması talep olunmuştur. Adı geçenin görev 
yaptığı Gençlik Merkezi ise, Belediye'nin "oturulamaz" diye rapor verdiği, 
personelin bir kısmı bu sebeple geçici olarak başka kurumlarda görevlendirilen 
bir birimdir. 

Bu değerlendirme ve bilgiler ışığında aşağıdaki hususların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

SORU 1 : 
Valilik makamına sunulan ve özü itibariyle Yolsuzluğu ihbar iddiasında 

ve niteliğinde olan 6.8.2004 tarih-852 sayılı dilekçe hakkında ne gibi bir işlem 
yapılmıştır? Dilekçedeki ciddi ve somut iddialann araştırılması yönünde 
herhangi bir süreç başlatılmış mıdır? Böyle bir süreç bugüne kadar 
başlatılmadıysa, hangi gerekçeyle başlatılmamıştır? 

CEVAP 1 : 
Konya Meram Çocuk Yuvası Müdürlüğü Ayniyat Saymanı H. Neşe PEKER 

tarafından Konya Valiliğine verilen ve Valiliğin 852 sıra numarasıyla evrak kaydına 
alınan 06.08.2004 tarihli dilekçenin bir fotokopisi Konya Valiliği İl İdare Kurulu 
Müdürlüğü'nün 23.11.2004 tarih ve B054VLK4.420600 sayılı "İddia konularının 
incelenmesi müfettiş bilgi ve tekniğini gerektirmesi nedeniyle Genel Müdürlüğünüzce 
tensip edilecek bir müfettiş marifetiyle yapılması.." talepli, yazısı ekinde Genel 
Müdürlüğümüze intikal etmiş olup, 30/11/2004 tarih ve 
B.02.1.SÇE.0.60.00.00.2004/861 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlük Makamının Onayıyla gerekli incelemenin yapılması için 1 
Başmüfettiş görevlendirilmiş, 20.12.2004 tarihinde mahallinde incelemeye başlayan 
bu Müfettişin talebi üzerine 24/12/2004 tarih ve 908 sayılı Genel Müdürlük Onayı ile 
bir Başmüfettişin daha incelemeye iltihak etmesi uygun görülmüştür. 

SORU 2 : 

Ocak 2004 tarihinde aldığı iddia edilen 11.1 ton yakıtın, Temmuz 2004 
tarihinde ödemesinin yapılması hangi yasal gerekçeyle söz konusu olabilir? 
Gerçekten dilekçede ifade ve iddia edildiği gibi, bu şekilde ödeme yapılmış 
mıdır? Böyle bir ödemenin yapılmasının yasal dayanağı olabilir mi? Böyle bir 
ödeme, gerçek dışı ödeme anlamına gelmez mi? 
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Yakıt ödemelerinin bu şekilde tutarsız ve dayanaksız kantar fişleriyle 
yapılması, olağan usul ve uygulamaya uygun mudur? 

Muayene Komisyon Raporunun dayanaktan nedir? Hangi dayanakla 
böyle bir rapor hazırlanabilmiştir? 

CEVAP 2 : 
Bu soruda yer alan hususlar 1 numaralı cevap bölümünde belirtilen inceleme 

görevi kapsamında incelenmektedir. 

SORU 3: 
Öğretim yılı başında okulların açıldığı dönemde, çocuk yuvasındaki 

öğrencilerin giydirilmedikleri ve idari birimlerin sorumsuzluğu sebebiyle 2 gün 
süreyle okula gönderilmedikleri yolundaki iddia doğrumudur? 

CEVAP 3 : 
Bu soruda yer alan hususlar 1 numaralı cevap bölümünde belirtilen inceleme 

görevi kapsamında incelenmektedir. 

SORU 4: 
Kadrosu Ayniyat Saymanı olan 1. derecedeki kalifiye bir memur, 

Belediye'nin oturulamaz diye rapor verdiği ve çalışanlarının başka kurumlarda 
geçici olarak görevlendirildiği bir kuruluşta, büro hizmetlerinde hangi yasal ve 
takdiri gerekçeyle görevlendirilebilir? 

CEVAP 4 : 
Bu soruda yer alan husus 1 numaralı cevap bölümünde belirtilen inceleme 

görevi kapsamında incelenmektedir. 

SORU 5: 
Yukarıdaki oluş şekli ve bulgulara göre; bütün bu hukuksuz işlem ve 

eylemlerin temelinde, Ayniyat Saymanı H.Neşe Peker'in hukuk dışı işlemlere 
iştirak etmemek iradesinin etkili olduğu yolundaki iddia ve değerlendirmelere 
nasıl bir açıklama getirilebilir? 

CEVAP 5 : 
Soruya konu iddia ve eylemler 1 numaralı cevap bölümünde belirtilen 

inceleme görevi kapsamında incelenmektedir. 

