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I Ç I N D E K I L E R 
Savfa 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 551 
II. - GELEN KÂĞITLAR 552 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 557,570 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 557:564 
1. - İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın, Türkiye-Sudan Karma 

Ekonomik Komisyonun Dokuzuncu Dönem Toplantısına ilişkin gündem-
dışı konuşması 557:559 

2. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in, Mersin'in düşman işgalinden 
kurtarılışının 83 üncü yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 559561 

3. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in, dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin gündemdışı konuşması 561 564 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 564,568:570,570:577 
1. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın (6/1346) esas numaralı 

sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/235) *,A 
2. - Giresun Milletvekili Mehmet Işık'ın (6/1350) esas numaralı sözlü 

sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/236) 564 
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3. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın İtalya Tem
silciler Meclisi Başkanı Pierferdinando Casini'nin İtalya'ya resmî davetine 
bir parlamento heyetiyle birlikte icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/734) 568 

4. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika'ya yaptığı resmî 
ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/736) 569 

5. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yaptığı resmî 
ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/735) 569:570 

6. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2090 Sayılı Tabiî Afetlerden 
Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun 2 nci Mad
desinin (A) ve (B) Bentlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/282) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/237) 570:574 

7. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 3628 Sayılı Mal Bil
diriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/227) doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/238) 574:577 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTİRMASİ ÖNERGELERİ 564:568 

1. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 22 milletvekilinin, kamuya 
ait gayrimenkullerin tahsisinin ve tahsis amacına uygun kullanılıp kullanıl
madığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 564:565 

2. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 47 milletvekilinin, Uludağ'ın 
doğal ve tarihî zenginliklerinin araştırılarak daha iyi değerlendirilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/242) 566:568 

IV.-ÖNERİLER 570 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 570 

1. - (10/238) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşme 
gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 570 

V. - SEÇİMLER 577 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 577:578 
1. - (10/63, 113, 138, 179, 228) esas numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonuna Üye Seçimi 577:578 
VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 578,606 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 578:590 
1. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık 

Müdürünün atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/653) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 578:590 

2. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine 
alınan ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/690) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 578590 
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3. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da 
yürütülen projelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 
ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

4. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde 
hizmete giren ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/710) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

5. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi 
çalışanlarının ödenmeyen dönersermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/713) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

6. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM 
tarafından yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

7. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı 
için 2004 bütçesine ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın 
cevabı 

8. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Bakanlığa bağlı dönerser-
mayeden sağlık personeline yapılan eködeme matrahlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın 
cevabı 

9. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta trans
feri yasağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) ve Sağ
lık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

10. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Gökçeada'daki sağlık hiz
metlerine ve bir hastanın vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/853) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

11. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, aile hekimliği uy
gulamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) ve Sağ
lık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, TBMM Vakfının kapatıl

masına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent 
ARINÇ'ın cevabı (7/3585) 

2. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, 5187 sayılı Basın 
Kanununun 10 uncu maddesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
ÇİÇEK'in cevabı (7/4097) 

3. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Uzan grubunun TMSF'ye 
borçlarına ve yapılan bazı atamalara, 

Demirbank'a el konulmasıyla ilgili bazı iddialara, 
- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Star grubu çalışanlarına, 
- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kredi Kuruluşları Kanun 

Tasarısına, 
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İş Bankası-Aria ortaklığına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 

ŞENER'in cevabı (7/4219, 4220, 4221, 4222, 4223) 611:620 
4. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, vergi ödemeleri için yapıl

ması planlanan yeni uygulamalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/4226) 621:622 

5. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından yayımlanan bir tefsire ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet 
AYDIN'ın cevabı (7/4231) 623:625 

6. - İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Tekelin anason ve 
üzüm alımını özelleştirmesinin Isparta-Senirkent'teki üzüm üreticisine et
kilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/4232) 6 2 6 : 6 2 7 

7. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Çan Termik Santralına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/4233) 628:630 

8. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, eczacılık ürünleri ithalatın
daki artışa ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/4239) 6 3 1 : 6 3 3 

9. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, tütün ve tütün mamulü ih
racatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı 
(7/4240) 634:635 

10. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, sosyal güvenlik 
kapsamında çalışanlara ve özlük haklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı 
(7/4245) 635:637 

11. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, Küçükçekmece Gölü ve 
Haliç'teki kirliliğe ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/4262) 638:640 

12. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, yabancıların taşınmaz mal 
alım bedelini düşük gösterdikleri iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/4266) 640:641 

13. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF-İnterbank borç tas
fiyesi anlaşmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/4275) 642:644 

14. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Seydişehir Eti Alüminyum 
AŞ'nin özelleştirme takvimi ve arşiv yangınına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/4281) 645:650 

15. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Türkeli balıkçı barınağına 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/4305) 651:653 

16. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Muğla İlinin karayolu 
sorunu ile 2004 yılı bölünmüş yol projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/4319) 653:656 
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17. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-
Alanya karayoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ER-
GEZEN'in cevabı (7/4320) 

18. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Kırklareli-
Babaeski İlçesinin dispanser ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/4337) 

19. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Çanakkale-Gök-
çeada-Bozcaada arasındaki ulaşım sorununa ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/4340) 

20. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU'nun, Halkban-
kın özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın 
cevabı(7/4343) 

21. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Hazineye ait taşınmazların 
satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/4345) 

22. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Uzan grubunun TMSF'ye 
sunduğu borç ödeme teklifine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/4351) 

23. - Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, ASKİ Genel Müdürü 
hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AK-
SU'nun cevabı (7/4357) 

24. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, petrol ürünlerindeki ÖTV 
artışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/4382) 

25. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, kirada olan kamuya ait 
taşınmazların satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/4383) 

26. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Elazığ-Yolçatı-
Karakoçan arasındaki yol genişletme çalışmalarının yatırım programına 
alınıp alınmadığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ER-
GEZEN'in cevabı (7/4412) 

27. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Nahçıvan'da yolcu 
beraberinde getirilen malların vergi muafiyeti kapsamına alınmasına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/4428) 

28. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT Genel Müdürlüğündeki 
bazı atamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı 
(7/4430) 

29. - Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN'in, sosyal hizmetler il 
müdürlükleri ile ilgili bazı iddialara, 

- İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü LİVANELİ'nin, sokak çocuklarının 
ve gençliğin kötü alışkanlıklardan korunması için alınacak tedbirlere, 

İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in cevabı (7/4432, 
4433) 
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30. - İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY'ın, emekli aylıklarıyla ilgili 
düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/4434) 688:689 

31. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Tuz Gölündeki kir
liliğe ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı 
(7/4435) 690:691 

32. - Antalya Milletvekili Nail KAMACFnın, bu yılki Eurovision Şar
kı Yarışması ön elemelerine, 

- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'nin reklamlardan sağladığı 
gelire ve reklam karşılığı programlara, 

TRT-4'ün yayınının durdurulduğu iddiasına ve personeline, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/4458, 

4459,4460) 692:698 
VII. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR

MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 591 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 591:605 
1. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 29 milletvekilinin, akaryakıt 

kaçakçılığının ekonomiye, insan ve çevre sağlığına verdiği zararların araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 591:605 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, 30.12.2004 Perşembe günü çalışmamasına 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

4 Ocak 2005 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.09'da son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Yaşar Tüzün Harun Tüfekçi 

Bilecik Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 56 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

31 Aralık 2004 Cuma 
Tasarı 

1. - Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticari Konular
da Adli Yardımlaşma Anlaşmasının 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/943) (Adalet ve Dışişleri Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004) 

No. : 57 

3 Ocak 2005 Pazartesi 
Raporlar 

1. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'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 
Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME) 

2. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Mad
desine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜN
DEME) 

3. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'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 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME) 

4. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in 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 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME) 

5. - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'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 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME) 
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6. - 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 (3/496) 
(S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME) 

7. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün 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 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME) 

8. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun 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 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME) 

9. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in 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 
Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/500) 
(S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME) 

10. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Mad
desine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜN
DEME) 

11.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine 
Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 
(GÜNDEME) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, sağlık hizmetlerine uygulanan KDV oranına iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4177) 
2. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Sayıştay'ın TMSF hakkında hazırladığı "İkrazlar 

İzleme Raporu"na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4178) 
3. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya Ovası Projesine ve Manavgat Çayından İsrail'e 

su verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4179) 
4. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, tarihi eserlerin restorasyonuna ilişkin İçişleri 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/4182) 
5. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir İlinde son iki yılda meydana gelen gasp, adam 

öldürme ve kapkaç olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4183) 
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6. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir basın organında yer alan bazı iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4184) 

7. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AİHM'nde Kıbrıs Rum yönetimi temsilcisi bir 
hakimin bulunmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/4187) 

8. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, İMKB tarafından işlemi kapatılan şirketlere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4188) 

9. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4189) 

10. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Alacaköy-Keper mezrasında ortaya çıkan bir toplu 
mezara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4190) 

11. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, Emlak Bankasının bankacılık dışın
daki mal varlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4192) 

12. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, bir otomotiv firmasınca hediye 
edilen araçların tahsisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4193) 

13. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Yalova Millî Eğitim Müdür Vekilinin görevden 
alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4209) 

14. - Denizli Milletvekili V. Haşim ORAL'ın, Irak'ta öldürülen ya da rehin alınan Türklere iliş
kin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4210) 

No. : 58 
4 Ocak 2005 Salı 

Raporlar 
1.-Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 

Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/858) (S. Sayısı: 728) (Dağıtma tarihi: 4.1.2005) (GÜN
DEME) 

2. - Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konular
da Adli Yardımlaşma Anlaşmasının 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/943) 
(S. Sayısı: 730) (Dağıtma tarihi: 4.1.2005) (GÜNDEME) 

Tezkereler 
1. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın

da Başbakanlık Tezkeresi (3/731) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2004) 

2. - Ardahan Milletvekili Kenan Altun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/732) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2004) 

3. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/733) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2004) 
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Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Musul'da şehit edilen Türk güvenlik görevlilerine 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4505) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2004) 
2. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, futbol stadyumlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 

önergesi (7/4506) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004) 
3. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, Millî Güvenlik Siyaset Belgesindeki mez

heplerle ilgili bir maddeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4507) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.12.2004) 

4. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB müzakerelerinin yürütülmesinde mevzuattan kay
naklanan engellere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/4508) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2004) 

5. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Musul'da şehit edilen Türk güvenlik görevlilerine 
ve Irak'taki kamyon şoförlerinin güvenliğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/4509) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004) 

6. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF tarafından el konulan bazı kuruluşlara ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4510) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2004) 

7. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, SPK tarafından kararlaştırılan bir suç duyurusunun 
geciktirilmesinin nedenine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) 
yazılı soru önergesi (7/4511) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2004) 

8. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, doğalgaz kullanılan illere ve boru hattı döşeyen şirket
lere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4512) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.12.2004) 

9. - Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, tarımsal sulamada kullanılan ve ödenemeyen elek
trikte fiyat ve KDV indirimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/4513) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004) 

10. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Denizli'de kaybolan bir şahsa ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4514) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004) 

11. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, polis ve jandarmanın tuttuğu suç fişlerinin iptaline iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4515) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004) 

12. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, internette oynanan şans oyunlarının denetimine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4516) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004) 

13. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, muhtarların özlük haklarına ve muhtarlıkların 
teknik donanım ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4517) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.12.2004) 

14. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana Devlet Hastanesi personelinin döner 
sermayeden pay alamamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4518) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.12.2004) 

15. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana Devlet Hastanesinde açılan bir ihaleye 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4519) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004) 

16. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul Boğazı Tüpgeçit ve Marmaray Projelerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4520) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004) 
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17. - Trabzon Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ'nin, Antalya Havalimanı II. Ünite Dış Hat
lar Terminali ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4521) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.12.2004) 

18. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kur'an-ı Kerim meal ve tefsirlerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/4522) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2004) 

19. - Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, bir soru önergesine verilen cevaba ilişkin 
Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4523) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2004) 

20. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 
çalışıp iş akitleri fesh edilenlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4524) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004) 

21. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Siirt-Kurtalan arasındaki duble yol ile il
gili iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4525) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.12.2004) 

22. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, SSK hastanelerinde uygulanan ilaç alım 
prosedürüyle ilgili protokole ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4526) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004) 

23. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, emekli aylıklarının ödenmesinde ATM'lerde 
yaşanan sorunlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4527) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22.12.2004) 

24. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, balıkçılığın rekabet gücünü korumaya yönelik 
önlemlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4528) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.12.2004) 

25. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İzmir Millî Eğitim Müdürlüğünce gerçekleş
tirilen bir ihaleye ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4529) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.12.2004) 

26. - Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, Mersin'deki bazı okulların sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4530) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004) 

27. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOGLU'nun, Cumhurbaşkanınca affedilen 
hükümlülere ve Adli Tıp Kurumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4531) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22.12.2004) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili İrfan GÜNDÜZ ve 22 Milletvekilinin, kamuya ait gayrimenkullerin 

tahsisinin ve tahsis amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004) 

2. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL ve 47 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal ve tarihi zen
ginliklerinin araştırılarak daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/242) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004) 
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BtRlNCt OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

4 Ocak 2005 Salı 
BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER : Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşimini 
açıyorum 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyonun Dokuzuncu Dönem Top

lantısıyla ilgili söz isteyen, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'a aittir. 
Buyurun Sayın Ataş. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın, Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyonun 

Dokuzuncu Dönem Toplantısına ilişkin gündemdışı konuşması 
MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 14-16 Aralık 2004 tarih

leri arasında Sudan'ın Başkenti Hartum'da gerçekleştirilen Türkiye-Sudan Karma Ekonomik 
Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısına katılmak üzere, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıl
dırım başkanlığında, milletvekilleri, bürokratlar ve işadamlarından oluşan heyete iştirak ettim. Bu 
vesileyle, Yüce Meclisimize bu konu hakkında bilgi vermek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Söz konusu Karma Ekonomik Komisyon toplantısında Türk tarafına Ulaştırma Bakanı Sayın 
Binali Yıldınm, Sudan tarafına ise Dışticaret Bakanı Sayın Musa Kasha başkanlık etmiştir. Bu 
ziyaret çerçevesinde, 43 Türk firmasının iştirak ettiği Sudan İkinci Uluslararası Yapı Malzemeleri, 
İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarının açılışını, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldınm, 
Sudan tarafı KEK Başkanı ve Dışticaret Bakanı Sayın Musa Kasha'yla yapmıştır. 

Ayrıca, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım'ın Sudan'da yapmış olduğu üst düzey ziyaret
lere milletvekilleri olarak bizler de iştirak etmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda, Sudan Millî Meclisi 
Başkanı, Dışticaret Bakanı, Uluslararası İşbirliği Bakanı, Havacılık Bakanı, Yollar ve Köprüler 
Bakanı, Uluslararası İşbirliği Bakanı, Sanayi Bakanı, Elektrik Bakanı, Hartum Valisi, Maliye ve 
Millî Ekonomi Devlet Bakanı ve Ulaştırma Devlet Bakanıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye-Sudan ekonomik ilişkileri ile söz konusu KEK 
toplantısında ele alınan kararlara geçmeden önce, izninizle, Sudan ekonomisi hakkında kısaca Yüce 
Meclisimizi bilgilendirmek istiyorum. 

Bilindiği üzere, Sudan, 38 000 000'luk nüfusu, yaklaşık 18 milyar dolarlık gayri safî millî 
hâsılasıyla, bugün Doğu Afrika bölgesindeki en önemli ülkelerden biridir. Sudan, aynca, 2 500 000 
kilometrekare yüzölçümüyle Afrika'daki en büyük yüzölçümüne sahip ülkelerden biridir. 1999 
yılından itibaren, Sudan'da zengin petrol ve doğalgaz rezervleri keşfedilmiş ve üretimine başlanıl
mıştır. Halihazırda, günlük 350 000 varil olan üretimin, önümüzdeki üç yıl içerisinde 1 000 000 
varile çıkarılacağı öngörülmektedir. 
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Bu gelişmeler çerçevesinde, Sudan, son beş yılda, yıllık ortalama yüzde 8'in üzerinde bir 
büyüme gerçekleştirmiştir. Önümüzdeki beş yılda, Sudan ekonomisinin katlanarak büyüyeceği ön
görülmektedir. Sudan'ın dışticaret hacmi, son üç yılda ikiye katlanarak, 2004 yılı itibariyle, 
3 200 000 000 dolan ithalat, 3 800 000 000 doları ihracat olmak üzere, 7 000 000 000 dolar 
düzeyine ulaşmıştır. 

Sudan'ın bugünkü temel politik gündemi, uluslararası sisteme entegrasyon ve icbarısın sağlan
masıdır. Bu konuda önemli adımlar atılmış, Birleşmiş Milletler yaptınmları 28.9.2001 tarihi 
itibariyle kaldırılmış, Güneyle barış anlaşması imzalanmış ve anlaşma onay için Sudan Millî Mec
lisine gönderilmiştir. Güneyle barış anlaşmasının onaylanmasının ardından, Darfur sorununun kısa 
sürede çözüme kavuşturulması beklenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ül
keleri firmaları, Sudan pazarına girmek için barış sürecinin tamamlanmasını beklemektedir. Bu 
gelişmeler ışığında Sudan, 20 ülkeden oluşan 385 000 000'luk Güney ve Doğu Afrika ortak 
pazarının en önemli ülkelerinden biri olma yoluna girmiştir. 

Dış Ticaret Müsteşarlığının uygulamaya koyduğu Afrika'yla ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 
stratejisi kapsamında, Sudan, Doğu Afrika'da hedef ülke olarak belirlenmiş ve son üç yılda, Sudan'a 
yönelik yoğun bir çalışma programı yürütülmüştür. Bu çalışmalar ışığında, 2000 yılında 37 000 000 
dolar olan Sudan'a yönelik ihracatımız, 2004 yılında katlanarak yaklaşık 100 000 000 dolara ulaş
mıştır. Öte yandan, yapılan bu çalışmaların bir sonucu olarak, son iki yılda, 62 Türk firması, 
Sudan'da toplam 150 000 000 dolarlık doğrudan yatırım yapmıştır. Ayrıca, müteahhitlik fir
malarımız, Sudan'da, büyük bir çoğunluğu bu yıl olmak üzere toplam 136 000 000 dolarlık proje 
üstlenmişlerdir. Önümüzdeki dönemde, Sudan'da gerçekleştirdiğimiz üst düzey görüşmelerde ve 
KEK toplantısında aldığımız kararların hayata geçirilmesiyle bu rakamları kolaylıkla kat
layacağımıza içtenlikle inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izninizle, Sudan'da gerçekleştirdiğimiz üst düzey görüş
melerde ve KEK toplantılannda alınan kararlara da değinmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ataş, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
MUSTAFA ATAŞ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
İki ülke ticareti ve ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatacak olan serbest ticaret anlaş

ması müzakereleri 2005'in mart ayında Ankara'da başlatılacaktır. Sudan, serbest ticaret anlaşması 
imzalanacak ilk Kara Afrika ülkesi olacaktır. 