Saygılarımla. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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19. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede bir 
ulusal eylem oluşturulup oluşturulmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güldal AKŞÎT'in 
cevabı (7/4353) 

3.12.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Devlet Bakanı Sayın Güldal Akşit tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

^y^^^ 
Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 

Adana Milletvekili 

Kadınlara yönelik şiddetle mücadelede imzacı devlet olarak katılman uluslararası 
antlaşmalara ve iç hukuk düzenlemelerine karşın ulusal bir eylem planının eksikliği 
çekilmekte ve hissedilmektedir. Konuyla ilgili olarak; 

1- Bir ülke eylem planı oluşturulması düşünülmekte midir? 
2- Ülke eylem planı oluşturulması sürecinde kadm odaklı sivil toplum örgütlerine 

nasıl bir destek sağlanması planlanmaktadır? 
3- Kadına yönelik şiddetle mücadele eden sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına 

katkıda bulunulması ve destek olması amacıyla bir bütçe planlamasına gidilmesi 
düşünülmekte midir? Böyle bir planlama yapılması durumunda ne gibi unsurlar göz 
önünde bulundurularak, nasıl bir düzenleme yapılacaktır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
( Sn.Güldal AKŞİT) 

SAYI : B.02.0.007/00. ^ I ^ T^tt U/2004 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 13.12.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/4353-8444/26397 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Adana Milletvekili Sayın Prof.Dr.N.Gaye ERBATUR'a ait Yazılı Soru 

önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

'Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR.N.GAYE ERBATUR'UN 
7/4353 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Kadınlara yönelik şiddetle mücadelede imzacı devlet olarak katılman 
uluslararası antlaşmalara ve iç hukuk düzenlemelerine karşın ulusal bir eylem 
planının eksikliği çekilmekte ve hissedilmektedir. Konuyla ilgili olarak; 

SORU 1 : 
Bir ülke eylem planı oluşturulması düşünülmekte midir? 

CEVAP 1 : 
Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce 

verilen cevaba göre; 
Şiddetle mücadele ve şiddetin önlenmesi konusu, bireyi, aileyi ve toplumu 

ilgilendiren çok yönlü bir sorun alanıdır. Bu sorun, toplumun bütün kişi, kurum ve 
kuruluşlarını ilgilendirmekte, çözümü ise, onların çaba ve işbirliğini gerektirmektedir. 

Bilindiği gibi kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çok sayıda yasal 
düzenleme yapılmıştır. 4320 sayılı "Ailenin Korunması" yasası bunların en 
önemlilerinden biridir. Bu ve benzeri yasaların çıkarılması kadar bunların tam olarak 
uygulanması da önemlidir. Uygulamaların tam olarak yapılabilmesi de her şeyden 
önce şiddete karşı toplumda bir duyarlılığın oluşmasına bağlıdır.Bu düşünceden 
hareketle şiddete karşı toplumsal bir seferberlik olarak tanımlanabilecek 'Şiddeti 
önleme Platformu' adı altında başlayan oluşumun çalışmalarını tamamlaması için 
her türlü destek verilmiştir. Alt çalışma gruplarının çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından şiddeti önlemeye yönelik Ulusal Eylem Planı' hazırlanacak ve bütün 
imkanlar kullanılarak hazırlanan eylem planı uygulamaya konacaktır. 

Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce verilen cevaba 
göre; 

Ülkemizde kadına yönelik şiddet toplumumuzu doğrudan ya da dolaylı olarak 
etkileyen, önlemler alınmasını gerektiren sosyal bir sorun olma niteliğini 
korumaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak üzere başta yasal çalışmalar olmak 
üzere çok yönlü çalışmalar yürütülmektedir. 

Bu çalışmaların en önemlisi 12.10.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 
ve 25.04.2004 tarihinde yürürlüğe girecek yeni Türk Ceza Kanunudur. Yeni Türk 
Ceza Kanunu ile getirilen hükümler kadına yönelik şiddet uygulayan ve töre 
cinayetleri işleyenler açısından önemli ölçüde caydırıcı olacaktır. 

Toplumun ihtiyaç duyduğu yasaların hazırlanması ve yürürlüğe konulması 
kadar, yasal hükümlerin hayata geçirilmesi de önem taşımaktadır.Bu gerçekten yola 
çıkarak yeni Türk Ceza Kanununa eş zamanlı olarak "Kadına Karşı Şiddete Son" 
Ulusal Kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Kampanya kapsamında kadına karşı 
şiddetin her yönüyle ele alındığı çeşitli forumlar düzenlenmesi 2005 yılının çalışma 
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programına alınmıştır. Düzenlenecek bu forumlarda nihai hedef, "kadına karşı 
şiddetin önlenmesine ilişkin bir eylem planı" oluşturulmasına zemin oluşturmaktır. 

Bakanlığımın bu alandaki bir diğer faaliyeti, ilk adımları Parlamentoda 
milletvekillerimiz tarafından atılan ve 3 Ağustos 2004 tarihinden itibaren 
Başkanlığımda çalışmalarını sürdüren Şiddeti Önleme Platformu'nun kurulmasıdır. 
Platform, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, sivil toplum 
kuruluşları ve medya kuruluşları temsilcilerinden oluşmuştur. Platform tarafından 
hazırlanarak Eylem Planında kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi hususu 
ağırlıklı olarak yer alacaktır. 

Ayrıca Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü' nün 1995 yılında 
Pekin' de gerçekleştirilen IV. Dünya Kadın Konferansı sonuçlarının uygulanması ve 
izlenmesine ilişkin olarak 1998 yılında hazırladığı "Ulusal Eylem Planı" Mart ayında 
New York' ta yapılacak Pekin+10 toplantısını takiben Genel Müdürlük ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversite temsilcilerinin katılımlarıyla 
güncellenecektir. 

SORU 2 : 

Ülke eylem planı oluşturulması sürecinde kadın odaklı sivil toplum 

örgütlerine nasıl bir destek sağlanması planlanmaktadır? 

CEVAP 2 : 

Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce 

verilen cevaba göre; 

Şiddeti önleme platformunun alt çalışma grubu raporlarının incelenmesi 
halinde görüleceği gibi, genel olarak şiddeti önleme ve özel olarak ta kadına yönelik 
şiddeti önleme konusunda kamu kurumlarının yanında sivil toplum kuruluşlarının da 
çalışmalara katılması öngörülmektedir. Bu çerçevede kadın odaklı sivil toplum 
örgütlerinin de yürütülecek çalışmalara katılması beklenmekte ancak bu kuruluşlara 
özel bir destek sağlanması düşünülmemektedir. 

Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce verilen cevaba 

göre; 

Kadına yönelik şiddetin sonlandırılabilmesi toplumda bir dönüşümün 
başarılması ile mümkündür. Bu büyük hedefin başarılması için toplumun bütün 
taraflarının biraraya gelmesi, toplumsal sorumluluğun paylaşılarak topyekün bir çaba 
gösterilmesi gerektiği açıktır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için politikalar 
geliştirme, koordinasyonu sağlama görevi olan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün 
görevlerinden biri de kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmalar 
yapmaktır. Genel Müdürlük bu çerçevede yürüttüğü çalışmalarda yönetişimi en iyi 
uygulayan kurumlardan biri olmuştur. Bu çerçevede ülke eylem planının 
oluşturulmasında kadın sivil toplum örgütleri bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da önemli rol oynayacaktır. 
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SORU 3: 

Kadına yönelik şiddetle mücadele eden sivil toplum örgütlerinin 

çalışmalarına düşünülmekte midir? Böyle bir planlama yapılması durumunda 

ne gibi unsurlar göz önünde bulundurularak, nasıl bir düzenleme yapılacaktır? 

CEVAP 3: 

Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce 

verilen cevaba göre; 

Alt Çalışma Grubu raporları ilgili kurum, kuruluş ve kişilerin uzun çalışmaları 
sonunda, kurumlar arası iş birliği ve görev paylaşımı konusunda bütün imkanlar göz 
önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Hazırlanacak olan ulusal eylem planı da bu 
alt çalışma gruplarının raporları doğrultusunda olacaktır. Bakanlığım bütün bu 
çalışmaların yapılması konusunda sağladığı desteği bundan sonrada sürdürecek ve 
uygulamaya yönelik her türlü çabayı desteklemeye devam edecektir. Ancak bu 
konuda bir bütçe planlamasına gidilmesi düşünülmemektedir. 

Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce verilen cevaba 

göre; 

Bilindiği üzere, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün Teşkilat Kanunu 6 
Kasım 2004 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genel Bütçeye 
dahil bir kuruluş olan Genel Müdürlüğün bütçesinden sivil toplum kuruluşlarına fon 
sağlanması imkanı bulunmamaktadır. Genel Müdürlük bugüne kadar yürütmüş 
olduğu uluslararası projeler kapsamında kadın sivil toplum kuruluşlarına hazırladıkları 
projeleri çerçevesinde katkı sağlamıştır. 

Genel Müdürlüğün halen Avrupa Birliği 2005 yılı Mali İşbirliği çerçevesinde 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak hazırlamakta olduğu ve 
ağırlıklı konusunu şiddetin oluşturduğu proje teklifinin kabul görmesi durumunda bu 
tür işbirliklerinin yapılması mümkün olabilecektir. 