Türk Eximbankm Sudan'a yönelik kredi programına işlerlik kazandırılması konusunda 
mutabakat sağlanmıştır. Bu kapsamda, Sudan tarafı, taleplerini proje bazında incelemek üzere Türk 
Eximbanka iletecektir. 

Hartum'da bir Türk Ticaret Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılacaktır. 
TPAO ve TPIC'in Sudan'da petrol üretim alanında faaliyet göstermesi için Sudan Hükümeti 

gerekli yardımları sağlayacaktır. 
Tarım, sanayi, KOBİ'ler, müteahhitlik ve müşavirlik alanlarında ortak çalışma programları 

hazırlanacaktır. Sudan'ın talep ettiği teknik yardım programlan devreye sokulacaktır. 
Söz konusu ziyaret kapsamında, denizcilik anlaşması imzalanmıştır. Port Sudan Limanının 

Türk müteahhitleri tarafından modernizasyonu hususunda bir çalışma programı düzenlenecektir. 
Sivil havacılık anlaşması sonuçlandırılmıştır. Yeni havaalanı inşaatlan ile Hartum Uluslararası 

Havaalanı dahil, mevcut havaalanlarının tevsii ve modernizasyonu projelerine Türk müteahhitlik 
firmalarının katılımını sağlamak amacıyla bir çalışma grubu kurulacaktır. 
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Sudan'ın ihtiyacı olan vagon, lokomotif ve diğer ekipmanların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yollarının bağlı ortaklıklan tarafından sağlanması amacıyla bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Sudan 
içerisinde ve bölge ülkeleri arasında yolcu ve yük taşımacılığı alanında hizmet vermek üzere kara ulaş
tırması alanında ortak şirketlerin kurulmasının teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu projenin hayata 
geçirilmesi amacıyla, sektör temsilcilerinin de katılımıyla Hartum'da bir toplantı düzenlenecektir. 

Sudan telekomünikasyon altyapısının Türk firmalarınca gerçekleştirilmesi için, Sudan'a, 
işadamları heyeti ziyareti düzenlenecektir. İki ülke posta hizmetleri kuruluşları arasındaki işbir
liğinin daha da geliştirilmesi amacıyla, kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayamadınız Sayın Ataş; buyurun. 
MUSTAFA ATAŞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
İki ülke üniversiteleri arasında seminer, konferans ve toplantılar düzenlenecek, öğrenci ve öğ

retim üyesi değişimi de yapılacaktır. 
Sudan vatandaşlarının Türkiye'deki hastanelerde tedavi edilmeleri için özel bir tanıtım prog

ramı yapılacaktır. 
Burada, özellikle ihracatımızda büyük gelişmeler kaydettiğimiz Sudan'a yönelik Türk Exim-

bankın kredilerinin öneminin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Türk firmalarının yoğun bir 
şekilde yer aldıkları bu ülkeye yönelik, Türk Eximbankın ülke ve proje kredilerinin devreye sokul
ması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kuşkusuz, Sudan'la ilişkilerimizin köklü bir tarihî geç
mişi vardır. Ülkelerimiz ortak bir dini ve ortak bir tarihi paylaşmaktadır. Bu açıdan, bu yeni dönem
de, Sudan'la ilişkilerimize Türkiye olarak yeni bir boyut kazandırmamız gerekmektedir. Parlamen-
tolararası dostluk gruplarının karşılıklı ilişkileri sayesinde, bu ilişkilerin daha da üst düzeye çık
masını bekliyorum. 

Türk-Sudan halklarının birlikteliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin gelişmesi vesilesiyle, 
hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ataş. 
Gündemdışı ikinci söz, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtarılışının 83 üncü yıldönümü 

münasebetiyle söz isteyen, Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'e aittir. 
Buyurun Sayın Çekmez. (CHP sıralarından alkışlar) 
2. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in, Mersin'in düşman işgalinden kurtarılışının 83 üncü 

yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 
VAHİT ÇEKMEZ (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mersin'in düşman işgalin

den kurtarılışının 83 üncü yıldönümü nedeniyle söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

Ulusların tarih kitapları, hep savaşlardan ve bu savaşlarda elde edilmiş basanlardan bahseder. Şu 
gerçek çok iyi bilinmelidir ki; hiçbir ulusun tarihinde bizim tarihimizde olan topyekûn bir ulusun katıl
dığı kurtuluş savaşı yoktur. Mazlum milletlere örnek olacak bu topyekûn kurtuluş, emperyalist güçlere 
karşı bir başkaldındır. Bu başkaldın, ulusal kimlik başkaldınsıdır. Bu başkaldın, onursal bir yaşam için 
başkaldındır. Bu başkaldın, emperyalist güçlerin himayesine karşı verilen bağımsızlık başkaldınsıdır. 
Bu başkaldın, içte gericilere, dışta vatanımıza göz diken güçlere karşı verilen bir destanın öyküsüdür. 
Bu başkaldın, Mustafa Kemal Atatürk'ün, ulusuyla birlikte omuz omza verdiği bir mücadelenin destan 
yazan yanıdır. Mavi gözlü dev Ulu Önder Mustafa Kemal "geldikleri gibi giderler" diyerek, bir ulusu 
ayağa kalkması için ateşlemiş, O, ulusumuza, mücadele olduğu sürece zorluklann aşılacağını öğretmiş
tir; her il, her ilçe ve en küçük yerleşim birimi, kurtuluş mücadelesi için canla başla savaşmış ve bir 
kanş toprağın bile düşman çizmesi altında kalmayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. 
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Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Mersin, önemli bir stratejik bölge ve Doğu'yu Ege'ye bağlayan 
bir köprüdür. Bu önemli merkezin yaşayanları da, özgürlük ve bağımsızlık sevdalısı insanlardır. 

11 Şubat 1920 tarihli telgraf: 
Gönderen: Temsilciler Kurulu Adına Mustafa Kemal. 
Alıcı: Mersin İli Ulusal Kuvvetler Komutanı Emir Aslan Bey. 
Telgraf metni aynen şöyle: "Tüm gücünüzü Mersin'e kanalize ediniz. Olanak bulunursa, düş

manın Mersin Limanından yararlanmasını engelleyiniz. Demiryollarını önemli ölçüde tahrip ediniz. 
Çalışma faaliyetlerinizi Temsilciler Kuruluna bildiriniz. 

İkinci telgraf: 
"Mersin Gençler Yurdu Başkanlığına 

12 Haziran 1922 günlü mektubunuzu aldım. Mersin Gençler Yurdunun isteği üzerine Onursal 
Başkanlığınızı üstleniyorum. 

Ulusumuzun ilerlemesi ve yükselmesine yönelik çabalarınızın başarıya ulaşmasını dilerim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Başkomutan Mustafa Kemal" 

Mersinliler, halkına ve ulusuna karşı büyük bir sevdayla bağlı olan Mustafa Kemal'in bu derin 
ilgi ve sevgisini her zaman yüreklerinde hissetmişlerdir. Atatürk ve onun ilkelerine saldıranlara, her 
zeminde, her zaman cevap vermesini bilmişlerdir. Ulusal Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e 
yapılan her türlü saldırı, kurtuluş mücadelesi ruhuyla her zaman yüzünde saklayacak tokadı Türk 
Halkından yiyecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Atatürk, düşman işgalinden kurtarılışının 83 üncü yıl
dönümünü kutladığımız Mersin'i 17 Mart 1923 tarihinde ziyaret etmiş, Millet Bahçesinde Mersin 
halkına hitaben yaptığı konuşmada "Mersinliler, memleketiniz, beldeniz Türkiye'nin çok mühim bir 
noktasında bulunuyor, çok mühim bir ticaret noktasıdır. Bunu sizler de benden daha iyi bilirsiniz; 
fakat, bilmelisiniz ki, açık söyleyeyim, memleketinize hâkim bulunmuyorsunuz" diyerek, Mersin
lilerin Mersine sahip çıkması öğüdünü vermiştir. 

Cumhuriyet öncesi ve sonrası, Mersin, eğitime, kültüre önem veren bir şehir olmuştur. Cum
huriyetin savunucusu Mersin halkı, Atatürk'ün öğüdüne sadık kalarak, Mersin'e her zaman sahip 
çıkacaktır. 

Üzerinde tarih boyunca çeşitli uygarlıklar barındıran Akdeniz havzasında, ticaretin de etkisiy
le, tarihsel süreç içerisinde çeşitli yerleşim birimleri kurulmuştur, bu yerleşim birimlerinin bir kıs
mı önemli kentler haline gelmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çekmez, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
VAHİT ÇEKMEZ (Devamla) - 20 Haziran 2002 tarihli ve 4764 sayılı Kanunun 1 inci mad

desiyle, "İçel" olan adı "Mersin" olarak değiştirilen ve Çukurova'nın binlerce yıllık tarihi ile eşsiz 
güzelliklerini koynunda saklayan Mersin, çevresini oluşturan Tarsus, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, 
Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Çamlıyayla İlçeleriyle bir dünya cennetidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamı memleketimin ünlü şairi Nazım Hikmet'in 
bir şiiriyle noktalamak istiyorum. 
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"Memleketim. 
Memleketim ne kadar geniş: 
Dolaşmakla bitmez, tükenmez gibi geliyor insana. 
Edirne, İzmir, Ulukışla, Maraş, Trabzon, Erzurum. 
Erzurum yaylasını yalnız türkülerinden tanıyorum 
Ve güneye 
Pamuk işleyenlere gitmek için 
Toroslardan bir kere olsun geçmedim diye utanıyorum." 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca, 2005 yılının tüm halkımıza hayırlı olmasını 

diliyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çekmez. 
Gündemdışı üçüncü söz, dokunulmazlığının kaldırılması konusunda söz isteyen Mardin Mil

letvekili Süleyman Bölünmez'e aittir. 
Buyurun Sayın Bölünmez. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
3. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin gün

demdışı konuşması 
SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milletvekili 

dokunulmazlığımın kaldırılmasıyla ilgili gündemdışı söz almış bulunmaktayım; hepinizi ve ekran 
başındaki vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 

Sahibi olduğum şirketin yönetim kurulu başkanı olarak, 2001 yılının başında, 57 nci hükümetin 
meşhur ve dürüst İçişleri Bakanının şahsî talimatları doğrultusunda yapılan ve basına göre 100 tril
yonluk Fırtına Operasyonu sanığı olarak, yedi ay yirmi gün süreyle tutuklu kaldığım cezaevinden 
hiçbir belge aranmaksızın 2001 yılının yedinci ayında tahliye oldum. 

Yüce Türk Milleti, bu dürüst Bakanın yaptığı operasyonlarla memlekete verdiği zararlı hiz
metin karşılığını, kendisine sandıkta verdiği oyla onaylamıştır. Mardin halkı 2,2 oranla ve 18 978 
oyla beni bağımsız milletvekili seçmiştir. "En iyi hakem millettir" diyorum. 

Neydi bu dava; Gümrük müfettişleri tarafından hazırlanan 148 sayfalık raporun sonuç kısmın
da, sadece, suçlanan gemi armatörü, gemi kaptanı, depo müdürü, yönetim kurulu başkanı olarak 
hakkımızda takibat açılması ve geriye kalan tüm kamu personelinin "takibatına mahal yoktur" 
ibaresinin yer aldığı rapordur. 

Açılan dört davadan biri görevsizlik, biri takipsizlik, biri beraat kararı almıştır. Malî açıdan, 
4811 sayılı Vergi Barışından faydalanarak, 26 trilyon lira vergi şirketim tarafından ödenmiştir. Şu 
anda yargılaması devam eden tek bir dosya kalmıştır; bu dosyayla ilgili dokunulmazlığımın kal
dırılmasını sizlerden talep ediyorum. 

Seçimlerden sonra tefrik kararını içeren fezlekenin komisyondaki görüşmeleri sırasında da, 
tekrar, dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep etmiştim; bu da tutanaklarda mevcuttur. 

Milletvekiliyken Mardin Savcılığınca hazırlanmış hakaret, kavgaya katılma, tehdit suçlamalı 
fezleke içeriği, 3-640 sayılı dokunulmazlık kaldırılması talebidir. 

Olay şudur: Yerel seçim sandıklarının başında on yıldır Mardin'i kötü yöneten ve 45 trilyon 
borcun altına şehri mahkûm etmiş olan eski belediye başkanı ve adamları tarafından uğradığımız 
saldırı üzerine hazırlanan fezlekedir. Şu anda başkan seçilen arkadaşımızla birlikte, Allah'ın yardımı 
ve Mardin halkımızın vefası sayesinde, yüzde 53 oy oranıyla, Mardin yerel seçim tarihinde bir ilke 
imza atmış bulunmaktayız. Bu, kavganın da en güzel cevabıdır. 
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Bu davayla ilgili, tekrar, dokunulmazlığımın kaldırılmasını sizlerden talep ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclisimizin 3-694 sayılı fezlekesiyle hakkımda açılmış 

otomobille yol kesme olayı, milletvekili olduktan sonra, trafikte yaşanmış basit bir münakaşa olup, 
karakola intikal eden bu olayda, emniyet amirinin iyi niyetli barıştırma çabasına olumlu bakmama 
rağmen, karşı tarafın olumsuz, hırçın ve özellikle milletvekili olmamdan dolayı şova dönüştürme is
teğinden dolayı reddedilmiştir. 

Ben, buradan sizlere soruyorum değerli arkadaşlar; her iki sayın savcımız, önlerine tüm evrak
lar gönderildiğinde, karakollarda mevcut ifadesi olan bir kişi olarak, bana ulaşıp iki satır ifademi al
dıktan sonra diğer sanıklar hakkında vermiş oldukları takipsizlik kararlarını uygulayıp, dosyayı 
kapatamazlar mıydı; yoksa, aynı şova katılıp, bugün karşınızda bu dosyadan dolayı dokunulmaz
lığımın kaldırılması talebimi ve basınımızın bunu yazması için, otomobille yol kesme, silahlı teh
dit, kavga etme, adam yaralama konularında fezleke yazmaları doğru mudur? 

30.12.2004 tarihinde bir gazetede hakkımda yazılan haberin içeriği, Mersin Başsavcılığı 
tarafından 1.6.2004 tarihinde Adalet Bakanlığına gönderilen 3-573 sayılı fezlekeyle ilgili, yine, 
gümrük müfettişinin, şirketime taşıma yapan gemi hakkında yapılan ihbar sonucu hazırlanmış 
rapordur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bölünmez, toparlayabilir misiniz. 
SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ (Devamla) - Sayın Başkanım, birazcık fazla zaman rica ediyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bölünmez. 
SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ (Devamla) - Müfettişe bu olayla ilgili yaptığımız haklı itiraz

larımız irdelenmeyerek mahkemenin takdirine bırakılmıştır. Biz de, her zaman adalete olan 
güvenimizden dolayı, bu yolda hakkımızı aramaya devam edeceğiz. 

Bu raporun 3 adet fotokopisinden, 1 adedini AK Parti grup başkanvekiline, 1 adedini Cum
huriyet Halk Partisi grup başkanvekiline ve 1 adedini de Adalet Bakanına arz ediyorum. 

Ayrıca, aynı yazıda, asılsız olarak, daha evvel ödediğim ve yukarıda bahsettiğim verginin mik
tarı yazılarak yeni cezaymış gibi gösterilmesi, Türk siyasî tarihinde yer almış değerli iki partimiz
den birinin yönetiminde yer aldığım, birinin de yandaşı olduğum ve kayırıldığım, menfaat sağ
ladığım tamamen asılsız, iftira ve yalandır. Haberin devamında, Habur sınır kapısında sınır ticaretini 
kontrol amacıyla kurulan TPIC şirketinin topladığı motorinin dağıtım şirketleri tarafından pazar 
payı oranlarına göre dağıtımı yasal bir işlem olmakla ve halen devam etmekle beraber, şirketimin 
payına düşen oranın, bölgede faturalı, yasal bir şekilde satılması ve elde edilen kârın yine aynı böl
ge halkına yardım amaçlı dağıtılması, bugün dağıtılmaya devam etmesi her türlü kayıtlarımızda 
mevcuttur; ama, maalesef, TPIC'ten aldığımız payın da bu haberin altına yazılması, şekli yasal ol
mayan bir işlem yaptığımız anlayışı ve tarzıyla lanse edilmektedir. 

Ne yazıktır ki, her seçim öncesinde -2 Kasım, 28 Mart ve önümüzdeki 2005 yılında Mardin 
Ticaret Odası seçimlerinde- desteklediğim adayları etkilemek amacıyla, tetikçi olarak kullanılan 
birkısım basın yayın organında, son günlerde, yanlış ve iftira dolu bilgilerle kamuoyunu yanıltan 
haberler yer almıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ (Devamla) - Başkanım, istirham ediyorum... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bölünmez. 
SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ (Devamla) - Avukatlarım, şirketimi ve şahsımı olumsuz etkileyen 

bu haberlerle ilgili gereken davaları açmıştır; bu da, tarafsız Türk adaleti önünde görülecek hesaptır. 
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Buradan, Türk Milletine, insanlarımızı haksız, mesnetsiz ve doğruluğu olmayan haberlerle 
karalayan ve halkımızı yanıltan ve de doğru haber vermeyen, az da olsa, basın sektöründe yer alan 
bu çeşit yayın organlarını ve kalemlerini silah olarak kullanan basın mensuplarını sizlere şikâyet 
ediyor ve maddî haklarımı adalete ve manevî haklanmı da Allah'a havale ediyorum. 

Bu yazılar, Mardin halkına ve Mardin'e yapacağım hizmetleri hiçbir zaman durdurmayacak; 
aksine, siz değerli 22 nci Dönem milletvekili arkadaşlarımın yaptığı hizmete yakışan bir hizmet 
yarışı şeklinde olacaktır. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; biraz da, AB'ye girmeye hazırlanan Türkiye'nin bazı ger
çeklerini ve -birçok uyum yasasını çıkaran ve çıkarmaya hazırlanırken- eksiklerimizi, yapmamız 
gerekenleri konuşmak istiyorum. 

Bazı kamu müfettişlerimiz, çeşitli olayların basına yansımasından veyahut görev talimatları 
sırasında tek taraflı düşünerek hazırlamış oldukları raporlar sonucunda, lehte veya aleyhte çıkan 
karara göre taltif edilmeli veya görevdeki eksiklikleri gözönüne alınarak, görevde kıdem indirimi, 
disiplin cezası gibi cezalar almalıdır. Buna örnek gösterecek olursak, geçmişte, çiftçi destekleme 
fonu, kaçak elektrik kullanımı teftişleri ve buna benzer Mardin ve bölgedeki illerde yapılan teftiş
ler sonucunda 50 sent yüzünden ağır cezada yargılanan çiftçiler, vatandaşlar ve bunu düzeltmek için 
uğraş veren siz değerli Mardin milletvekilleri. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ (Devamla) - Sayın Başkan, toparlıyorum; son sayfam. Mesajlarım 

var. İstirham ediyorum Sayın Başkan. 
Şirketimin, sahip olduğu 250 bayiden birinin şoförünün bile yapmadığı bir eylemden dolayı, 

malı ilk satan olarak hakkımızda ağır ceza mahkemesinde savcının incelemeden açtığı davada 
verilen beraat kararı da vereceğim dosyanın içindedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, üzülerek, hepimizin çok yakından bildiği ve yaşadığı bir gerçeğin 
altını çizmek istiyorum. Maalesef, adlî yargı içerisinde çok değerli ve mesleğinin aşığı savcılarımız 
bulunduğu gibi, polisten veya jandarmadan eksik soruşturmayla gelen hazırlık evrakının bağlandığı 
fezlekeyi iddianameye aynen kopya ederek, âdeta, tevzi işlevi gören savcılarımızın mevcudiyetini 
inkâr edemeyiz. Yine, kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş raporlarının sonuç bölümlerini id
dianamelerine aktararak görev ifa eden savcılarımızın mevcudiyetini de inkar edemeyiz. 

BAŞKAN - Sayın Bölünmez, toparlar mısınız lütfen. 
SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ (Devamla) - Bazı basın mensuplarının, deşifre ve şov yaparcasına 

verdikleri asılsız, mesnetsiz ve yanıltıcı haberlerin neticesinde, bağlı oldukları basın yayın or
ganının süreli, tekrarı halinde süresiz kapatılması, yazarların, bağlı oldukları dernek, odalar tarafın
dan buna benzer cezalarla cezalandırılması olamaz mı diyorum arkadaşlar. Tekzip ve düzeltme 
yazılarını lehte ve aleyhte yayımlanması esnasında aynı hassasiyetin gösterilmesi hususunda yasal 
düzenlemelerin yapılması gerekir kanısındayım. Sesli düşünüyorum ve bu düşüncelerimi sizlerle 
paylaştım. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; bir arkadaşınız olarak, 3 Kasım seçimlerinde dağıttığım 
broşürlerde verdiğim söz üzerine beni seçenlerin, seçildikten sonra çeşitli seçimlerde çoğalan des
teklerine layık olmak, bana yapılan haksızlıkları üzüntüyle izleyen bu vatandaşlarımı iyi temsil et
mek ve huzurları için, Türk Milletine ve Türk adaletine saygımdan dolayı, siz değerli 22 nci Dönem 
milletvekillerinin içinde huzurlu görev yapabilmem açısından dokunulmazlıklarımın kaldırılması 
lehinde oy vermenizi arz eder saygılarımı sunarım. 

Başkanım teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bölünmez. 
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Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Kâtip üyenin sunuşları oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair 2 adet önerge vardır, okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1, - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın (6/1346) esas numaralı sözlü sorusunu geri al

dığına ilişkin önergesi (4/235) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 543 üncü sırasında yer alan (6/1346) esas numaralı söz
lü soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ediyorum. 
Muharrem Toprak 

İzmir 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Diğerini okutuyorum : 
2. - Giresun Milletvekili Mehmet Işık'ın (6/1350) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/236) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 547 nci sırasında yer alan (6/1350) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ediyorum. 
Mehmet Işık 

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

ÖNERGELERİ 
i. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 22 milletvekilinin, kamuya ait gayrimenkullerin tah

sisinin ve tahsis amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Emlak Genel Müdürlüğü veya diğer kamu kuruluşlarınca, devlete ait taşınmaz mallar 

üzerinde gerek vakıf, dernek, spor kulübü gibi sivil toplum kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel
kişiler ve gerekse kamu kurum ve kuruluşları lehine tesis edilen intifa/irtifak hakları ve/veya 
yapılan, bina, arsa ve arazi tahsislerinin usulüne uygunluğuyla amacına uygun olarak kullanılıp kul
lanılmadığı konusunun araştırılarak, konuyla ilgili sorunların tespiti ve çözümü için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
1- İrfan Gündüz (İstanbul) 
2- Tevhit Karakaya (Erzincan) 
3- Azmi Ateş (İstanbul) 
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4- Hasan Ali Çelik 
5- Nevzat Doğan 
6- Enver Yılmaz 
7- Mehmet Mehdi Eker 
8- Ali İhsan Merdanoğlu 
9- Hacı Biner 
10- Cüneyit Karabıyık 
11- Medeni Yılmaz 
12- A. Yekta Haydaroğlu 
13- Mehmet Kerim Yıldız 
14- Mehmet Özyol 
15-Mehmet Ali Bulut 
16-Saffet Benli 
17- Ahmet Koca 
18- Yüksel Coşkunyürek 
19-Ali Osman Şali 
20- Hasan Fehmi Kinay 
21 - Mehmet Ali Suçin 
22- Rıtvan Köybaşı 
23- Yüksel Çavuşoğlu 

(Sakarya) 
(Kocaeli) 
(Ordu) 
(Diyarbakır) 
(Diyarbakır) 
(Van) 
(Van) 
(Muş) 
(Van) 
(Ağrı) 
(Adıyaman) 
(Kahramanmaraş) 
(Mersin) 
(Afyon) 
(Bolu) 
(Balıkesir) 
(Kütahya) 
(Batman) 
(Nevşehir) 
(Karaman) 

Gerekçe: 
Bilindiği üzere Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşın

maz mallar üzerinde Medenî Kanuna göre azamî 49 yıla kadar irtifak hakkı veya Kat Mülkiyeti 
Kanununa göre kat irtifakı tesis edilmekte, bunun yanında mezkur taşınmazlar Millî Emlak Genel 
Müdürlüğü veya diğer kamu kuruluşlarınca; vakıf, dernek, spor kulübü gibi sivil toplum kuruluşları 
ile diğer gerçek ve tüzelkişilere ve kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz ya da düşük bedelle, çoğu 
zaman ihalesiz kiraya verilmekte ve/veya protokolle tahsis edilmektedir. 

TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu, Kamu Vakıfları Araştırma Komisyonu, Sayıştay 
Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu raporlarına girdiği üzere, zaman zaman yapılan bu tür tahsislerde usulsüzlük ve/veya key
fîlikler ve tahsislerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı noktasında tereddütler bulunduğu 
yönünde tespit ve değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Kanunlarda belirtilen amaçlara uygun olarak tesis edilmesi gereken irtifak hakkı, kiralama ve 
tahsisler, daha sonra uygulamada farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. 

Konu hakkında bugüne kadar ciddî hiçbir çalışma, araştırma veya denetim yapılmadığı gibi 
idarelerin bu gibi durumları idarî ve yasal yönleriyle inceleyip buna göre yönetim anlayışlarını değiş
tirmeleri, ayrıca tahsis işleminden sonra taşınmazların tahsis amaçlarına uygun olarak kullanılıp kul
lanılmadığının etkin bir biçimde denetlenmesi gereği karşısında, Millî Emlak Genel Müdürlüğü veya 
diğer kamu kuruluşlarınca, Devlete ait taşınmaz mallar üzerinde gerek vakıf, dernek, spor kulübü 
gibi sivil toplum kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzelkişiler ve gerekse kamu kurum ve kuruluşları 
lehine tesis edilen intifa/irtifak hakları ve/veya yapılan bina, arsa ve arazi tahsislerinin boyutu, varsa 
kamunun kaynak kaybının tespiti, yapılan tahsislerde keyfîlikler bulunup bulunmadığı ve amacına 
uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı hususlarındaki tereddütlerin giderilmesi düşüncesiyle hazır
ladığımız Meclis araştırması önergemizi Genel Kurulun takdirlerine arz ederiz. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 
2. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 47 milletvekilinin, Uludağ'ın doğal ve tarihî zengin

liklerinin araştırılarak daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bursa İlinde bulunan Uludağ'ın sahip olduğu doğal zenginliklerin yeniden değerlendirilerek, 

ileriye yönelik olarak ortaya çıkabilecek aksaklıkların ve sorunların erken zamanda fark edilmesi 
ve doğal yapısının korumaya alınarak, sorunlarının araştırılması amacıyla, Anayasanın 98 inci, 
TBMM İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri uyannca Meclis araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

1.- Kemal Demirel 
2.- Mustafa Özyurt 
3.- Erdal Karademir 
4.- Mehmet Küçükaşık 
5.- Mehmet Boztaş 
6.-Yılmaz Kaya 
7.- Kemal Sağ 
8.- Feridun Fikret Baloğlu 
9.- İlyas Sezai Önder 
10.- Ufuk Özkan 
11.- Nurettin Sözen 
12.- Nuri Çilingir 
13.- İzzet Çetin 
14.- Ali Arslan 
15.- Mehmet Işık 
16.- Ali Kemal Deveciler 
17.- Hüseyin Ekmekcioğlu 
18.- Osman Özcan 
19.- Ramazan Kerim Özkan 
20.- Enis Tütüncü 
21.-Ali Cumhur Yaka 
22.- Mehmet S. Kesimoğlu 
23.- Ahmet Küçük 
24.- Mehmet Kartal 
25.- Ersoy Bulut 
26.- Bülent Baratalı 
27.- Tuncay Ercenk 
28.- Bihlun Tamaylıgil 
29.- Sıdıka Sarıbekir 
30.- Necati Uzdil 

(Bursa) 
(Bursa) 
(İzmir) 
(Bursa) 
(Aydın) 
(İzmir) 
(Adana) 
(Antalya) 
(Samsun) 
(Manisa) 
(Sivas) 
(Manisa) 
(Kocaeli) 
(Muğla) 
(Giresun) 
(Balıkesir) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Burdur) 
(Tekirdağ) 
(Muğla) 
(Kırklareli) 
(Çanakkale) 
(Van) 
(Mersin) 
(İzmir) 
(Antalya) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Osmaniye) 
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31.- Halil Ünlütepe (Afyon) 
32.- Mehmet Tomanbay (Ankara) 
33.- Mehmet Vedat Yücesan (Eskişehir) 
34.- Orhan Ziya Diren (Tokat) 
35.- Cevdet Selvi (Eskişehir) 
36.- Mehmet Ali Arıkan (Eskişehir) 
37.- V. Sinan Yerlikaya (Tunceli) 
38.- Gökhan Durgun (Hatay) 
39.- Hüseyin Bayındır (Kırşehir) 
40.- Mehmet Mesut Özakcan (Aydın) 
41.- Nejat Gencan (Edirne) 
42.- Berhan Şimşek (İstanbul) 
43.- Ayşe Gülsün Bilgehan (Ankara) 
44.- Zekeriya Akıncı (Ankara) 
45.- Erol Tınastepe (Erzincan) 
46.- Orhan Eraslan (Niğde) 
47.- Rasim Çakır (Edirne) 
48.- Nadir Saraç (Zonguldak) 
Gerekçe: 
Bursa İlimizin tacı kabul edilen Uludağ, bir dönem Bizanslı keşişlerce sığınak olarak kullanıl

dığı için, Osmanlılar tarafından "Keşiş Dağı" olarak adlandınlmıştır. Yunan mitolojisinde ise, baş 
tanrı Zeus'un ve diğer tanrıların Olympos olarak bilinen bu dağın tepesinde yaşadığı ve halkını 
oradan idare ettiği anlatılmaktadır. Uludağ, yüksekliği 2 543 metre olan volkanik bir dağdır. Bur-
sa'nın 36 kilometre güneyinde bulunmaktadır. 

Kış sporlarını sevenler için burası, sadece birkaç ziyaretten sonra bile tam bir tutkuya dönüş
mektedir. Yazın ise, doğal zenginlikleriyle ayrı bir güzeldir. 

Dağın 12 732 hektarlık bölümü, 1961 yılında "millî park" olarak ayrılmıştır. Millî park statüsü 
uygulamalı Uludağ'da, ziyaretçiler, yıl boyu konaklama tesislerinden ve Kirazlıyayla, Sanalan, 
Çobankaya'da düzenlenmiş olan günübirlik alanlardan da yararlanabilmektedirler. 

Kayak tesisleri ve konaklama imkânları, yaz aylarında kampçılık, trekking ve günübirlik pik
nik alanı olarak yararlanılması, Uludağ'ı her mevsim çekici kılmaktadır. Merkezde 5 telesiyej, 7 
teleski ve 1 adet teleferik vardır. Uludağ'a çıkmak için karayolu ya da teleferik kullanılabilmektedir. 

Uludağ'ın doğal yapısına bakacak olursak, dağın çeşitli yüksekliklerinde, dünya ormancılık 
literatüründe bilimsel ve görsel bakımdan birçok özellik dikkat çekmektedir. İlkbaharda yemyeşil 
uzanan orman, sonbaharda sarı, turuncu, kahverengi, koyu yeşil gibi renklere bürünürken, sert 
kayalar anıtsal güzellikler sergilemektedir. 

Uludağ'da resmî kurumlara ve özel sektöre ait birçok tesis bulunmaktadır. Ayrıca, Kayak 
Federasyonuna ait tesisler bulunmaktadır. 

Uludağ Millî Parkında 250 değişik gruptan yaklaşık 700 türde otsu ve gövdeli bitkiler bulun
maktadır. Mayıs ile ağustos ayları arasında yüzlerce değişik çiçek türü Uludağ'da görülebilmektedir. 
Uludağ'ın zirvelerinde, bir kısmı yazın kuruyan, 9 adet buzul gölü mevcuttur. 
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Bursa'nın su kaynağının havzasını oluşturan, havasının ve doğasının kaynağı olan Uludağ'ın 
sahip olduğu doğal zenginliklerin belirlenmesi ve bunların korunması, 

Yerleşim ve yapılaşmayla ilgili sorunlarının ortaya koyulması, 
Her geçen gün azalan orman dokusunun korunmasıyla ilgili yapılabileceklerin saptanması, 
Uludağ'daki bitkisel doku ve çiçeklerdeki çeşitliliğin belirlenmesi (örneğin, obrizya, dönbaba, 

sığırkuyruğu, kardelen ve benzeri) için çalışma yapılması ve bitkilerdeki bu çeşitliliğin korunması, 
Sahip olduğu maden yataklarının durumunun belirlenerek, bu maden yataklarından azamî 

düzeyde yararlanılması ve bu kaynakların ülke ekonomisine aktarılmasının yollarının belirlenmesi, 
Uludağ'ın turizm potansiyelinin belirlenmesi ve bu potansiyelin en iyi şekilde kullanılarak, ül

ke ekonomisine en üst düzeyde katkısının sağlanması, 
Uludağ'ın sahip olduğu tarihî yapının korunması için Uludağ'da önceki yüzyıllarda inşa edil

miş olan tarihî eser kalıntılarının (örneğin, bazilikalar) uygun biçimde restore edilerek turizme açıl
masının sağlanması, 

Yapılanma adı altında ortaya çıkabilecek orman tahribatının ve çevre kirliliğinin önüne geçil
mesi, 

Düzensiz kentleşmeden Uludağ'ın eteklerinin de etkilenmesini önleyici tedbirler alınması, 
Gerek Bursa gerekse Marmara Bölgesinin ikliminin oluşumunda büyük etkisi olan Uludağ'ın 

sahip olduğu doğal yapının korunması ve bu kaynaklardan gelecekte de yararlanılabilmesi için acil 
eylem planlarının oluşturulması. 

Yukarıda belirttiğimiz konuların araştırılarak, önlenebilir sebepler yüzünden Uludağ'da mey
dana gelebilecek sorunlarla ilgili zamanında önlem alınması ve geri dönülemeyecek zararların ön
ceden fark edilmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Her iki önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

öngörüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
Tezkereyi okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam Bülent Arınç'ın İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı 

Pierferdinando Casini'nin italya'ya resmî davetine bir parlamento heyetiyle birlikte icabetine iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/734) 

29 Aralık 2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı 
Pierferdinando Casini'nin davetine icabet etmek üzere, beraberinde Parlamento heyetiyle, İtalya'ya 
resmî ziyarette bulunması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Başbakanlığın Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 2 adet tezkeresi vardır; ayrı ayrı 
okutup oylarınıza sunacağım. 