Saygılarımla. 

u Güldal AKŞİT ^ 

Devlet Bakanı 
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20. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, GAP bölgesinde organik tarımın başlatılıp 
başlatılmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/4354) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların , Tarım ve Köy işleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

Son dönemlerde, GAP Bölgesi'nde organik tarımın başlatılması ve bu amaçla yörede 
pilot bölgeler oluşturulmasını isteyen bir takım talepler ortaya çıkmaktadır. Bölge 
girişimcileri, organik tarımda gelişme potansiyelinin yüksek olduğuna inanmaktadır. 
Ayrıca, mayınlı arazilerin de temizlenerek organik tarıma açılmasını 
desteklemektedirler. Konuyla ilgili olara; 

1- GAP Bölgesi'nde organik tarımın başlatılması öngörülmekte midir? Eğer bu yönde 
bir düşünce varsa, ne zaman başlatılacaktır? 

2- Bölgede organik tarımın başlatılması için gerekli toprak analizleri yapılmış mıdır? 
Eğer yapıldıysa tahlil sonuçlan bu tür bir girişimi destekler yönde midir? Söz 
konusu analizlerin tarafımıza sunulmasını talep ederiz. 

3- Bölgede organik tarıma geçiş durumunda ne gibi önlemler alınacaktır? 
4- Organik tarımın başlatılması durumunda bölge çiftçisinin eğitilmesi yönünde 

çalışmalar yapılmış veya yapılacak mıdır? Bu çalışmaların nasıl yapılması 
öngörülmektedir? Çalışmaların başlangıç tarihi nedir? 

5- Organik tanm başlatılırsa, bölge insanının bu yöndeki girişimlerini desteklemek, 
özellikle yabancı girişimcilerle rekabet gücünü arttırmak için ne gibi sübvansiyon 
önlemleri alınacaktır? 

6- Üretilen ürünlerin pazarlanması aşamasında paketlemenin nasıl yapılması 
öngörülmektedir? 

7- Organik ürün analizleri hangi laboratuarlarda, nasıl koşullarda yapılacaktır? Bu 
konuyla ilgili olarak ne gibi girişimlerde bulunulmuştur? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SO.101/ Gk$8 
KONU: Sözlü ve Yazılı Soru Önergeleri 27 A R A L I K 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.12.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01 O.GNS.0.10.00.02-8400 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen, Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'na ait 
-e/1362 esas nolu sözlü soru önergesi ile Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'a ait 
7/4354 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 9 A ->. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : N.Gaye ERBATUR 
ADANA Milletvekili 

Önerge No : 7/4354 

Son dönemlerde, GAP Bölgesi'nde organik tarımın başlatılması ve bu amaçla yörede 
pilot bölgeler oluşturulmasını isteyen bir takım talepler ortaya çıkmaktadır. Bölge 
girişimcileri, organik tarımda gelişme potansiyelinin yüksek olduğuna inanmaktadır. 
Ayrıca, mayınlı arazilerin de temizlenerek organik tarıma açılmasını 
desteklemektedirler. Konuyla ilgili olarak; 

SORU 1) GAP Bölgesi'nde organik tarımın başlatılması öngörülmekte midir? Eğer bu 
yönde bir düşünce varsa, ne zaman başlatılacaktır? 

CEVAP 1) GAP Bölgesinde organik tarımsal üretim halihazırda başlamış olup, uzun 
süredir başarıyla yürütülmektedir. 2003 yılı için, aralarında Adıyaman, Gaziantep, 
Mardin, Şanlıurfa, Batman gibi illerinde bulunduğu birçok GAP yöresi ilinde, 275 çiftçi 
tarafından yaklaşık 21.000 hektar alanda organik tarım yapılmaktadır. Toplam 
organik tarımsal üretim miktarı 2003 yılı itibarı ile 69.470 tondur. Bu ürünler ağırlıklı 
olarak antepfıstığı, buğday, kimyon, mercimek (kırmızı ve yeşil), nohut, üzüm, arpa, 
pamuk, zeytin, badem, elma, erik, fesleğen, haşhaş, kayısı, kiraz, susam, şeftali, 
vişne, nar, rezene, nektarin, çemen, darı ve domatestir. 

SORU 2)Bölgede organik tarımın başlatılması için gerekli toprak analizleri yapılmış 
mıdır? Eğer yapıldıysa tahlil sonuçları bu tür bir girişimi destekler yönde midir? 
Söz konusu analizlerin tarafımıza sunulmasını talep ederiz. 

CEVAP 2) 11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik"in 8. 
Maddesinin, birinci fıkrasının, c bendinde belirtildiği üzere kontrol ve/veya 
sertifikasyon kuruluşu eğer gerek görür ise toprak analizlerinin yapılmasını 
müteşebbisten isteyecektir. Halihazırda üretimin devam ettiği GAP yöresinde 
topraklar organik tarımsal üretime uygundur. Bu uygunluk gerek duyulan hallerde 
raporla da belgelenmiştir. Yukarıda da belirtildiği üzere bu konuda inisiyatif Kontrol 
ve/veya sertifikasyon kuruluşuna verilmiştir. Üretimin her aşamasının kontrolü ve 
sertifikalandırılması yetkisi kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşuna verildiği için 
toprak analiz raporları gibi belgeler de kuruluşta bulunmaktadır. Bu belgeler 
Bakanlığımız Organik Tarım Komitesi üyeleri tarafından yapılan denetimler 
esnasında kontrol edilmektedir. 