Birinci tezkereyi okutuyorum: 
4. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika'ya yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekil

lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/736) 
31.12.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılmak üzere, bir heyetle birlikte 15-

17 Aralık 2004 tarihlerinde Belçika'ya yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekil
lerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte 
gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Ömer Çelik (Adana) 
Egemen Bağış (İstanbul) 
Şaban Dişli (Sakarya) 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
5. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekil

lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/735) 
31.12.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte, 22-23 Aralık 2004 tarihlerinde Suriye'ye 

yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görül
müş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Ömer Çelik (Adana) 
Tuncay Ercenk (Antalya) 
Sadullah Ergin (Hatay) 
Egemen Bağış (İstanbul) 
Yüksel Çavuşoğlu (Karaman) 
Abdullah Çetinkaya (Konya) 
Nuri Çilingir (Manisa) 
Muharrem Doğan (Mardin) 
Şaban Dişli (Sakarya) 
Sabahattin Cevheri (Şanlıurfa) 
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BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

IV. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - (10/238) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşme gününe ilişkin Danışma 

Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 125 Tarih:3.1.2005 
Gündemin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler kısmının 

198 inci sırasında yer alan, akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, insan ve çevre sağlığına verdiği 
zararlar konusundaki (10/238) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesinin görüşmelerinin 
4.1.2005 Salı günkü birleşimde yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulun
ca uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Faruk Çelik Ali Topuz 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 

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

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

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
6. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2090 Sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 

Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin (A) ve (B) Bentlerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/282) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/237) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
30 Nisan 2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş olduğum "2090 

Sayılı Tabiî Afetlerden Zarar gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun 2 nci Mad
desinin (A) ve (B) Bentlerinin Değiştirilmesi Hakkında (2/282) esas numaralı Kanun Teklifim" 
havale edildiği komisyonlarda bu güne kadar görüşülemediğinden, teklifimin İçtüzüğün 37 nci 
maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 29.6.2004 
Dursun Akdemir 

İğdır 
BAŞKAN - Önerge sahibi söz istiyor mu? 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Akdemir. 
Süreniz 5 dakika. 
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DURSUN AKDEMİR (İğdır)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 30 Nisan 2004 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (2/282) esas numaralı, 2090 sayılı Tabiî Afetlerden 
Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi verdim; ancak, teklifim, Başkanlıkça havale edildiği komisyonlarda 
bugüne kadar görüşülmemiştir. Bu nedenle, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre, teklifimin doğrudan 
gündeme alınmasıyla ilgili olarak vermiş olduğum önerge üzerinde söz almış bulunmaktayım. Söz
lerime başlamadan önce, Doğru Yol Partisi Milletvekili olarak ve şahsım adına hepinizi saygılarım
la selamlıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, malumunuz olduğu üzere, tarımsal faaliyetler, doğası gereği, 
belirsizliği ve riski yüksek olan, tabiî afetlere açık bir üretim faaliyetidir. Bu yüzden, tarım sektörü, 
tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerce özellikle desteklenmektedir. Bu desteklenme araçlarının 
birisi de, tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere yapılan yardımlardır. Bilindiği gibi, ülkemizde de, 
yangın, deprem, fırtına, sel, don, dolu, kuraklık, haşere ve hastalık gibi nedenlerle sık sık bu durum 
yaşanmaktadır. 2004 yılında İğdır'da ve Malatya'da yaşanan don nedeniyle kayısı ağaçları yüzde 
100 oranında zarar görmüştür. Keza, Karadenizde, fındık ağaçları; Eğede, Manisa'da ve civarında 
bağcılık; güneyde, özellikle Hatay ve çevresinde buğday ve narenciye; İç Anadoluda, Kırıkkale ve 
çevresinde buğday tarlaları ve meyve ağaçları, çeşitli doğal afetlerden dolayı, neredeyse yüzde 
100'lere varan oranlarda zarar görmüş ve zararlar rapor edilmiş olmasına rağmen çiftçilerimize 
bugüne kadar yeterli yardım yapılamamıştır. Zaten, ülkemizdeki tarım işletmelerinin yüzde 87'sinin 
küçük aile işletmesi olması ve bu işletmelerin tarım dışından elde ettikleri düzenli bir gelirlerinin 
de bulunmaması dikkate alındığında, çiftçilerimize gerçek anlamda yardım yapılamamasının kriter
lerini yeniden koymak gerektiği ortaya çıkar. 

Halen yürürlükte bulunan 2090 sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yar
dımlar Hakkındaki Kanun, çiftçilerimizin tabiî afetlerden dolayı uğradıkları zararları karşılamakta 
oldukça zorluk çekmektedir. Bunun örneğini, şurada, size gösterebilirim. İğdır İli Tuzluca İlçesi 
Tarım İlçe Müdürlüğünün yazmış olduğu bir yazıda aynen şöyle deniliyor: "Çiçeklenmesi tamam
lanan meyve ağaçlarının dondan dolayı zarar gördüğü, yüzde 100 mahsul kaybının meydana geldiği 
kesindir; ancak, çiftçilerin tüm malvarlığının yüzde 40'ı ve üzerinde olmadığından, bu ürün kaybı 
ve zararları konusunda 2090 sayılı Kanun çerçevesinde bir işlem yapılmasının mümkün olmadığı 
kanaatindeyiz." 

İşte, görüldüğü gibi, zarar yüzde 100 olduğu halde, hiçbir yardım yapılamadığı resmî ağızlar
dan bildiriliyor. Dolayısıyla, mevcut kanuna göre çiftçilerimize yardım yapılabilmesi için, kanun
da, ürünlerin, canlı- cansız üretim araçlarının, tesislerin değer itibariyle en az yüzde 40'ı söyleniyor; 
yani, burada, tüm malvarlığının yüzde 40'ı kastedildiği için yardım yapılamıyor. 

Bu tanımın yetersiz olduğu ve bu nedenle yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu açıkça or
taya çıkmaktadır. Bu ihtiyacı gidermeye yönelik olarak hazırlamış bulunduğum kanun teklifiyle 
getirmeyi amaçladığım yenilikler şunlardır değerli arkadaşlarım: 

1 inci maddesinde, mahsulünün veya canlı-cansız üretim araçlarının ya da tesislerden herhan
gi birinin en az yüzde 40 oranında zarar görmesi halinde, 

Burada getirilen yenilik, tüm malvarlığının değil de, malvarlığının herhangi birinin yüzde 40 
kaybının söz konusu edilmesi ve dolayısıyla, yüzde 40 oranında zarar görmesi ve kredi veren ban
ka, kooperatif ve benzeri kuruluşlardan yardım alamaması... Eski kanun aynen devam ediyor. 

2 nci maddesinde de, keza, yine, aynı şekilde, herhangi birinin yüzde 40'tan az zarar görmesi 
halinde ise, kendinin kredi alma imkânının olmaması, tarımsal faaliyetlerini devam ettiremeyecek 
ve geçimini sağlayamayacak bir duruma düşmesi hallerinde, 
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Bir yenilik daha getirmiş oluyoruz 3 üncü madde olarak. Burada, mahsulü zarara uğramamış 
olmakla birlikte -ki, Türkiye'de çiftçiler arasında bu şekilde sıkıntıda olan vatandaşımız çoktur-
elinde olmayan herhangi bir sebeple geçinimini sağlayamayacak durumda olanlara, tohumluğunu 
dahi tedarike zorlananlara, Ziraat Bankasından veya Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi alma im
kânı bulunmayıp, bu sebeple tarımsal faaliyetlerini devam ettiremeyecek halde olanlara yardım 
yapılmasını öngörüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; işte, buradan da görülüyor ki... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akdemir... 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Sayın Başkanım tamamlıyorum, müsaade ederseniz. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu, Türkiyemizde hemen hemen tüm çiftçileri 

ilgilendiren bir konu ve tüm milletvekillerini ilgilendirdiği için, hepinizin dikkatini tekrar davet et
mek istiyorum. 

Çiftçilerimizin içinde bulunduğu genel durumu hepimiz biliyoruz. Ülkemizde, son yıllarda en 
çok mağdur olan kesimlerin başında çiftçilerimiz geliyor. Ekim zamanı olduğunu düşünün; mazot, 
gübre, tohum, ilaç vesaire denilince çiftçinin çektiği sıkıntı ortada. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu sorunlarla uğraşan çiftçilerimiz, bir de afetlere maruz 
kalınca, afetler karşısında devletin desteğine ihtiyaç duyuyorlar. İşte, gündeme alınmasını talep et
tiğim bu kanun teklifi, tüm çiftçilerimizin bir an önce yasalaşmasını beklediği bir kanun teklifidir. 
Bugün, çiftçilerimizin gözü Parlamentoda, yani, bizim üzerimizdedir. Türk çiftçisinin gelişmesi, 
korunması ve alınterine gereken önemin verilmesi konusunda iktidarın ve muhalefetin ortak sorum
luluğu bulunmaktadır. Tüm milletvekili arkadaşlarımızın, benimle aynı duyguları paylaştıklarını, 
aynı görüşte olduklarını biliyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür eder misiniz Sayın Akdemir. 
Buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Son cümlemi söyleyip, bitiriyorum. 
Bu nedenle, kanun teklifimin doğrudan gündeme alınması konusunda milletvekili arkadaş

larımın gerekli desteği vereceğini umuyor, Başkanlığınıza saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akdemir. 
Önerge üzerinde söz isteyen, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Vedat Melik; buyurun. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Melik, süreniz 5 dakikadır. 
MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İğdır Millet

vekili Sayın Dursun Akdemir'in vermiş olduğu kanun teklifi üzerinde, ben de, kısaca görüşlerimi 
belirtmek üzere, söz almış bulunuyorum; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, kıs°ca 2090 sayılı Yasa dediğimiz yasanın 1 inci maddesi, doğal afetleri tek 
tek saymaktadır. Bu doğal afetleri tek tek saymaktadır. Bu, hepinizin bildiği gibi, doğal afetlerden 
zarar görecek çiftçilerin de borçlarının ertelenmesi, kredi borçlarının ertelenmesi, kendilerine bir
takım krediler açılması yönünde bir kanundur. Ancak, kanunun 1 inci maddesiyle 2 nci maddesi 
arasında bir tutarsızlık olduğu gözlenmektedir. Örneğin, 1 inci maddesinde dondan bahsetmektedir; 
donu da bir tabiî afet olarak kabul etmektedir normal olarak. Ancak, bu yıl, Şanlıurfa ve Gaziantep 
illerinde, özellikle antepfıstığının yoğun olarak yetiştirildiği iki ilde, antepfıstığının yüzde 80'in 
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üzerinde zarar görmesine rağmen, bu iller bu yasadan yararlanamamıştır. Hatta, Şanlıurfa İlinde, 
köylerde hasar tespit cetvelleri dahi tutulmamıştır. Onun için, bu kanunun 1 inci maddesi ile 2 nci 
maddesinin birbirine uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 1 inci maddesinde, don, tabiî afet 
olarak kabul edilmekte; ancak, 2 nci maddesinde, çiftçinin mal varlığının yüzde 40'ını kaybetmesi 
halinde bu yasanın uygulanmasına gidileceği belirtilmektedir. 

Hepinizin de takdir edeceği gibi don, özellikle ağaç türü bitkilerde ürünü, üzerindeki meyveyi 
bozar; ancak, çiftçinin deposuna, traktörüne bir zarar vermez. 

Yalnız, biraz önce, biz bu kanunla ilgili olarak Sayın Bakandan destekleme yönünde istemde 
bulunduğumuz zaman, kendisi bize, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan tarım sigor
taları kanunundan sonra bu kanunun tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini iletti. 

Ben, bu konuya dikkatlerinizi çekiyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Melik. 
Önerge üzerinde, hükümet adına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü söz istemişler

dir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; İğdır Milletvekilimiz Sayın Dursun Akdemir, 2090 sayılı Kanunun değiştirilmesi hak
kında vermiş olduğu teklifle ilgili düşüncelerini biraz önce ifade ettiler; Şanlıurfa Milletvekilimiz 
Sayın Vedat Melik de, bu düşünceye katıldığını ve kanunun kendi içinde bir kısım belirsizliklerin, 
tutarsızlıkların olduğunu söyledi. 

Efendim, hepinizin bildiği gibi, ülkemiz, bulunduğu coğrafya itibariyle, tabiî afetlere çok açık 
ve sık rastlanan bir durumla karşı karşıyadır ve çiftçilerimiz, özellikle geçen yıl içerisinde, bunun 
çok olumsuz sonuçlarıyla karşılaşmışlardır. İşte, bu hadise, artan önemi ve ekonomik boyutu 
dolayısıyla, 2090 sayılı Kanun kapsamına giren illerimizin içerisinde, ancak belli oranda bir ödeme 
yaparak bu çiftçilerimizin zararlarını bir ölçüde telafi etmeye çalıştık; ancak, kendilerinin de belirt
tiği gibi, Gaziantep, Malatya dahil olmak üzere bazı illerimizde hiçbir çiftçimize ödeme yapamadık. 
Çünkü, gerçekten, bu kanunun aradığı şartlar çok ağır ve bütün hususlarına özenle dikkat edildiği 
takdirde de ürünün, üretim araçlarının ve diğer mal varlıklarının yüzde 40'ının zarar görmüş olması 
çok kolaylıkla gerçekleşecek bir husus değil ve dolayısıyla, bir destek imkânı da genellikle 
bulunamamaktadır. Buna ilaveten, 2001 yılından itibaren bütçeye bu amaçla ayrılmış olan kaynağın 
miktarı da çok düşük bir rakamdır ve dolayısıyla, herhangi bir yerde zarar olduğu takdirde, bu kap
sama girse bile, çiftçilerimize son dört yılda bir ödeme yapılamamıştır. Bu yıl yaşadığımız olaydan 
dolayı 50 trilyonluk bir kaynak aktarılmış; ama, biraz önce bahsettiğim gibi, yine, bazı illerde bel
ki bir çiftçiye, bazı illerde ise hiçbir çiftçiye ödeme yapılamamıştır; bunu biliyoruz. 

Esas büyük problem, tarımda bu riskin dağıtılması ve daha modern, işleyen bir mekanizmayla 
çiftçilerimizin karşılaştığı bu sorunlara çözüm üretmektir. Bu konuda Hükümetimizin baştan beri 
söylediği, savunduğu husus, tarım ürünleri sigorta yasasıdır. Nihayet, bununla ilgili konu, 
muhalefetimiz, AK Parti Grubuna mensup milletvekili arkadaşlarımızın desteğiyle, gayretiyle, 
Meclise intikal etmiştir; Tarım Komisyonunda görüşülerek altkomisyona gönderilerek, detaylan-
dınlmış ve komisyondan geçmiş ve şu anda, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş durum
dadır. Dolayısıyla, sistemi yenileştirecek, yaygınlaştıracak ve kamu desteğini de bir yasa çerçevesi 
içerisinde prim desteği olarak hayata geçirecek bu sistemi en kısa sürede yasalaştırabilecek durum
dayız. 
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Dolayısıyla, iki saygıdeğer arkadaşımızın ifade ettikleri 2090 sayılı Kanundaki eksikliklerle il
gili olarak düşüncem şudur: Tarım ürünleri sigorta yasasını çıkarıp, daha yaygın bir şekilde çift
çilerimize hizmet verir hale getirdikten sonra... Büyük çapta afetlerin, bir bakıma, kamu tarafından, 
devlet tarafından karşılanabilmesi için, 2090'a da ihtiyaç vardır; ama, uygulamadan sonra alacağı 
şekli dikkate alarak 2090'ı değiştirmemizi daha mantıklı ve doğru buluyoruz. Dolayısıyla, iki ar
kadaşımızın ifade ettiği hususlara prensip olarak katılıyorum; değerlendirmesini yapmamız lazım; 
ancak, tarım ürünleri sigorta yasasından önce biz bu kanunu getirecek olursak, o zaman, bir taraf
tan yürüyen bir 2090, öbür taraftan da bir tarım ürünleri sigorta yasası... Arzu ettiğimiz etkinliği 
sigorta yasasında sağlayamayız. Dolayısıyla, ben, Yüce Meclisin, bu hususta tarım ürünleri sigorta 
yasasına öncelik vermesinin, sigorta sistemi dışında kalıp da karşılanamayan kısmının ise, 2090'la 
yeniden tanzim edilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. 

Düşüncelerimi bu şekilde ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
7. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüş

vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/227) 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/238) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
24.12.2003 günü verdiğim "3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluk

larla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" (2/227) esas sayıyla 
5.1.2004 tarihinde Adalet Komisyonuna havale edilmiş; ancak, havale gününden itibaren 45 gün 
içinde sonuçlandırılmamıştır. 

Anılan kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 37 nci maddesi uyarınca 
doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını arz ederim. 15.10.2004 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen?.. 
Teklif sahibi Sayın Ertuğrul Yalçınbayır; buyurun. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, sizin, 

milletimizin ve tüm insanlığın yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın ve geleceğin, tüm cebir, şiddet ve 
baskıdan arınmış, yoksulluktan ve yolsuzluktan arınmış olarak, barış içinde, huzur ve refah içinde 
geçmesini diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, 3628 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair teklif, bir yıldan beri 
komisyon gündeminde görüşülmedi. Biliyoruz ki, Meclisteki komisyonlar hükümetin isteği üzerine 
çalışır hale geldi ve komisyonlar, milletvekillerinin bireysel başvurularını değerlendirmez oldular. 
Eğer, bu yola gidilirse, milletvekillerinin, bundan böyle, İçtüzükteki haklarını giderek kullan
mayacaklarını görüyoruz. Oysa, Meclisin ve komisyon başkanlarının, milletvekillerini cesaretlen
dirme konusunda da görevlerinin olduğunu hatırlatmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, kanun teklifi, özü itibariyle, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda yapılan değişiklikle, bildirimin gizliliği kuralının kaldırıl
masını, tüm mal bildirimlerinin kamuoyunun incelemesine açılmasını ve mal bildirimlerinde açık
lığın, şeffaflığın sağlanmasını ve bunun için Resmî Gazetede veya internet ortamında bunların 
yayımlanmasını öngörmektedir. 
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Bilindiği gibi, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele hususunda en önemli kanunlardan birisi, 19 
Nisan 1990 tarihinde çıkarılan 3628 sayılı Kanundur. Kanunun adı çok önemli: Rüşvet ve Yolsuz
luklarla Mücadele Kanunu. Ancak, bu kanun ne kadar uygulanıyor? Bu kanunun uygulanma 
kabiliyetini geçen dönem Maliye Bakanına sorduğumuzda, bu kanun kapsamında yerel gazeteciler 
dışında -ki, onların bilgileri geç gelecek diye- 1 187 020 kişi vardı; bugün, aşağı yukarı 1 500 000 
kişi bu Kanun kapsamındadır. Bu kanunla ilgili ceza hükümlerine muhalefetten 41 dava açılmış ve 
sadece 4 davada mahkûmiyet var; Karayolları Genel Müdürü, tapu sicil müdürü, il emniyet müdürü, 
vergi dairesi denetmeni. Verilen cevapta çok enteresan bir hususu bir daha zikretmek istiyorum; 
Maliye Bakanı diyor ki: "Öte yandan karşılıklı işlenen bir suç olan rüşvetin ortaya çıkanlması, kayıt 
ve belgeyle ispatı kolay olmadığından, diğer nedenlerin yanında bu nedenle de giderek yaygınlaş
tığı; kullanılan bedellerin boyutlarının alabildiğince büyüdüğü ve hatta, rüşvetin kurumsallaştığı..." 
Bunu, 57 nci hükümetin Maliye Bakanı açıkladı; rüşvet kurumsallaşmıştır. 

Değerli milletvekilleri, görülmektedir ki, bu kanun, şu anda dahi, uygulanmayan kanunlar 
arasındadır; 3628 sayılı Kanuna işlerlik kazandırmak gerekir. Buradaki en önemli eksikliklerden 
birisi, halkla diyalogu da sağlayabilmek açısından, mal bildirimlerinin her türlü incelemeye tabi 
tutulmasıdır. Bir iki gün önce, Meclis Başkanlığı hepimize bir yazı gönderdi, mal bildirim form
larını gönderdi. Kanunda değişiklikten önce, gelin, hepimiz, internet ortamında, halka açık olarak, 
bunları yayımlayalım. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Birliği ilerleme raporlarında, konuyla ilgili çok önemli hüküm
ler var; bunlar siyasal eleştiri değil, bunlar teknik tespitler ve bu tespitlere bakıldığında, gerçekten, 
yolsuzlukla mücadele hususunda önemli mesafeler katedildiği sık sık vurgulanıyor; fakat, bununla 
birlikte "ama", "ancak" denilmek suretiyle, "Türkiye'de yolsuzluğun ciddî bir sorun olarak devam et
tiği görülmektedir" denilmektedir; bunları birçok yerde vurguluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesini imzaladı; Avrupa Konseyi, Yolsuzluğa İlişkin Ceza Hukuku 
Sözleşmesini onayladı; biz, Kamu Görevlileri Etik Kurulunu kurduk; Mecliste, Yolsuzlukla 
Mücadele Komisyonu kurduk ve 1 200 sayfalık raporla, önerilerimizi ve nedenlerini ortaya koyduk. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Bu konuda gerekli çalışmaları yeterince yapabildik mi? 
Avrupa Birliğine girebilirsek -ki, bu konuda irademiz var, adımları atmamız gerekiyor- şüp

hesiz ki, siyasîleri ve bürokratları hayli zorlayacak yeni düzenlemeler bizi bekliyor. Bunları, er geç 
yapacağız. Onlar bize diretinceye kadar, gelin, aklımız ve mantığımız bunların yapılmasını em
rediyor. Bu Mecliste, buna dair birçok çalışma yapıldı; 20 nci Dönemde, Sayın İnan'ın Başkanlığın
daki Diyalog Grubu önemli çalışmalar yaptı; Sayın Algan Hacaloğlu'yla birlikte çalışmalarımız ol
du; raporları sunduk, komisyonlara verdik; hatta, Anayasa Komisyonu Başkanlığım döneminde, 
maalesef, hükümeti oluşturan partilerin üyelerinin oylarıyla reddedildi,, hükümet programında 
"siyasî etik kurulu kurulacak" denilmesine rağmen; geçmiş dönemde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır, toparlar mısınız. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - ...Sayın Cindoruk'un, Sayın Hacaloğlu'nun, diğer 

siyasilerin, parti programında yer alan hükümlerin varlığını hatırlayalım ve son komisyon 
raporumuzu da dikkate alarak burada siyasî iradeyi kesin şekilde ortaya koyalım. Sayın Erdoğan'ın 
1997'de Yeni Türkiye Dergisinde yazdığı gibi "kapalı toplum-açık toplum ekseninde siyasal yozlaş
ma." Bunlara gidişi işaret ediyordu Sayın Erdoğan ve şimdi açık toplum olmanın koşulları ve 
zarureti ortada; gündemden hiç kalkmayacak bu rüşvet ve yolsuzluk. 
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İşte birkaç saat önce bir grup toplantısında bunun Türk siyasî hayatında çok değişik bir ör
neğini yaşadık. Diğer kamu kurumlarında yaşamıyor muyuz? Bakın kamu kurumlarının önündeki 
otolara ve onların son model oluşlarına... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır, teşekkür eder misiniz. 
Buyurun. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - ... ve onların çocuklarının okuduğu okullara, sür

dükleri hayata; sadece siyasîlere değil, 1 500 000 kamu görevlisine... Rüşvet ve yolsuzluğu önlemek 
için irade koymak hepimizin görevi. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yalçınbayır. 
Önerge üzerinde söz isteyen, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Martin Luther King 

özgürlük mücadelesinde hepinizin bildiği bir sözü slogan haline getirmişti: Benim bir rüyam var. (I 
have a dream) 

Her siyasetçi, kendisine, şu çatı altında, çok önemsediği, en azından bir konuyu hedef haline 
getirir, onun için uğraş verir. Benim de, muhalefetiyle iktidarıyla bazı arkadaşlarımla beraber, yıl
lardır yıllardır yasalaşmasını çok önemsediğim, bir hedef haline getirdiğim konulardan biri, siyasî 
etik, dürüst yönetim ve açık toplum konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. 

Ben buradan, değerli milletvekili arkadaşım Sayın Yalçınbayır'a, biraz evvel yaptığı konuşma 
çerçevesi içinde, bu Yüce Kurulun gündemine alması amacıyla yapmış olduğu yasa teklifi için iç
tenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. 

Açıklık, şeffaflık, mal bildirimlerinin açıklığı, özünde temiz toplum, temiz siyaset, dürüst 
yönetim, açık toplum ilkesinin en temel ayaklarından biridir, bir ayağıdır. Tek başına yeterli ol
mayabilir; ama, biliniz ki değerli arkadaşlarım, açıklık, saydamlık, her alanda açıklık ve saydamlık 
demokratikleşmeyi geliştirir, özgürlüklerin önünü açar, rüşvetin ve yolsuzlukların kökünü kurutur. 

Bu teklif, şu partinin bu partinin, o siyasetin bu siyasetin teklifi değildir bence. Bu, bence, her 
birimiz için, bu kürsüde andiçerek milletvekili olma onurunu yakalamış olan, sahiplenmiş olan, 
taşımakta olan biz milletvekilleri için, hepimiz için çok önemli bir sınav konusu. 

Esasında, Sayın Yalçınbayır da ifade ettiler, bu teklifle, kamusal alanda görev yapan, kamu 
kesimiyle iş yapan veyahut toplumsal alanda, toplum çıkarlarıyla ilişkili alanlarda görev yapanların 
mal beyanlarının açıklığı, ilgili yasanın 9 uncu maddesinin kaldırılarak tüm mal beyanlarına say
damlık getirilmesi öngörülüyor. 

Bakınız, Amerika Birleşik Devletlerinde, bireysel özgürlüklere son derece düşkün olan, siyasî 
liberalleşmenin en yaygın olduğu bir toplumda, milletvekillerinin mal bildirimleri, her yıl bahar ay
larında açıklanır ve medya, ilgilendikleri milletvekillerinin mal beyanlarına ilişkin değerlendirme 
yapma hakkına kavuşurlar. Başka yöntemler de vardır; ama, bu teklifle ilgili olduğu için, özenle, 
önemle üzerinde durmak istiyorum: Geliniz, hep beraber, bu teklifi burada gündeme alalım ve son
ra, sayın hükümetimizin ve her iki partimizin de desteğiyle bunu geçirelim. Geçirelim ki, yukarıda, 
karşı binada kapalı, kilitli dolaplarda saklanmakta olan mal bildirimlerimiz, istenildiği zaman her
kesin denetimine açılabilsin. Ben, inanıyorum ki, burada görev yapmakta olan tüm milletvekil
lerinin alnı açıktır. Tüm milletvekillerinin, kendi tabanlarından gizleyecekleri bir şey olamaz. Giz
lilik, kötülüklerin kaynağıdır. Gizlilik, ancak ve ancak, baskı rejimlerinin bir etkinlik aracı olarak 
kullandıkları yöntemdir. 
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Değerli arkadaşlarım, kişilerin özel yaşamlarında gizlilik doğaldır; ama, toplumsal alanda 
bulunanlann, toplumla iş yapanların, medya kuruluşu sahiplerinin, milletvekillerinin veyahut da bir 
banka yöneticisinin akçeli işleri gizli olamaz. 

O nedenlerle, tüm Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımla beraber, bu teklifi des
teklediğimizi açıklıyor, gündeme alınması lehinde oy kullanacağımızı belirtiyor, hepinize en derin 
saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu. 
Başka söz talebi yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. - SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1. - (10/63, 113, 138, 179, 228) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimi 
BAŞKAN - Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alın

ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Genel Kurulun 23.11.2004 tarihli 20 nci Bir
leşiminde kurulan (10/63,113,138,179,228) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyelik
lerine siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylann listesi bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, listeyi okutup, oylarınıza sunacağım. 
Listeyi okutuyorum: 
Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet İddialarının Araştırılarak Alınması 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyelikleri 
Aday Listesi 

Adı Soyadı 
AK Parti (8) 

Haluk İpek 
İrfan Rıza Yazıcıoğlu 
İlhan Albayrak 
Murat Yılmazer 
Alaettin Güven 
Selami Uzun 
Ahmet Çağlayan 
Bekir Bozdağ 

Mehmet Küçükaşık 
Mesut Değer 
Ahmet Ersin 
Harun Akın 

CHP 

BAŞKAN - Kabul edenler.. 

(4) 

Seçim çevresi 

(Ankara) 
(Diyarbakır) 
(İstanbul) 
(Kırıkkale) 
(Kütahya) 
(Sivas) 
(Uşak) 
(Yozgat) 

(Bursa) 
(Diyarbakır) 
(İzmir) 
(Zonguldak) 

. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis araştırması komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 4 Aralık 2005 Salı günü 

(bugün) saat 17.00'de Halkla İlişkiler Binası (B) Blok 2 nci kat 4 üncü Bankoda bulunan Meclis 
araştırması komisyonları toplantı salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip 
seçimini yapmalarını rica ediyorum. 
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Komisyonunun toplantı yer ve saati ayrıca plazma ekranlarda da ilan edilecektir. 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
Sayın milletvekilleri, bazı sayın bakanların, soruları birlikte cevaplandırma talepleri vardır. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler, gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 5, 

25, 34, 43, 62, 64 ve 67 nci sıralarında yer alan sözlü soru önergelerine birlikte cevap vermek is
temiştir. Bu istem, sırası geldiğinde yerine getirilecektir. 

Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan, gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 6 ve 7 nci sıralarında 
yer alan (6/671) ve (6/675) esas numaralı sözlü soru önergelerine birlikte cevap vermek istemiştir. 
Bu istem, sırası geldiğinde yerine getirilecektir. 

Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ, gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 1,15, 22, 26, 29, 61, 
63, 75, 103, 146 ve 162 nci sıralarında yer alan sözlü soru önergelerine birlikte cevap vermek is
temişlerdir. Şimdi, bu istemi yerine getireceğim. 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün atanması ve 

görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) ve Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ'ın cevabı 

2. - izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir'in Güzelbahçe ilçesine alınan ambulansla ilgili 
bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) ve Sağlık Bakanı Recep Ak
dağ'ın cevabı 

3. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

4. - izmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren ambulans
la ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) ve Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ'ın cevabı 

5. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının ödenmeyen 
dönersermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) ve Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'ın cevabı 

6. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın 
cevabı 

7. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine ödenek 
konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) ve Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'ın cevabı 

8. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin 'in, Bakanlığa bağlı dönersermayeden sağlık personeline 
yapılan eködeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) ve Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

9. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

10. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Gökçeada'daki sağlık hizmetlerine ve bir hastanın 
vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) ve Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'ın cevabı 
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11. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/871) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

BAŞKAN - Sorulan sırasıyla okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 inci maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96 ncı ve devamı 
maddeleri uyannca Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü yanıtlanmasını saygıyla 
dilerim. 14.7.2003 

Mehmet Vedat Melik 
Şanlıurfa 

Sorular: 
1- 3 Kasım 2002 tarihinde boşalan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne ne zaman atama yapılmıştır? 
2- Kim atanmıştır? 
3- Ne zaman görevden alınmıştır? 
4- Niçin görevden alınmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Ahmet Ersin 
İzmir 

İzmir-Güzelbahçe AKP İlçe Başkanı, dağıttığı el ilanlarında, ambulans alınmak üzere 50 mil
yar TL ödenek çıkarttığını, bu ödenekle ilçeye ambulans aldırdığını, bu ambulansın bizzat kendisi 
tarafından hizmete sokulduğunu; aynca, 4 şoför, 4 hemşire ve 4 doktor getirteceğini belirtmektedir. 

1- Bunlar doğru mu? İzmir-Güzelbahçe İlçesine ambulans alımı için 50 milyar TL ödenek gön
derdiniz mi? Bu ödeneği AKP İlçe Başkanına mı, valilik emrine mi gönderdiniz? 

2- Bakanlık olarak, milletin ödediği vergilerden oluşan ödenekleri, AKP il ve ilçe başkan
larının isteğine göre mi kullanıyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizÜle Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Mahmut Göksu 

Adıyaman 
1- Bakanlığınızın, bağlı ve ilgili kuruluşlann Adıyaman'da yürüttüğü projeler nelerdir? 
2- 2003 yılı rakamlanyla mevcut projelerin toplam bedeli ne kadardır? 
3- 2002 yılı itibariyle projelerde gerçekleşen yatırım miktarı ne olmuştur? 
4- Projelerin bir an önce tamamlanabilmesi için Bakanlığımızın çalışması var mı? Varsa nelerdir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak yanıtlandırıl

masını arz ederim. 

Enver Öktem 
İzmir 
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AK Parti İzmir Güzelbahçe İlçe Teşkilatı tarafından halka duyuru şeklinde dağıtılan el ilan
larında; "AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Sayın Necdet Güler'in kişisel çabalarıyla Güzelbah-
çe'ye ambulans almak üzere 50 milyar TL ödenek çıkarmış, bu ödenekle ilçemize 2003 model am
bulans alınmış ve bizzat Sayın Necdet Güler tarafından 9 Temmuz 2003 tarihi itibariyle yine siz 
sayın Güzelbahçe halkının hizmetine sunulmuştur. En kısa zamanda da , 4 şoför, 4 hemşire ve 4 
doktor temin edilecek ve 24 saat hizmet verilecektir" ifadeleri yer almaktadır. Bu olay ve ilanda kul
lanılan ifadeler Güzelbahçeli vatandaşlarımızda, Bakanlığınız tarafından yürütülmesi ve denetlen
mesi gereken hizmetlerin, devlet hiyerarşisi dışında, AK Parti teşkilatı tarafından yürütüldüğü iz
lenimi yaratmaktadır. Bu nedenle; 

1- İlçe Başkanının, alınan ambulans için şahsen teminini sağladığı iddia edilen 50 milyar TL 
tutarındaki ödeneğin fasıl ve maddesi ile harcama kalemi nedir? 

2- Alınan araç ve temin edilecek personelin hangi amaçla, kimler için ve hangi statüde çalış
tırılacağını nasıl denetleyeceksiniz? 

3. Devlet kaynaklarının siyasete bu şekilde alet edilmesini nasıl önleyeceksiniz? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 29.7.2003 

Saygılarımla. 
Hüseyin Güler 

Mersin 
Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarına daha önceden düzenli olarak ödenen döner sermaye üc

retleri, Ekim-Kasım-Aralık 2002 aylannda ödeme yapılmayarak, çalışanlar mağdur edilmiştir. 
Soru 1. Bu ödemeler bugüne kadar niçin yapılmamıştır? 
Soru 2. Çalışanların mağduriyetleri ne zaman giderilecektir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılmasını arz ederim. 
Selami Yiğit 

Kars 
Bilindiği üzere, tıp fakültelerinden mezun olanlar kısa adı TUS olan ve ÖSYM tarafından 

yapılan tıpta uzmanlık sınavını kazandıkları takdirde tıp fakültelerine, SSK ve devlet hastanelerine 
araştırma görevlisi olarak alınıyorlar. Araştırma görevliliği süresi sona eren kişiler tezini verip uz
man oluyorlar. 

Uzman olanlar istedikleri takdirde yan dal (üst ihtisas) sınavına girip 3 yıl çalıştıktan sonra 
tezini verip yan dal uzmanı oluyorlar. 

Ancak, ÖSYM'nin yapmadığı yan dal uzmanlık sınavları "torpil" iddialarına konu olmaktadır. 
Yan dal uzmanlık sınavlarının da tıpkı TUS gibi, ÖSYM gibi yapılması konusunda bir çalışmanız 
var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılmasını arz ederim. 
Selami Yiğit 

Kars 

- 5 8 0 -



T.B.M.M. B : 46 4 . 1 . 2005 O : 1 

Kars Devlet Hastanesi inşaatı yıllardır bitirilememektedir. Söz konusu inşaatın tamamlanması 
için 7,5 trilyonluk bir ödeneğe ihtiyaç vardır. 

İnşaatın tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan ödeneğin tamamının 2004 yılı bütçesine konul
ması konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılmasını saygılarımla arz ederim. 9.10.2003 
Feramus Şahin 

Tokat 
Bakanlığınız tarafından yeniden hazırlanarak 18.6.2003 tarih ve 1863 sayılı makam onayıyla 

yürürlüğe giren yeni yönergeye göre 1.4.2003 tarihinden itibaren yeni uygulama başlatılmıştır. 
1. Yapılacak eködeme için personelin aylık eködeme matrahının tabip ve diş tabipleri için yüz

de lOO'ünü, diğer personel için yüzde 80'ini aşamaz ibaresinin yer alması açık bir haksızlık değil 
midir? 

2- Bu düzenlemeye göre biyolog, eczacı, hemşire, sağlık memurları ve benzerleri gibi 200 
000'den fazla personelin yüzde 20 kayba uğratılmasıyla işyerlerindeki huzur ortamının bozulması, 
sağlık gibi çok hayatî bir ortamda verimliliği düşürmez mi? 

3- Bu uygulamanın daha önceki mevcut haline getirilmesi ve bu aksaklığın giderilmesi için 
neler yapmayı düşünüyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.10.2003 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Soru 1- 11.10.2003 tarihli Hürriyet Gazetesindeki bir habere göre, "Türkiye'de sperm ve 

yumurta transferine yasal olarak izin verilmediği gerekçesiyle, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin 
yurt dışına gittikleri, böylece kime ait olduğu belli olmayan sperm ve yumurtalan transfer ederek 
çocuk sahibi oldukları" iddiaları doğru mudur? 

Soru 2- Bu iddialar doğruysa, bugüne kadar bu yolla çocuk sahibi olanların sayısı bilinmekte 
midir? 

Soru 3- İddia edildiği gibi çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin Yunanistan ve KKTC'yi tercih 
etmeleri oradaki yasaların buna imkân tanıması mıdır? 

Soru 4- Gerekçeleri yasa koyucu tarafından ifade edilen, sperm ve yumurta transferiyle ilgili 
yasağa rağmen, Türkiye'de kamu ve özel tedavi merkezlerinde bu yolla çocuk sahibi olunmakta 
mıdır; örnekleri tespit edilmişse uygulanan müeyyide nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
8 Kasım 2003 günü Gökçeada'da yaralanan Sabri Kaya'ya yeterli müdahalede bulunulamamış. 