SORU 3) Bölgede organik tarıma geçiş durumunda ne gibi önlemler alınacaktır? 

CEVAP 3) Organik tarımsal üretime başlamadan önce yine mevcut Yönetmeliğimizin 
5. maddesinde belirtildiği üzere bazı şartlar aranmaktadır. Bunlar üretim yapılacak 
alanın karayollarına uzaklığı, enerji santrallerine, kentsel toplu atık atılan yerlere 
uzaklığı gibi bilgilerdir. Gerek duyulan yerlerde çevresel kirliliğin belirlenmesi için bir 
konu uzmanından rapor istenilebilmektedir. 
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SORU 4) Organik tarımın başlatılması durumunda bölge çiftçisinin eğitilmesi 
yönünde çalışmalar yapılmış veya yapılacak mıdır? Bu çalışmaların nasıl 
yapılması öngörülmektedir? Çalışmaların başlangıç tarihi nedir? 

CEVAP 4) Ülke çapında 81 ilde olduğu gibi bölge illerimizde de bu konuyu bizzat 
yerinde yürütüp takip edecek Organik Tarım Timleri kurulmuş olup, bunların eğitimleri 
yapılmıştır. Söz konusu timler çiftçilerimizin organik tarım konusunda eğitilmesine 
yönelik çalışmalar yapmaktadır. 

SORU 5) Organik tarım başlatılırsa, bölge insanının bu yöndeki girişimlerini 
desteklemek, özellikle yabancı girişimcilerle rekabet gücünü arttırmak için ne gibi 
sübvansiyon önlemleri alınacaktır? 

CEVAP 5) Çiftçilerimiz için düşük faizli selektif kredi verilmesine imkan sağlayan 25 
Şubat 2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile, organik tarımsal ürünleri ve girdileri 
üreten müteşebbislere tarımsal kredilere uygulanan cari faiz oranından %60 indirimli 
olarak azami 3 yıl vadeli yatırım ve 1 yıl vadeli işletme kredisi kullanma imkanı 
sağlanmıştır. Bu uygulamayla gerek organik tarımsal üretim yapacak gerekse organik 
girdi üretecek müteşebbisler de indirimli faiz uygulaması kapsamına alınmıştır. 

SORU 6) Üretilen ürünlerin pazarlanması aşamasında paketlemenin nasıl 
yapılması öngörülmektedir? 

CEVAP 6) Organik ürünlerin paketlenmesi ile ilgili kurallar "Organik Tarımın Esasları 
ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelimin 26. Maddesinde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. 

SORU 7) Organik ürün analizleri hangi laboratuarlarda, nasıl koşullarda 
yapılacaktır? Bu konuyla ilgili olarak ne gibi girişimlerde bulunulmuştur? 

CEVAP 7) İç piyasada pazarlanan ürünlerin analizleri yurt içindeki laboratuarlarda 
yapılmaktadır. İhraç edilecek ürünler için yapılacak analizler akredite edilmiş yurt 
dışındaki laboratuarlarda yapılmaktadır. Yurt içindeki laboratuarların yurt dışına ihraç 
edilecek ürünleri analiz edebilmesi için ISO065'e göre akredite olması gerekmektedir. 
Bakanlığımıza bağlı laboratuarları akredite edecek kuruluş olan TÜRKAK'ın da 
akredite olması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. 
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21. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Hatay-İskenderun'da bulunan bir fabrikaya ruh
sat verilmeme nedenine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/4356) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİS İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağ ıdak i soru lar ımın Sanay i ve T icaret Bakanı Say ın A l i C O Ş K U N 

tara f ından yazı l ı o larak yanı t lanması için gereğ in in yap ı lmasın ı a rz ede r im . 

06 .12 .2004 

Zühey i r A M B E R 
Hatay Mil letveki l i 

1- Seçim bölgem Hatay İli; İskenderun ilçesi, Akçay Mahallesi 'nde bulunan 
Finkem fabrikası halen İskenderun Belediyesi'nden ruhsat alamadığı için atıl 
durumdadır. Bundan 10 yıl öncesinde yörenin girişimcisi tarafından Finlandiya 
bankalarından kredi alınarak deterjan üretimine geçecek iken çıkan bu ihtilaf 
nedeniyle, tüm teçhizatları tamam olmasına rağmen çalışamamaktadır. 
Fabrika hakkında Bakanlığınız'a intikal eden bilgiler nedir? 

2- Bakanlığmız'ın gerek istihdam, gerekse yatırımcının önünü açma yönünde; bu 
fabrika ile ilgili çalışmaları olacak mıdır? 