Sağlık helikopteri veya botunun olmaması, feribotun ulaşım için 5 milyar lira istemesi nedeniyle 
hasta 20 saat sonra Çanakkale'ye ulaşabilmiştir ve 10 Kasım günü ölmüştür. Bu utanılacak durumu 
irdeleyebilmek için sorularımın Sağlık Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını saygılarımla 
arz ederim. 

İsmail Özay 
Çanakkale 
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1- 8 Kasım 2003 günü Gökçeada Devlet Hastanesinde hangi branşlarda kaç doktor bulunuyor
du? Kaç doktor izinli ve raporluydu? 

2- Yaralının feribotla Çanakkale'ye sevkı için 5 milyar lira istendiği doğru mudur? 
3- Geçmiş yıllarda adalara acil hizmetlerinde kullanılmak üzere sağlık botu görevlendirildi mi? 
4- Adalarda sağlık hizmetlerinin gecikmeden verilebilmesi için ne gibi önlemler alacaksınız? 
5- Bakanlığınızca bu olayla ilgili soruşturma yapıldı mı? Yapıldıysa herhangi bir ihmal ve suç 

bulundu mu? Bulunmadıysa suç ölen yurttaşımızda mıdır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 12.12.2003 

Hüseyin Güler 
Mersin 

Soru: Hekim camiasını huzursuz eden aile hekimliği uygulamasıyla gerçekleştirilmeye 
çalışılan amaç nedir? Aile hekimliği konusunda sivil toplum örgütleri ve Türk Tabipler Birliğinden 
görüş alınmış mıdır? Aile hekimliği uygulamasının hekim camiasını yeterince bilgilendirmeden 
hemen yürürlüğe konulmasının sebebi nedir? 

BAŞKAN - Sorulan cevaplandırmak üzere, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ; buyurun. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan, 11 soru soruldu; cevap verme süreniz 55 dakika; ancak, soru soran sayın millet
vekillerinin de açıklama yapma hakları olduğu için, bu konuya dikkat ederseniz memnun olacağız. 

Buyurun Sayın Bakanım. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şanlıurfa Milletvekili Sayın Vedat Melik'in 14.7.2003 

tarihli ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün atanması ve görevden alınmasına ilişkin sözlü soru öner
gesine cevap veriyorum. 

Sayın milletvekilleri, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne, Şanlıurfa Devlet Hastanesi tabibi 
olarak görev yapan Doktor Münip Görgün, 24.3.2003 tarihinde ikinci görevle atanmış; daha sonra 
bu görevinden 11.6.2003 tarihinde alınarak aslî görevine iade edilmiştir. Adı geçen hekimle ilgili 
olarak yapılan işlemler, hizmet gerekleri ve kamu yararı gözetilmek suretiyle, tamamen Devlet 
Memurları Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Halen İl Sağlık Müdür
lüğü görevi, 5 Mart 2004 tarihinde atanan Doktor Halil Nevzat Yetkin tarafından sürdürülmektedir. 

Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, sadece Bakanlık olarak değil, Hükümet olarak motive ol
duğumuz tek amaç, basandır; halkımıza daha iyi hizmet vermektedir. Tek önceliğimizin sadece milletimiz 
olduğunu bu vesileyle bir kere daha ifade ediyor, sayın milletvekilimize alakası için teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin'in 22.7.2003 tarih
li ve yine İzmir Milletvekilimiz Enver Öktem'in 31.7.2003 tarihli İzmir-Güzelbahçe İlçesinde hiz
mete sokulan bir ambulansa ilişkin sözlü soru önergeleri birbirine benzer bir konu içindir ve cevap 
istemektedirler; her iki sözlü soru önergesine birlikte cevap veriyorum. 

Sayın Milletvekilleri, İzmir-Güzelbahçe İlçesine Bakanlığımca ambulans veya ambulans alımı 
için herhangi bir ödenek tahsisi yapılmamıştır. Her iki sözlü soru önergesinde de, burada bir sayın 
ilçe başkanının kendisinin ödenek tahsis ettirdiği ve bu şekilde bu ambulansları aldırdığı şeklinde 
bir soru sorulmakta. Ayrıca, söz konusu ilçemize ambulans alımı için Bakanlığıma yapılmış herhan
gi bir ödenek ve ambulans tahsis talebi de olmamıştır. Söz konusu önergelerde bahis konusu edilen 
ambulans, İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 3.6.2003 tarihinde alımı yapılan 15 adet 2003 
model Ford marka ambulanslardan 35 ZT 872 plakalı ambulanstır. Yalnızca bu değil, bu dönemde 
alınan diğer ambulanslar da tamamen il özel idare müdürlüğü kaynaklarıyla alınmıştır. 
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Bildiğiniz gibi, ödeneklerin tahsis ve harcama usulleri mevzuatla belirlenmiş durumdadır ve 
Bakanlığımız görevlileri, bu ambulansları, vatandaşımıza bu anlamda hizmet yolunda kullanmak
tadırlar. Mevzuat hükümlerine bu hususta azamî derecede riayet etmekte olduğumuzu da ifade et
mek isterim ve Sağlık Bakanı olarak, sadece belli bir kesimin veya zümrenin Bakanlığı ol
madığımızı, Hükümetimizin adalet ve kalkınma hedefini yönetim anlayışımızın temeli olarak kabul 
ettiğimizi bu vesileyle bir kere daha ifade ediyor, sayın milletvekillerimize ilgileri için teşekkür 
ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut Göksu'nun, 
13.1.2003 tarihli ve Adıyaman İlinde yürütülen projelere ilişkin soru önergesine cevap veriyorum. 

Bakanlığımın 2003 yılı yatırım programında, Adıyaman Devlet Hastanesi ekbina inşaatı, 
Adıyaman Kâhta Devlet Hastanesi ekbina inşaatı, 30 yataklı Adıyaman Tut Devlet Hastanesi in
şaatı, Merkez 7 Nolu Sağlıkocağı, Adıyaman Gölbaşı 2 Nolu Sağhkocağı inşaatları yer almıştı. 

2002 yılında bu ilimizdeki projelerimiz itibariyle gerçekleşen yatırım miktarı 2 trilyon 96 mil
yar TL olmuşken, Hükümetimiz döneminde, 2003 yılı itibariyle bu ilimizdeki yatırımlarımıza top
lam proje tutarı olarak 6 trilyon 295 milyar TL ayrılmıştır. 

Halen fizikî gerçekleşmesi yüzde 30 seviyesinde olan Adıyaman Devlet Hastanesi ekbina in
şaatının ihalesi, 22.12.2004 tarihinde, Bayındırlık İl Müdürlüğünce, 2 trilyon 300 milyar artı KDV 
bedeliyle yapılarak, inşaatına devam edilmektedir. Adıyaman Kâhta Devlet Hastanesi ekbina inşaatı 
2004 yılı sonu itibariyle tamamlanmış, şu anda geçici kabul aşamasındadır. 30 yataklı Adıyaman 
Tut Devlet Hastanesi inşaatı yüzde 70 civarında tamamlanmış ve inşaatı devam etmektedir. 7 Nolu 
ve Adıyaman Gölbaşı 2 Nolu Sağlıkocaklarımızın inşaatları tamamlanmış olup, bu binalar hizmete 
girmiş durumdadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin sağlık potansiyelini tespit etmek, kaynaklann 
verimli ve etkin bir şekilde kullanımını sağlamak ve sağlık yatırımlarımızın optimal şekilde hizmete 
katılımını temin maksadıyla, Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz Türkiye sağlık envanteri çalış
mamızın yol göstericiliğinde, bölgede öncelik arz eden yatırım projeleri birer birer tamamlanmak
tadır. 

Ülkemizin her yöresinde yaşayan bütün vatandaşlarımızın, bu ülkenin eşit ve onurlu insanları 
olarak hak ettiği sağlık hizmetini alabilmesinin en önemli amacımız ve hassasiyetimiz olduğunu, bu 
vesileyle, bir kere daha, ifade etmek istiyorum ve özellikle son on yılda yatırımlar açısından ihmal 
edilmiş bölgelerimizi, bu açıdan özellikli ve öncelikli olarak değerlendirdiğimizi bir kere daha ifade 
etmek istiyor; Sayın Milletvekilime, ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mersin Milletvekilimiz Sayın Dr. Hüseyin Güler'in 
29.7.2003 tarihli ve Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının ödenmeyen dönersermaye ücretlerine 
ilişkin sözlü soru önergesini cevaplıyorum. 

Değerli milletvekilleri, şunu özellikle ifade etmek isterim ki, göreve geldiğimiz zaman ve 2003 
yılının ilk altı ayı içerisinde, hastanelerimizin önemli bir bölümü icralık duruma gelmiş hastaneler
di. Dönersermaye katkı paylarını -hem de geçtiğimiz dönemdeki o düşük katkı paylarını- ödemek 
bir yana, hastane borçlarını bile birçok hastane ödeyemez durumdaydı. Hastanelerimizin, elbette kâr 
amacı gütmeyen; ama, verimli işletmeler haline dönüştürülmesi için yaptığımız çalışmalar 
neticesinde, birçok hastanemizde olduğu gibi, Mersin Devlet Hastanesinin de son bir yıllık gelir-
gider dengesi 2003 yılı sonu itibariyle sağlanarak, kurumun malî yapısının düzeltilmesi gerçekleş
tirilmiştir. Bu bağlamda, halen, Mersin Devlet Hastanesi tarafından, personeline, dönersermayeden 
düzenli olarak eködeme yapılabilmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, sağlık hizmetlerinden faydalananların memnuniyetlerinin sağlan
masının en önemli vasıtalarından birinin, sağlık personelinin memnuniyetinden geçtiğini biliyoruz. 
Özverili bir biçimde bütün ülkeye hizmet etmekte olan sağlık personelimize, malî yönden teşvik 
edici ciddî unsurlar getirmiş durumdayız. Bir başka soru önergesi dolayısıyla, huzurlarınızda, bu 
konunun detaylarına biraz sonra tekrar gireceğim. Bu sebepledir ki, personelimize performansa 
dayalı eködeme yapılması konusunda hassasiyetle durmakta olduğumuzu ifade ediyor; Sayın Mil
letvekilimiz Dr. Hüseyin Güler'e ilgisi için teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kars Milletvekili Sayın Selami Yiğit'in 3.10.2003 tarih
li yan dal uzmanlık sınavlarının yapılış tarzına ilişkin soru önergesini cevaplamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, yan dal uzmanlık sınavlarının da, tıpkı tıpta uzmanlık sınavlarında ol
duğu gibi, ÖSYM tarafından yapılabilmesi, yeni hazırladığımız tıpta uzmanlık tüzüğü tasarısında 
yer almaktadır. Söz konusu tüzük şu anda mevzuat tamamlama çalışmaları çerçevesinde Başbakan-
lığımızdadır. Bildiğiniz gibi, tüzük çalışmaları, Danıştayın da süreç içerisinde bu meseleye dahil ol
masıyla tamamlanmaktadır. 

"Sağlık Bakanlığında torpile son" ilkesiyle oluşturduğumuz yeni atama ve nakil yönet
meliğimizin, Partimizin ve Hükümetimizin ilkeleri doğrultusunda Bakan olarak çalışma anlayışım 
hakkında gereken ipucunu verdiğini, Bakanlığımla alakalı bütün mevzuatların ülkemizin ihtiyaç ve 
önceliklerine göre yeniden düzenlendiğini tekrar ifade etmek isterim. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu vesileyle şunu da belirtmek isterim: Personel dağılım cet
vellerimizi şu anda yeniden düzenlemekteyiz. Personelimize, çalıştıkları süreler, çalıştıkları böl
geler itibariyle hizmet puanları belirledik. Bu personel dağılım cetvellerinin de tamamlanmasıyla, 
sağlık personelimizin ülkede dengeli bir biçimde dağıtılması yolunda daha hızlı adımlar 
atabileceğiz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, geçirdiğimiz son elli yıl, ülkemizde sayısı zaten 
az olan sağlık personelinin, özellikle hekimlerimizin, büyük bir dengesizlik içinde ülke sathına 
dağılmasına yol açmıştır. Biz, bunu önlemek için ciddî ve kararlı adımlar attık, bu adımları bundan 
böyle de atmaya devam edeceğimizi huzurlarınızda, Yüce Meclisimizin huzurunda ifade etmek is
terim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kars Milletvekili Sayın Selami Yiğit'in, 3.10.2003 tarih
li ve Kars Devlet Hastanesi inşaatı için gerekli olan 7,5 trilyonluk ödeneğin 2004 bütçesine konul
masına yönelik bir çalışmanın olup olmadığına dair sözlü soru önergesini cevaplıyorum. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle, bu hastanenin inşama ne zaman başlandığını huzurunuzda 
ifade etmek isterim. 1991 yılında inşama başlanmış olan 250 yataklı Kars Devlet Hastanesinin fizikî 
gerçekleşmesi, şu anda yüzde 85 seviyesine ulaştırılmış durumdadır. Oniki yıl içerisinde ciddî bir 
ilerleme yapılamamış ve bitirilememiş bu hastane için, 2003 yılında 2 trilyon 500 milyar TL, 2004 
yılında ise 2 trilyon 131 milyar TL kullanılmıştır. İhtiyaç duyulan ödeneğin 2005 yılı ödeneğine ak
tarılmasıyla, Bakanlığıma ait söz konusu inşaatın, yatırım programında da yer aldığı şekilde, 2005 
yılı içerisinde bitirilmesini ve hizmete sokulmasını planlamış bulunmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık yatırımlarımızın zamanında ve bir an önce bitiril
mesi, en başta şahsım olmak üzere, Hükümetimizin önemle üzerinde durduğu, arzu ettiği bir 
konudur. Bu amaçla, biraz önce de ifade ettiğim gibi, Sağlık Bakanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz 
Türkiye sağlık envanteri çalışmamızın tamamlanmasıyla, etkin ve verimli olmayan birçok yatırım 
projesini programdan çıkarmak suretiyle sağlanan tasarrufları, Kars Devlet Hastanesi ve benzeri 
hastanelere aktarmak suretiyle, kaynak ve öncelik sorunlarını bu şekilde büyük ölçüde ortadan kal
dırıyor ve hizmete yeni hastanelerimizi sokabiliyoruz. Bu itibarla, kısıtlı bütçe imkânlarımıza rağ
men, 40'ın üzerinde hastaneyi 2004 yılı içerisinde hizmete soktuk; 2005 yılı içerisinde de 30'a yakın 
hastanemizi hizmete sokmayı planlamış durumdayız. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tokat Milletvekili Sayın Feramus Şahin'in, 13.10.2003 tarihli 
ve dönersermayeden sağlık personeline yapılan eködeme matrahlanna ilişkin sözlü soru önergesinin 
cevabını hazırlarken, bir taraftan da ne kadar mesafe aldığımızı görmüş olduk. Bu soru önergesine 
cevabımın başlangıcında, böyle bir fırsatı bize vermiş olduğu için Sayın Milletvekilime teşekkür etmek is
tiyorum. Sayın Milletvekilimiz, yapılacak eködemeler için "tabip ve diş tabiplerinde yüzde 100, diğer per
sonelde de yüzde 80'ini aşamaz" şeklinde ifadelerin olduğundan bahsederek bir soru önergesi vermişti. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetim adına, şunu büyük bir iftiharla ifade etmek isterim ki, 2003 
Malî Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesiyle, hekimdışı personelin, yüzde 80 olarak belirlenen 
dönersermayeden eködeme tavan oranları 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunuyla yüzde 150'ye, kanunda 
sayılan özellikli birimlerde çalışan diğer personel için de yüzde 200'e yükseltilmiş durumdadır. Bunun 
net anlamı şudur: Sağlık çalışanlarımız, daha önceki dönemlere kıyasla, yüzde 100 bir artışla döner-
sermayelerden ekkatkı alabilmektedirler. Bu, hekimlerimiz söz konusu olduğunda daha yüksek oran
lardadır. Bu meseleyi, hekimlerimize daha yüksek oranlar şeklinde tavanlar belirleyerek şunun için 
geliştirdik: Bildiğiniz gibi, hekimlerimiz -gerek pratisyen hekimlerimiz gerekse uzman hekimlerimiz-
kamuda çahşmalannın dışında, ikinci bir iş olarak özel sektörde de çalışabilmektedirler; bu haklar 
kendilerinde vardır ve muayenehane açarak da kazançlarını yükseltebilmektedirler. Dolayısıyla, üst 
sınırları yükselterek, yalnızca kamuda çalışan hekimlere daha yüksek oranlarda dönersermaye 
eködemeleri yapmak suretiyle, hekimlerimizin yalnızca kamuda çalışmalannı da özendirmiş olduk. 
Yani, bir taraftan, hem hekimlerimizin hem diğer sağlık çalışanlanmızın, kamuda çalışırken eködeme 
almalarının üst tavanlannı büyük ölçüde yükselttik hem de yalnızca kamuda çalışan hekimlerimizi 
ilave olarak teşvik etmiş, ödüllendirmiş olduk. Bunun sonuncundadır ki, ülkemizde, 2004 yılı içerisin
de, 1 500 civarında hekim meslektaşımız, muayenehanelerini kapayarak veya kısmî statüde, part-time 
statüde çalışmayı sonlandırarak yalnızca kamuda çalışmaya geri dönmüşlerdir. 

Şunu da ifade etmek isterim: Yeni uygulamaya başladığımız sistem çok daha yüksek üst tavan
lar oluşturmakta; ancak, seyyanen ödemeler yapmamakta; personelce kuruma sağlanan katkı ve el
de edilen gelir miktarına göre eködeme miktarlan belirlenmektedir. Yani, hem kişisel olarak belirli 
bir verimlilikte çalışmalısınız hem de kurumsal olarak belirli bir verimliliğe ulaşmalısınız; o zaman, 
kazancınız daha yüksek olmaktadır. 

Bunun, geçtiğimiz yıl içerisinde, kamuda, sağlık hizmetleri açısından çok büyük yarannın olduğunu 
ifade etmek isterim. Bu sayededir ki, Sosyal Sigortalı vatandaşlanmız, Sağlık Bakanlığımızın sağlık 
kuruluşlanndan, sağlıkocaklanndan, hastanelerinden yararlanmaya başlamalanna ve 2004 yılı içerisin
de, ilk on ay itibariyle, 33 000 000 civannda, bu şekilde hasta muayenesi yapılmış olmasına rağmen, 
bazılannın beklediği olmamış; yani, Sağlık Bakanlığının sağlık kuruluşlan ve hastaneleri tıkanmamış, 
aksine, hizmetin kalitesi, sürekliliği ve hizmete ulaşma imkânı her geçen gün biraz daha artmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, uygulamaya başladığımız bu sistemin, bu yöntemin, Avrupa'da ziyaret 
ettiğimiz ve sistem tartışması yaptığımız birçok ülke sağlık bakanlıkları tarafından da büyük bir tak
dirle karşılandığını gördük. Hakikaten, bugün, kişi başına sağlık harcamaları 2 000-3 000 doları, 
3 500 doları bulan birçok gelişmiş Batı Avrupa ülkesinde, Kuzey Avrupa ülkesinde bile, hastaneler
de ciddî bekleme listeleri vardır. En son ziyaret ettiğimiz bir ülkede "bu bekleme listeleri, altı ayın 
daha üzerinde olamayacak" diye, 2005 Martından itibaren bir kanun yürürlüğe girmektedir. 

Değerli arkadaşlanm, dikkatinizi çekmek isterim, merkezî otorite sağlık bakanlığı bir kanun yaparak, 
bekleme listelerinin altı aydan daha uzun olamayacağını, bu hizmeti sunan yerel idarelere bildirmektedir. 
Dolayısıyla, hakikaten, çalışanlann motivasyonunu artıracak, çalıştıkça onlann memnuniyetini yüksel
tecek bir ödeme sistemine geçmemiz gerekiyordu ve bugün, bunu, Sağlık Bakanlığımıza bağlı bütün sağ
lık kuruluşlannda uygulamaktayız ve sistemi de dinamik bir biçimde geliştiriyoruz. Birinci altı ayın 
sonunda, yaklaşık 1 500 sağlık çalışanımızdan geri bildirim alarak bir revizyon yaptık. Şimdi, 2005'in bu 
ilk ayında, yine bir revizyon yaparak, sistemi de geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Şunu özellikle 
ifade etmek isterim ki; Hükümetimizin verimliliği esas alan mantığı çerçevesinde, hakikaten, kamuda çok 
önemli bir örnek olarak, yüzlerce hastanede, binlerce sağlıkocağında, bugün, bu sistem gayet güzel bir 
şekilde yürümektedir. Bu itibarla, Sayın Milletvekilimize, ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Samsun Milletvekili Sayın Musa Uzunkaya'nın, 
15.10.2003 tarihli ve sperm ve yumurta transferine ilişkin sözlü soru önergesine cevap vermek is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 21 Ağustos 1987 tarihli Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönet
meliğiyle bazı değişiklikler yapılmış olmakla birlikte, bu durum, aslında, tanzim edilmiş durum
dadır. Çocuk sahibi olmak isteyen evli çiftlerin, sperm ve yumurta nakline, transferine ilişkin uy
gulama usul ve esasları, uygulamayı yapacak merkezlerle ilgili nitelikler bu yönetmelikte ayrıntılı 
bir şekilde vardır. 

İlgili yönetmelikle aranılan en önemli hususlardan biri, başvuracak çiftlerin evli olması zorun
luluğudur. Ülkemizde, evli çiftlerin, bir başkasına ait sperm veya yumurtalarla çocuk sahibi olması 
mevzuat gereği yasaklanmış durumdadır. Çocuk sahibi olmak isteyen evli çiftlerin, ülkemizde, ken
di sperm ve yumurtalanyla çocuk sahibi olmaları mümkünken, yurt dışına gitme nedenlerine ilişkin 
olarak Bakanlığımıza ulaşan herhangi bir resmî bilgi ve başvuru bulunmamaktadır. 

Yönetmelik çerçevesinde, çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden tıbben uygun görülenlerin il
gili metotlar vasıtasıyla çocuk sahibi olmalarının sağlanması amacıyla sperm ve yumurta transferi 
uygun görülmektedir; ancak, sadece evli çiftlerin birbirine sperm ve yumurta transferi... Evli çift
lerden alınan bu sperm ve yumurtaların başka adaylarda kullanılması, biraz önce de ifade ettiğim 
gibi, yasaktır. Bu nedenle, yasal olarak, halen ülkemizde mevcut kamuya veya özel sektöre ait mer
kezlerde evli olmayan çiftlerin bu yolla çocuk sahibi olmaları mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evli olmayan şahısların yapay döllenme metoduyla 
çocuk sahibi olmalarının bugünkü mevzuatla yasaklandığını ifade ederken, bundan böyle de 
Hükümetimizin bu konu üzerinde hassasiyetle duracağını ve bu hususta, eğer, kanundışı birtakım 
uygulamalar varsa, bunların da üzerine dikkatle ve kararlılıkla gideceğimizi, özellikle ifade etmek 
istiyor, Sayın Milletvekilimize ilgisi için teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çanakkale Milletvekilimiz Sayın İsmail Özay'ın, 
21.11.2003 tarihli ve Gökçeada Devlet Hastanemizde 8 Kasım 2003 günü bir vatandaşımıza yapılan 
tıbbî müdahaleye ilişkin sözlü soru önergesine cevap vermek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Çanakkale İlimizin Gökçeada İlçesinde 8 Kasım 2003 günü üzücü bir 
olay meydana gelmiş ve 66 yaşında Sabri Kaya adlı bir vatandaşımız, motosikletle, duran bir 
minibüse arkadan çarparak yaralanmış, yaralanma sonrası Gökçeada Devlet Hastanemize getiril
miştir. Olay günü, söz konusu hastanemizde 1 çocuk hastalıkları uzmanı ve 4 pratisyen hekimimizin 
görevleri başında olduğu tespit edilmiştir. Üroloji uzmanının senelik izinde olduğu, dahiliye uz
manının da raporlu olduğu tespit edilmiştir. Görev başındaki hekimler, yaralıya gerekli acil 
müdahaleleri yapmışlar ve söz konusu hastanede genel cerrahi uzman kadrosunun boş olması 
dolayısıyla, Ada'daki 5 inci Komando Alayından bir genel cerrahi uzmanıyla konsültasyon yapıl
mış ve bu uzman tarafından yapılan muayenede, hastada, boyun kırığı, kol ve bacaklarda tam felç 
tespit edilmiş, gerekli tıbbî müdahale ve solunum desteği sağlanarak, hastanın Çanakkale Devlet 
Hastanemize şevki istenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki, bu kabil hadiselere büyük bir 
hassasiyetle yaklaşıyoruz ve vatandaşımızın nakli hususunda, mutlaka, gerekeni, temin edilebilen 
en seri vasıtalarla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu olayın da incelenmesinde olayın bu şekilde 
cereyan ettiğini şimdi huzurlarınızda ifade edeceğim. 

Bu tip acil hasta nakilleri için, hem Sahil Güvenlik hem de Hava Kuvvetleriyle yürürlükte olan 
protokoller vardır ve bu tip acil vakalarda, hastalar, Denizcilik İşletmelerine bağlı gemilerle -hava 
muhalefeti olmadığı takdirde- Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edilebilmektedir. 
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Önergede söz konusu edilen vakayla ilgili olarak, hastane başhekimi ve olaydan haberdar 
edilen ilçe kaymakamımızın çabalarına rağmen, hava muhalefeti dolayısıyla olumsuz cevap alın
mıştır bu şekildeki bir nakil açısından ve olumsuz hava koşullan yüzünden hastanın anında Çanak
kale'ye nakledilememesi sebebiyle, Çanakkale Devlet Hastanesi beyin cerrahi uzmanıyla gerekli 
konsültasyon yapılmış ve buradaki genel cerrahi uzmanı, beyin cerrahiyle bir tedavi planlamış ve 
bu tedavi konusunda görüş ve mutabakat sağlanmıştır. Hasta, hava muhalefetinin ortadan kalkışıy-
la, 9.11.2003 tarihinde Çanakkale Devlet Hastanesine nakledilmiş; hastanede çekilen tomog
rafilerinde omurilik kopması tespit ve teyit edilerek, daha önceki teşhis ve tedavide herhangi bir ek
siklik olmadığı da belirlenmiştir. Konunun uzmanları, bu hastalar için yapılması gereken 
müdahaleleri gayet iyi bilmektedirler. 

Bu arada, hasta yakınlarına hastanın durumunun ağır olduğu, kol ve bacaklarda tam felç ol
duğu, solunum kaslarının çalışma yetersizliği dolayısıyla, akciğerlerin solunuma tam katılamadığı 
belirtilmiş ve hasta takibe alınmıştır. Bu tip vakalarda, omuriliğin tamir veya dikilmesi herhangi bir 
şart altında mümkün olmayıp, bu hastalarda destekleyici tedavi yapılmaktadır. Solunum kasları 
yetersizliği varsa, hastaların kaybedilmesi de görülmektedir. Olayda da, hasta, yoğun bakıma alın
mış ve gerekli tedavileri yapılmış olmasına rağmen, ne yazık ki, kaybedilmiştir. 

Gökçeada Devlet Hastanesinde görevli personelin gerekli tıbbî müdahaleyi yaptıkları ve olay
da herhangi bir ihmallerinin olmadığı anlaşıldığı için, Gökçeada Kaymakamlığı ve Çanakkale 
Valiliği tarafından da haklarında bir soruşturma gereği duyulmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, şunu huzurunuzda özellikle ifade etmek isterim ki, herhangi bir biçim
de, gerek doğrudan yapılan müracaatlarla, hasta veya yakınlarının şikâyetleri sebebiyle, gerek basın 
yoluyla bize ulaşan bilgilerle, gerekse Bakanlığımızda oluşturmuş olduğumuz Alo 184 SABİM hat
tına ulaşan bilgilerle, bu kabil ihmal düşüncesi olan vakaları çok büyük bir titizlikle değerlendiriyor, 
gerekenlerde soruşturmaları yapıyor, idarî ve adlî cezaların verilmesi konusunda da hassas dav
ranıyoruz. Ancak, bu olayda böyle bir kusura rastlanmamıştır. 

Sağlık hizmetlerinde zihniyet değişimini esas alan ve "önce insan" diyerek yola çıkan 
Hükümetimizin Sağlık Bakanı olarak, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğümüzce, hem afet 
durumlarında hem de bu tür vakalarda kullanılması amacıyla, Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
aracılığıyla, toplam 15 adet deniz ambulansı alımı için girişimde bulunmuş durumdayız. 2005 yılı 
sonuna kadar, sipariş edilmiş olan 4 adet deniz ambulansı teslim alınmış olacaktır ve bunlar da, böl
gesel görev alanları tespit edilerek ve dağıtılarak, hizmete sokulacaktır. Sayın Milletvekilimize, il
gisi için teşekkür ediyorum. 

Bu arada, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde kışın kar 
yağışı dolayısıyla ulaşılamayan köylerimiz için, beldelerimiz için, buralara ulaşabilecek vasıfta, 
özel donanımlı araçlar alma hususunda şu anda teşebbüste bulunduğumuzu sayın milletvekil-
lerimize, Yüce Heyetinize ifade etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, cevaplayacağım son soru önergesine geldim. Mersin Milletvekilimiz Sayın 
Dr. Hüseyin Güler'in, 12.12.2003 tarihli, aile hekimliği uygulamasıyla ilgili bir soru önergesi var. 

Hepimizin çok iyi bildiği gibi, yıllardır, ülkemizde, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde ve 
sunumunda çeşitli sorunlar yaşamaktayız. Ülkemizde, 1960'lı yıllarda iyi tasarlanmış bir kanunî 
düzenlemeyle, Prof. Dr. Nusret Fişek tarafından oldukça iyi tasarlanmış bir kanunî düzenlemeyle 
bir sosyalizasyon uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulamada, köylerde sağlıkevleri, şehir tipi sağ-
lıkevleri, sağlıkocaklan, ikinci basamak, üçüncü basamak hastaneler şeklinde bir sevk zinciri çer
çevesinde bir hizmet planlaması yapılmıştır. Bizimle, aşağı yukarı, bu dönemlerde bu planlamayı 
yapmış olan Avrupalı ülkeler var. Bunlardan bir kısmına bizzat ben de inceleme ziyaretlerinde 
bulundum. Bu ülkelerde, ülkemizdeki sosyalizasyonun mantığına benzer, bazı ülkelerde, bir man
tıkla, sağlık hizmetleri, hakikaten, çok güzel bir biçimde verilmiş geçtiğimiz kırk yıl içerisinde ve 
bebek ölümleri, anne ölümleri, bunun gibi sağlık göstergeleriyle ilgili birçok hususta, hakikaten, o 
ülkelerle ara epeyce açılmış. 
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Yalnız, burada önemli bir nokta var. Bu ülkelerde de, sistemin, şimdi, revize edilmeye çalışıl
dığını görüyoruz. Yani, Finlandiya, Danimarka, İngiltere, Avusturya, bu gibi ülkeler, sosyalizasyon 
mantığını, daha sonraları, Alma-Ata Konferansında, Dünya Sağlık Örgütünce "herkese sağlık" şek
linde özetlenmiş olan hizmet mantığını, bugünün şartlarına uydurmak için yoğun bir çaba içerisin
deler ve hemen bütün ülkelerde şunu görüyoruz: Verilmeye çalışılan yeni hizmet modelinin ismi 
aile hekimliği. Buna geç başlayanlar var, yakın zamanda başlayanlar var; ama, sistem, tamamen 
buna dönüştürülmeye çalışılıyor. 

Şimdi, açıkça ifade etmek isterim ki, başlangıçta, aile hekimliğiyle ilgili tartışmalar kamuoyun
da yapılmaya başlandığında, bazı meslek örgütleri, bu konunun aleyhinde bir tavır sergilediler ve 
bu meslek örgütleri, bize, bazı örnekler gösterdiler ve dediler ki: "Tamam, mesela İngiltere'de, Fran
sa'da, Hollanda'da, Almanya'da, Avusturya'da, Belçika'da aile hekimliği var; ama, Finlandiya ve 
Küba'da farklı sistemler var ve o sistemler de mükemmel çalışıyor." Biz, kendilerini de davet ederek 
Küba'yı ziyarete gittik. Bunları şunun için söylüyorum: Soru önergesinde "aile hekimliği konusun
da sivil toplum örgütleri ve TTB'den görüş alınmış mıdır" deniliyor. Kendilerini de davet ettik ve 
önerdikleri şekilde Küba'ya da gittik ve gördük ki, orada da aile hekimliği var. Finlandiya'ya gittik, 
gördük ki, orada da aile hekimliği var; ama, sistematik yapı, artık, gittikçe, hastanın veya bireyin 
pasif olduğu, hekimini seçemediği sistemden, hekimini seçtiği sisteme dönüşüyor; farklılık burada. 
Bu ülkelerde de; yani, Küba'da da, Finlandiya'da da, daha birçok ülkede de, bugünkü modern an
lamıyla aile hekimliğini henüz uygulamaya başlamamış birçok ülkede de, yine aile hekimliği 
modeli uygulanıyor; yani, kişilerin bir hekimi var, belli bölgede, belli sayıdaki kişiyi bir hekim takip 
ediyor, bir genel pratisyen, aile hekimi uzmanı o kişileri takip ediyor, onların kaydını yapıyor. 
Sadece hastalıklarında değil, sağlıklarında da onların hekimliğini yürütüyor ve bir entegre sistem 
içerisinde kendi aile sağlığı elemanlarıyla birlikte, hastane kapılarına insanların yığılmasını önlüyor, 
önlemeye çalışıyor. Bir anlamda, sağlık önderliği yapıyor, koruyucu hekimlik yapıyor, gereğinde 
hastaneye sevk ediyor vatandaşları ve hastaneye sevk ettiği zaman da oradan aldığı sonuçlan yine 
kendisi takip ediyor. Yani, hasta veya birey, hiçbir zaman sahipsiz kalmıyor. Bir başka ifadeyle, an
ne karnında başlıyor sağlık hizmeti, ölünceye kadar düzenli bir biçimde devam ediyor. Sistemin 
düzenli çalıştırıldığı ülkelerde görüyoruz ki, bir aile hekimiyle, bir vatandaşın münasebeti ortalama, 
sekiz ilâ oniki yıl sürüyor; böyle düzenli, güvenli bir ilişki ortaya çıkıyor. 

Bu ülkelerden, aile hekimlerine veya birinci basamak hekimlerine ödeme yapılan, kısmen kat
kı payı ödenen ülkeler de var. Biz bu sistemleri AK Parti Hükümeti olarak sizlere sunduğumuzda 
"sağlık hizmetleri ücretli olacak bundan sonra" deniyor. Hayır, biz -katkı payı ödemeleri bu ül
kelerin önemli bir kısmında olmasına rağmen- modelimize, kendi ülkemizin özelliklerini dikkate 
alarak aile hekimliği aşamasında hiçbir katkı payı ödenmemesini koyuyoruz. Vatandaşlarımız, yine 
bu yıl içerisinde getireceğimiz genel sağlık sigortasının güvencesinde bu hizmetleri rahatlıkla 
alacaklar, herhangi bir ücret ödemeyecekler. Bu hizmetleri alırken, gerek koruyucu sağlık kısmın
da gerek tedavi edici sağlık kısmında herhangi bir ücret ödemeyecekler. Bugüne kadar hiç yapıl
mamış bir işi başlatıyoruz; diş sağlığı hizmetleriyle ilgili olarak özellikle, çocuk sağlığı alanında da 
yeni bir atılım başlatıyoruz; bu şekilde hizmeti alacaklar 

Aslında, bugün uygulanması gereken; ama, kırk yıl içerisinde yeterince uygulanamamış olan 
sosyalizasyonun bugünkü uygulanmaya çalışılan modelden en önemli farkı şu olacaktır: Kişiler, 
hekimlerini özgürce seçebilecekler ve bu hekimler de, kendilerini seçen bireyler sayısınca 
kazanacaklar. Hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarımızın, aile sağlığı elemanlarımızın belli bir 
taban gelirin üzerindeki gelirleri halk tarafından belirlenmiş olacak. Biz, inanıyoruz ki, bu şekilde, 
sağlık çalışanlarımız daha iyi motive olacaklar, halkımıza daha güler yüzlü, daha dikkatli bir hiz
met gidecek, kayıt sistemleri düzenli hale gelecek, hastane kapısındaki yığılmalar azalacak... 
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Biliyorsunuz, Yüce Meclisimizin takdirleriyle, bu husustaki Aile Hekimliği Pilot Yasamızı 
çıkardık ve içerisinde bulunduğumuz Ocak 2005 itibariyle Düzce İlimizde uygulamalarımıza baş
lıyoruz. 2005 yılının sonlarına doğru, âdeta, bir atölye gibi değerlendireceğimiz bu ilimizdeki 
sonuçlarla, asgarî 5 ilimizde daha pilot çalışmalarımıza başlayacağız, 2006 ve 2007'de de yaygın
laştırma çalışmalarını yapacağız. 