3- Fabrikanın yurtdışına olan kredi borcu halen girişimcisi tarafından ödenmekte 
olup; neden ruhsat verilmediğini araştırarak, bu yatırımın ülkemize hizmet 
vermesi için ne gibi çalışmalarınız olacak? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

2 4 ARA 2004 
SAYI : B 14.0.BHİ 01 - 5<i *1-
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 13.12.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4356-8447/26400 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, "Hatay-İskenderun'da bulunan bir fabrikaya 
ruhsat verilmeme nedenine " ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/4356) 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Al\COŞKÜN , 

Sanayi ve Ticaret Baltanı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ S A Y I N Z Ü H E Y İ R A M B E R İ N 
YAZIL I S O R U Ö N E R G E S İ N E İLİŞKİN C E V A P L A R I M I Z 

Bakanlığımızca yapılan inceleme neticesinde Fin Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. 
(Finkem) Bakanlığımız sanayi siciline kayıtlı olduğu İskenderun'da olmayıp.Dortyol 
Sanayi Sitesi 4-B blok no: 13-14 Dörtyol/Hatay'da deterjan ve plastik kutu üretimi 
yapmakta olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca, fabrika tarafından Bakanlığımıza ruhsat alamamakla ilgili intikal eden 
herhangi bir şikayet olmamıştır. 

Bakanlığımıza bağlı KOSGEB, KOBİ'lerimizin finansal destek araçlarından daha 
yaygın ve etkin yararlanmasını sağlamak amacıyla.kredi ve teminat sorunlarını 
gidermeye çalışmakta.alternatif finansman araçlarından yeterince yararlanabilmeleri için 
gerekli sistem ve altyapı çalışmaları yapmakta ve bu konularda bilgilendirme ve 
değerlendirme desteği vermektedir. 
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Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 

Soyadı 

Kafkas 
Kavuştu 

Külcü 
Yıldırım 
Erdoğan 
Filiz 
Gazalcı 
Kandoğan 
Neşşar 
Oral 
Yüksektepe 
Akgül 
Arslan 
Aslan 
Değer 
Eker 
Koçyiğit 
Merdanoğlu 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
Ayağ 
Budak 
Çakır 
Gencan 
Ağar 
Çetinkaya 
Demirbağ 
Murat 
Türkoğlu 
Kaban 
Karakaya 
Tınastepe 
Akbulut 
Akdağ 
Daloğlu 
Gülyurt 
Ilıcalı 
Özdoğan 
Özyılmaz 
Arıkan 
Keskin 
Mercan 
Selvi 
Tozçöken 
Yücesan 
Abuşoğlu 
Aktaş 
Ateş 
Durdu 

Adı 

Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet U. 
V. Haşim 
Mehmet 
Aziz 
M. İhsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali İhsan 
Cavit 
Mehmet Fehmi 
İrfan Rıza 
Ali 
Necdet 
Rasim 
Nejat 
Mehmet Kemal 
M. Necati 
Zülfü 
Şemsettin 
Abdülbaki 
Talip 
Tevhid 
Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
İbrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

S.S. 706 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 

S.S. 358 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 

S.S. 707 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 

S.S. 709 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
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İli 

Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 

Sarı 
Şahin 
Tüzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Canikli 
Işık 
Tatlı 
Temür 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
öztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 
Çay 
Durgun 
Eraslan 
Ergin 
Geçen 
Soydan 
Soylu 
Yazar 
Armağan 
Bilgiç 
Coşkuner 
Mumcu 
Özel 
Benli 
Bulut 
Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
İnan 
Oksal 
Özcan 
Özyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 

Adı 

Mehmet 
Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Züheyir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 
Fuat 
Mehmet 
İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
M. Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Recep 
Saffet 
Ersoy 
Vahit 
Ali 
Mustafa 
D. Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 

Albayrak İlhan 
Altıkulaç 
Arıoğlu 

Tayyar 
Ersin 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

S.S. 706 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 

S.S. 358 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 

S.S. 707 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red (Mük.) 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 

S.S. 709 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
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İli 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 

Soyadı 

Atalay 
Ataş 
Ateş 
Aydın 
Sanbekir 
Ayva 
Bağış 
Baş 
Baş 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Büyükkaya 
Coşkun 
Çubukçu 
Denizolgun 
Derviş 
Ekren 
Elekdağ 
Erdem 
Erol 
Gülçiçek 
Gündüz 
Güneş 
Gürel 
Hacaloğlu 
Hacıoğlu 
İbiş 
İncekara 
Kaçır 
Kansu 
Kaptanoğlu 
Karslı 
Keleş 
Ketenci 
Kılıçdaroğlu 
Koral 
Kumkumoğlu 
Kuzu 
Küçükali 
Livaneli 
Okuducu 
Öymen 
Özal 
Özbek 
özdemir 
özpolat 
öztürk 
Sekmen 
Sevigen 

Adı 

İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Kemal 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zeynep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 
Göksal 
Ömer Zülfü 
Güldal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sırrı 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 

Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
AK Parti 
CHP 

S.S. 706 

Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 

S.S. 358 

Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 

S.S. 707 

Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 

S.S. 709 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
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İli 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 

Şahın 
Şahin 
Şimşek 
Şirin 
Tamaylıgil 
Tanla 
Topuz 
Topuz 
Unakıtan 
Uslu 
Yalçıntaş 
Yazıcı 
Yıldırım 
Akalın 
Akçam 
Akdemir 
Anadol 
Arıtman 
Aydın 
Baratalı 
Bodur 
Ensari 
Ersin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademir 
Karaman 
Katmerci 
Kaya 
Miçooğulları 
Oyan 
Öktem 
Tekelioğlu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabayır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 
Elitaş 
Eskiyapan 
Gül 
Özcan 

Adı 

İdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bıhlun 
Bülent 
Ali 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binali 
Hakkı 
Ztkeriya 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ah Rıza 
Tevfık 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkan 
Oğuz 
Enver 
Mehmet S. 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Selahattin 
Zeki 
Selami 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 
Mustafa 
Muharrem 
Abdullah 
Niyazi 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 706 

Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 

^Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 358 

Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 707 

Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 709 

Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red (Mük.) 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı | 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 1 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 1 
Kabul 1 
Kabul 
Katılmadı j 
Kabul 
Kabul 
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1lu 
Kayseri 
Kayseri 

(Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 

| Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 

| Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 

Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kesimoğlu 
Sarıçam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baş topçu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
Sirmen 
Angı 
Büyükakkaşlar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Özkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Aksoy 
Cantimur 
Güven 
Kinay 
Ordu 
Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
Ölmeztoprak 
Sarıbaş 
Arınç 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
Ören 

Adı 

Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S. 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
İzzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 

S.S. 706 

Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 

S.S. 358 

Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 

S.S. 707 

Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 

S.S. 709 

Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 1 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı | 
Katılmadı | 
Kabul 
Red 
Red 
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Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
K.Maraş 
K.Maraş 
K.Maraş 
K.Maraş 
K.Maraş 
K.Maraş 
K.Maraş 
K.Maraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 

Soyadı 

Özkan 
Tannverdi 
Taşçı 
Turgut 
Yetenç 
Arıkan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
Eri 
Hamidi 
Arslan 
Ergin 
Özyer 
Terzibaşıoğlu 
Üstün 
Yaka 
Ertuğrul 
Karayağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Elkatmış 
Köybaşı 
Seyfı 
Çetin 
Eraslan 
Özegen 
Fatsa 
Güler 
Tandoğdu 
Taşçı 
Türkmen 
Uysal 
Yılmaz 
Çakır 
Kart 
Sütlüoğlu 
Cebeci 
Çelik 
Dişli 
Gündüz 
Üstün 

Adı 

Ufuk 
Hüseyin 
Hakan 
Süleyman 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfı 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
Idris Sami 
Ham i t 
Kazım 
Cemal 
Enver 
İlyas 
Abdülkadir 
tmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 

Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
Bağımsız 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 706 

Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Çekimser 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 358 

Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Çekimser 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 707 

Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 709 

Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 

Yıldırım 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Kurt 
Önder 
Uzunkaya 
Yeni 
Erdoğan 
Ergenç 
Gülyeşil 
Altay 
Can 
Öztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Ayalan 
Çakmak 
Dağcı oğlu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Aykan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Özak 
Güyüldar 
Yerlikaya 
Akman 
Bayrak 
Cevheri 
İzol 
Kaplan 
Maraş 

Adı 

Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
İlyas Sezai 
Musa 
Ahmet 
Recep Tayyip 
Öner 
Öner 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfık Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zeyid 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
Mehmet Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kem al ettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfikar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 706 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 358 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 707 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 709 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

- 3 2 7 -



T.B.M.M. B : 43 28 . 12 . 2004 O : 2 

ili 

Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Şırnak 
Şırnak 
Şırnak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 

Soyadı 

Melik 
özlek 
Tüysüz 
Yetkin 
Yıldız 
Coşkunoğlu 
Çağlayan 
Tunç 
Arvas 
Biner 
Çelik 
Haydaroğlu 
Karabıyık 
Kartal 
Kaya 
Arslan 
Bozdağ 
Çiçek 
Erdemir 
Koç 
Öztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yaşar 
Battal 
Güney 
Akgün 
Çavuşoğlu 
Ünlü 
Can 
Erdem 

Adı 

Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
A. Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüseyin 
Yekta 
Cüneyt 
Mehmet 
Halil 
İlyas 
Bekir 
Mehmet 
Mehmet 
Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 

Tiryaki i Halil 
Yılmazer 
Demirkıran 
İnal 
Nasıroğlu 
Suçin 
Birlik 
Şeyda 
Tatar 
Kabarık 
Kulak 
Altun 
Öğüt 

Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Mehmet Ali 
İbrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı İbrahim 
Mehmet Asım 
Kenan 
Ensar 

Parti 

CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

S.S. 706 

Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 358 

Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 

S.S. 707 

Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 

S.S. 709 

Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
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tu 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 

Akdemir 
Artantaş 
tnce 
Önder 
Bilir 
Ceylan 
Öğüten 
Kara 
Kaya 
Kastal 
San 
Uzdil 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 

Dursun 
Yücel 
Muharrem • 
Şükrü 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 

Parti 

DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 706 

Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 358 

Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 707 

Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 709 

Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

G Ü N D E M I 
DONEM : 22 YASAMA YILI : 3 

43 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
28 ARALIK 2004 SALI 

SAAT : 11.00 

KISIMLAR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L Î S ARAŞTIRJVIASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİELERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. - 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2003 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmının 
1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü sıralarında yer alması; Bütçe görüşmelerine 20.12.2004 Pazartesi 
günü saat 11.00'de başlanması ve bitimine kadar, resmî tatil günleri dahil, hergün saat 11.00'den 
13.00'e ve 14.00'ten günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalara devam olunması ve 
görüşmelerin dokuz günde tamamlanması, 

2. - Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde Gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların 
(Hükümetin sunuş konuşması hariç) l'er saat (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kul
lanılabilir), kişisel konuşmaların 10'ar dakika ile sınırlandırılması, 

3. - Bakanlık ve daire bütçeleri üzerindeki görüşmelerin 13 turda tamamlanması, 13 üncü 
turun bitiminden sonra Bütçe Kanunu Tasarılarının maddelerinin oylanması, 

4. - İçtüzüğün 72 nci maddesi gereğince yapılacak görüşmelerde her turda Gruplar ve 
Hükümet adına yapılacak konuşmaların 45'er dakika (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından 
kullanılabilir), kişisel konuşmaların 10'ar dakika olması; kişisel konuşmalarda her turda İçtüzüğün 
61 inci maddesine göre biri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesi ve bir üyenin 
birden fazla turda söz kaydı yaptıramaması, 

5. - Bütçe görüşmelerinde soruların gerekçesiz olarak yerinden sorulması ve her tur için soru-
cevap işleminin 20 dakika ile sınırlandırılması, 

6. - Bütçe görüşmelerinin sonunda Gruplara ve Hükümete 1 'er saat süre ile söz verilmesi (bu 
süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir); İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre yapılacak 
kişisel konuşmaların 10'ar dakika olması, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 13.12.2004 tarihli 31 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
7. - 3.12.2004 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun aynı tarihli Birleşimin

de okunmuş bulunan Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkındaki (9/11) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Önergesinin Gündemin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmının 5 inci sırasında 
yer almasının; Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 108 inci maddeleri gereğince soruşturma açılıp 
açılmamasına dair görüşmelerin Genel Kurulun 29.12.2004 Çarşamba günkü Birleşiminde yapıl
masının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 23.12.2004 tarihli 38 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu * (10/152, 216) Esas Numaralı 
- 28.12.2004 Salı - Saat: 14.30 Meclis Araştırması Komisyonu 
- 29.12.2004 - Çarşamba - Saat: 10.30 29.12.2004 Çarşamba - Saat: 14.00 
- 30.12.2004 - Perşembe - Saat: 10.30 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
28.12.2004 Sah-Saat: 15.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
4 3 Ü N C Ü B İ R L E Ş İ M 2 8 ARALIK 2 0 0 4 SALI SAAT : 11 .00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. X - 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/897) 
(S. Sayısı: 706) (Dağıtma tarihi: 15.12.2004) 

2. X - 2003 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplanna Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/878, 3/669) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi: 15.12.2004) 

3. X - 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/898) (S. Sayısı: 707) (Dağıtma tarihi: 15.12.2004) 

4. X - 2003 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplanna Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Katma 
Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/879, 3/670) 
(S. Sayısı: 709) (Dağıtma tarihi: 15.12.2004) 

5. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 63 Milletvekilinin IMKB'nin sekiz yıllık kesintisiz 
eğitimi desteklemek amacıyla sağladığı kaynakla gerçekleştirilen okul inşaat ihalelerinde usulsüzlük yap
tığı, bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kullan
dığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyannca 
bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/11) (Görüşme günü: 29.12.2004 Çarşamba) 

03 - SEÇIM 
ZZZZZIZZZZZ *£< ——————— 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

sCtk 

05 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 
a»±l< 

s^e 

06 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

^ 
07 - SÖZLÜ SORULAR 

sCtk . 

*fr 
08 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

sCbk 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

Öğleden evvel Öğleden sonra 
Saat: 11.00 - 13.00 14.00 - Program bitimine kadar 

34. - BÜTÇENİN TÜMÜ ÜZERİNDE SON KONUŞMALAR 
(AK PARTİ, C.H.P.) 

- 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasanlan ile 
2003 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasanlannın açık oya sunulması 

- Hükümet adına konuşma 
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