Değerli arkadaşlarım, aile hekimliğine geçiş noktasında süre itibariyle genellikle beş ilâ sekiz 
yıl öngörülmektedir; birçok ülke böyle bir planlama yapmıştır; ancak, biz, halkımızın bu husustaki 
ihtiyaçlarının, sağlık ihtiyacının artık ertelenemez bir aşamaya geldiğini görerek, bu süreyi ken
dimiz için üç yıl olarak belirledik. Hakikaten, sürecin çok zorlu geçeceğini biliyoruz; işimizin çok 
kolay olmadığını da biliyoruz; ama, bu hususta, yine, Dünya Sağlık Örgütünün bütün sağlık 
yöneticilerine ifade ettiği biçimiyle, Sayın Başbakanımızın, Hükümetimizin ve siz Heyetin bu 
meselenin arkasında durduğunu bildiğimiz için, desteğinize güvendiğimiz için bu üç yılı önümüze 
bir hedef olarak koyduk. Ümit ediyorum ki, bu süre içerisinde, halkımıza, çok daha düzenli, çok 
daha adil, kolay ulaşabileceği bir sağlık hizmetini sunmuş olacağız. 

Bu hususta yaptığımız çalışmalar 20 000'e yakın pratisyen hekimimizin, aile hekimi olmak 
üzere, şimdiden hazır olduğunu bize göstermektedir. Dolayısıyla, hekimlerimiz bu meseleye karşı 
değildir. Nasıl karşı olsunlar ki, hem daha çok kazanabilecekler hem halkımıza daha iyi bir sağlık 
hizmeti sunulacak hem de -bunu, tırnak içerisinde, üzülerek ifade etmeliyim- pratisyen hekim
lerimizin, âdeta, bir sevk memuru gibi görüldüğü, reçete yazma memuru gibi görüldüğü bir ülkede, 
biz, bu hekimlerimize, layık oldukları, hakları olan o itibarlarını bu şekilde, yeniden iade etmiş 
olacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zannediyorum, 40 dakika içerisinde bütün sorulara cevap 
vermiş oldum. 

Hükümet ve Bakanlık olarak tek amacımız, milletimizin, hak ettiği sağlık hizmetini, çağdaş 
normlarda, hakkı olduğu biçimiyle almasını sağlamaktır. Bu amaca yönelik her türlü katkıya açık 
olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın Melik, önerge sahibi olarak, konuyla ilgili, yerinizden kısa bir açıklama yapabilirsiniz. 
Buyurun. 
MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, ben, Urfa İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan atama ve ondan sonra görevden 

almayla ilgili soru önergemi yaklaşık birbuçuk yıl önce vermiştim. Bugüne kadar yazılı bir cevap 
dahi gelmedi. 

Bildiğiniz gibi, birçok bakanlığa sözlü soru önergeleri veriyoruz, belirli bir süre sonra da, bize 
bunların yazılı cevabı geliyor. 

Şimdi, verdiğim bu soru önergesinin birbuçuk yıl içerisinde zaten hiçbir anlamı kalmıyor ve 
bir milletvekili olarak da denetleme görevimi yapamadığımı, herhalde, hepiniz görüyorsunuz. 

Yine de, birbuçuk yıl sonra da olsa, bana cevap verdiği için Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Melik. 
Sayın Akdemir, önerge sahibi olarak, buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Efendim, benim önergem yoktu. Yalnız, Sayın Bakanımız 

Recep Akdağ Beye, bir konuya açıklık getirmesi için, bir soru sormak istiyorum. 
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Yapmış olduğu açıklamaya göre -yanlış anlamadıysam- sosyalizasyon ile aile hekimliği arasın
daki en önemli fark, aile hekimliğinde hastanın hekimini kesin olarak seçeceğidir. Bu konuda -
acaba ben mi yanlış anlıyorum- aile hekimliğinde, belli grup hastaların, daha doğrusu, belli adreste 
yaşayanların, o bölgedeki aile hekimlerine gitmesi durumu ortaya çıkmıyor mu? Dolayısıyla, hekim 
seçme özgürlüğü değil, belli bir coğrafyada yerleşik olan kişilerin, o bölgedeki aile hekimini seçme 
zorunluluğu ortaya çıkıyor gibi. Acaba, pilot uygulamadan sonra, öyle bir değişiklik mi getirilmek 
isteniyor? Bu konuya, herhalde, bir açıklık getirilmesi gerekli; o nedenle soru sordum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Yalnız, önerge sahibi olmadığınız anlaşılmıştır. Tüzüğe göre, böyle bir uygulamamız yok. 

Önerge sahibi olduğunuzu düşünerek biz size söz vermiştik. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Başkanım, cevap verebilir miyim? 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Başkanım, Sayın Milletvekilimize bir 

açıklama fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. 
Tabiî, hekim seçme özgürlüğünden bahsederken, ister istemez, insanlar, kendilerine en yakın 

bölgedeki hekimler arasından bunu seçeceklerdir. Özellikle, kentsel bölgelerde, biz, vatandaşın 
hekimini seçmesi konusunda bir sınırlama getirmeyi düşünmüyoruz; ama, tabiîdir ki, örneğin An
kara'nın Keçiören Semtinde oturan bir vatandaşımız Keçiören Semtindeki aile hekimini seçecektir; 
yani, Etimesgut'taki aile hekimini seçerse, bu, ona ulaşması açısından, kendisi için ciddî bir zorluk 
oluşturur. Biz, fırıncımızı seçerken de, kuaförümüzü seçerken de bu böyledir; tabiî ki, bunları, ken
di çevremizdeki kişilerden seçeceğiz; ama, çevremizde 20 hekim varsa, bunların arasından 
dilediğimizi seçebileceğiz; yani, 20 kişi varsa 20 kişinin içinden, 10 kişi varsa 10 kişinin içinden, 
hatta, 2 kişi varsa -dar bölgelerde, kırsal bölgelerde bunlar olabilir- 2 kişinin içinden bu seçimi 
yapacağız. 

Sonuç itibariyle, seçme hakkımız olacak ve bu, sağlık çalışanları, özellikle hekimler açısından 
da olumlu bir rekabet duygusunu ve yarışma duygusunu ortaya koyacak; hiç kimse "kardeşim, 
bugün git, yarın gel", "bitti bugün muayene", "ben bugün sana bakamayacağım" hatta, vatandaşla 
arasında bir sıkıntı olursa "kardeşim, kime şikâyet edersen et" diyemeyecek. Yani, alıştığımız şey
lerin ortadan kalkması için bunları yapıyoruz. Böylece, vatandaşımız, hekimini, seçerek de ödüllen
dirmiş olacak. 

Çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sözlü sorular için ayrılan 1 saatlik süre tamamlanmıştır. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.15 
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İKÎNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.33 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına 

geçiyoruz. 
Alınan karar gereğince, bu kısmın 198 inci sırasında yer alan, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 

29 milletvekilinin, akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, insan ve çevre sağlığına verdiği zararların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine 
başlıyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 29 milletvekilinin, akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, in

san ve çevre sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 

BAŞKAN - Hükümet?.. Burada. 
Meclis araştırması önergesi Genel Kurulun 8.12.2004 tarihli 29 uncu Birleşiminde okunduğun

dan tekrar okutmuyorum. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, hükümete, 

siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer imza 
sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahipleri için 10 dakikadır. 
Hükümet adına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Bakan, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu)- Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Akaryakıt kaçakçılığı -isminden de biraz anlamlı olarak bahsetmek istiyorum- epey can sıkıcı 

ve bizi üzen bir konu. Bakanlığımız bu konuda uzunca bir süredir diğer bakanlıkların ilgili birim
leriyle çok ciddî bir çalışma içinde. Ancak, detaya girmeden önce, bu noktada size işin büyüklüğünü 
rakamlarla ifade etmek istiyorum, olayın vahametini ve ciddiyetini iyi bir şekilde görelim diye. 

Rakam olara* bakacak olursak, toplam akaryakıt piyasası 25 milyar dolar civarında ve petrol 
arzı olarak da rakama bakarsak, 34 400 000 tonluk bir petrol arzı var. Bunun 9 700 000 tonu it
halatla karşılanıyor. 3 800 000 ton da ihraç ediyor gözüküyoruz. Akaryakıt olarak bakarsak, tüketim 
miktarımız da, toplam olarak 30 600 000 ton. Ama, bu hesaplarda şunu görüyoruz: Maalesef, bir 
kaçakçılık var. Biz, bu kaçakçılık miktarını yapılan hesaplamalarla tespit edebiliyoruz; bir de, istih-
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barî raporlarla elde ettiğimiz rakamlarla bunu görüyoruz ki, bu, 2 milyar dolar civarındadır. Daha 
fazlaydı; fakat, aşağı yukarı bir senedir -ki, daha evvele de dayanıyor- kontrol dozajını, denetleme 
dozajını artırdık ve bu rakam şu anda 2 milyar dolar civarında. Bunun kabaca yüzde 80'inin deniz
den olduğunu, yüzde 20'sinin de diğer yollardan olduğunu hesap ediyoruz. 

1996-2003 yılları arasında olayı incelediğimiz zaman, şöyle garip birtakım verilerle kar
şılaşıyoruz: 

Otomobil sayısı yüzde 45 artmış; halbuki, benzin ve LPG'deki artış yüzde 9 civarında. 
Motorine baktığımız zaman, burada durum, maalesef, daha vahim. Ağır vasıta sayısı yüzde 63 

artmış, motorindeki (mazottaki) artış ise yüzde 12 civarında. Yani, ağır vasıta yüzde 63 arttığı hal
de, nedense, motorindeki artış yüzde 12'de kalmış. 

Biz, bunun üzerine çok ciddî olarak gidiyoruz ve bunu yapanların da gözünün yaşına bak
mayacağız; bunu, kesinlikle bilin; ama, burada amacımız, bu işleri yapanların sistemin içerisine gir
mesini sağlamak; yani, caydırıcı unsurla, bunları sistemin içerisine sokmak. Bununla ilgili çok 
bilinçli, çok ciddî faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 

Piyasaya bakacak olursak -biraz daha rakam vereyim size- 25 milyar dolarlık bu petrol 
piyasasında, 21 adet büyük akaryakıt şirketi, 56 adet de LPG dağıtım ve pazarlama şirketi var. Akar
yakıtta 13 000 bayi var ve 13 000 bayide, yaklaşık 50 000 kişi çalışıyor. LPG'de ise, 18 000 ana bayi 
var, 30 000 tali bayi var ve 400 000-450 000 kişi de burada çalışıyor; yani, böyle, büyük, dev bir 
sektör ve biz, Petrol Piyasası Yasasıyla, bu çalışmaları, Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna dev
rettik. Yani, bunu da, serbest piyasaya geçmek adına yapıyoruz ve 1 Ocaktan itibaren de, akaryakıt, 
petrol fiyatları serbest hale geçti. 

Şimdi, böyle bir durumda -size, gözünüzün önüne bir gelsin diye söylüyorum- 30 tonluk bir 
tankeri düşünün; bu tanker, eğer, mazotla yüklüyse, ÖTV ve KDV kaybına 40 milyar lira olarak 
bakabilirsiniz. Yani, gözünüzün önünden geçen bir tankere 40 milyar liralık bir ÖTV ve KDV kay
bı şeklinde bakabilirsiniz, yaklaşık olarak. Böyle bir kayıp, bizim ekonomimizi doğrudan etkiliyor. 
Biz, IMF'den kredi almak için uğraşırken... Kredi... Bu, bizim kendi özkaynağımız; kendi kay
nağımızdan bunu kaybediyoruz. Dolayısıyla, ekonomimizi bu gayet olumsuz bir şekilde etkiliyor. 

Öbür taraftan baktığımız zaman, standartdışı yakıtlarla araçların motorları berbat oluyor. O da 
bir ekonomik kayıp. Ki, bu, hesaba kitaba henüz daha vurulmadı. 

Onun dışında, ayrıca, çevre kirliliği... Çünkü, standartdışı olunca, doğrudan doğruya ham pet
rolü bile "kalorifer yakıtı" diye satabiliyorlar bunlar. Ve kükürdüyle çevreye zarar veriyor, kur
şunuyla zarar veriyor, diğer zararlı maddeleriyle zarar veriyor. 

Şimdi, böyle olunca, tabiî, biz bunun üzerine yürüyoruz, çok ciddî olarak yürüyoruz ve gerek 
emniyet birimlerimizle gerekse jandarmayla, gümrüklerle bu çalışmayı çok sıkı bir şekilde sür
dürüyoruz ve biraz önce söylediğim gibi, bunların sistemin içine girmesini arzu ediyoruz. Zaten, 
sektörün de -memnuniyet verici bir tarafı- çok büyük bir kısmı bundan müşteki, şikâyetçi. Onlar da 
bunun düzelmesini çok arzu ediyorlar ve sektörün temsilcilerinin, sektörün doğrudan doğruya il
gililerinin de bu konuda bize çok candan, çok samimî yardımları var; ama, bizim buradaki esas 
amacımız, bunu kökünden ve çok sistematik ve bilimsel bir şekilde çözmek. Seneler önce de, biz, 
bunun üzerinde rahmetli Adnan Kahveci ile beraber çalışmıştık; TÜBİTAK'ta beraber çalışırken de, 
daha sonraki benzer çalışmalarda da üzerine gitmiştik. O, daha çok pompa istasyonlarıyla ilgiliydi; 
ama, şimdi biz bunu kökünden çözmek niyetindeyiz. 
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Gördüğümüz şey şu: Aslında yasalar var; fakat, esas olan, bu yasaların uygulayıcıları; yani, in
san faktörü burada çok önemli. Bu noktada çok ciddî tedbirler almamız lazım. Bir de, devlette bu 
işle ilgili olan kurumların sayısı çok fazla; birbirleriyle görev kesişmeleri ve görev boşlukları var. 
Bunları bir sistematik haline getirmeye çalışıyoruz. Ama, bu noktada bunların üzerine çok kararlı 
bir şekilde gidiyoruz. Zaten bizim de bir yerde kaderimiz bu; gerek elektrikte, gerek kömürde, 
gerekse doğalgazda hep bu yanlışlıkların üzerine kararlı bir şekilde gittik. Malum, doğalgazdaki in
dirimleri biliyorsunuz, kömürde çok büyük bir piyasayı kontrol etmeye başladık ve bundan dolayı 
kömür fiyatlarında düşüşler oldu. Şu anda yaptığımız hesaba göre, Türkiye'de geçen seneye göre 
ton başına 50 dolar civarında düşüş var, TKİ'de yaptığımız çalışmalarla. Hem fakir fukaraya dağıt
tığımız kömürle hem de piyasaya girerek bu fiyatları kontrol etme yönünde çalışmalarımız var. 

Elektrikte, bildiğiniz gibi 660 000 elektrik hırsızını -elektrik hırsızı diyorum ben bunlara artık-
yakalamış durumdayız; bunların üzerine gidiyoruz. Şimdi sıra bunda. Bunda da zaten yoğun bir 
çalışmayla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 

Şimdi, burada, yaptığımız çalışmalarla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Olayın yalnız bir 
güvenlik sorunu olmadığını bilmenizi arzu ederim. Bu aynı zamanda sosyal bir konudur, sosyal 
boyutu olan bir olaydır. Onun için olayı sadece bir güvenlik boyutuyla, ekonominin dar kalıpları 
içinde almamamız gerekiyor. Olayın sosyal boyutu son derece önemli. Onun için bunu birlikte 
düşünmemizde yarar var. 

Ülkemizde genel olarak ithalat, transit ihracat ve antrepo rejimlerinin suiistimaliyle ortaya 
çıkan petrol ürünleri kaçakçılığında şu noktalan tespit ettik: Deniz araçları kullanılarak ihraç amaç
lı petrolün içpiyasaya sürülmesi, dağıtım şirketlerinin izin alman miktardan fazla akaryakıtı ülkeye 
sokmaları, petrol boru hatlarına vana takılması, transit olarak ülkemizden geçirilen akaryakıtın yurt 
içinde satılması, ham petrolün kalorifer yakıtı olarak satılması, solvent, redüktör ve dişli yağının 
akaryakıta katılması yoluyla gerçekleştiriliyor. 

Tabiî, bu, ülkemizin öteden beri kanayan bir yarası; biraz önce size anlattım. Bu, özellikle 1996 
yılından itibaren çok daha kötü bir durum arz etmişti; ancak, dediğim gibi, iki yıldır üzerlerine çok 
ciddî olarak gidiyoruz. 

Peki; neler yaptık, bununla ilgili olarak Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Koordinasyon 
Çalışma Grubu kuruldu. Bunun içinde Gümrük, Denizcilik Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandar
ma, Sahil Güvenlik, Enerji Bakanlığı, Maliye var. Bunların hepsi bir bütün halinde, bir koordinas
yon merkezi kurduk; bunlar çok ciddî çalışıyorlar; ancak, karşımızdaki insanlar da maalesef çok sis
tematik çalışıyorlar ve bu sistematik çalışmayı bizim mutlaka tersine çevirmemiz lazım. Romalı bir 
düşünürün "tehlike asla tehlikesiz yenilemez" diye bir sözü var. Biz bunun tehlikesini de biliyoruz; 
ama, bunun üzerine çok ciddi bir şekilde, çok kararlı bir şekilde gidiyoruz. 

Bunlarla ilgili rakamlardan bazı bilgiler vereyim size: İki yıllık dönemde Emniyet Genel 
Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen 425 kaçak akaryakıt operasyonunda toplam 4 300 000 litre kaçak 
mazot ve türevi ele geçirildi, bu olaylarda 722 kişi yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığınca ger
çekleştirilen -ki, çok sistematik çalışıyor; ben buradan ilgili komutanlara teşekkür ediyorum ve tak
dirlerimi sunuyorum- 3 421 kaçak akaryakıt operasyonunda 16 170 000 litre kaçak mazot ve türevi 
ürün ele geçirildi, 5 468 kişi yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığınca da gerçekleştirilen 27 kaçak 
akaryakıt operasyonunda 1715 000 litre kaçak mazot ve türevi ürün ele geçirildi ve toplam olarak, 
iki yıllık dönemde, 3 873 kaçakçılık olayında yaklaşık 22 190 000 litre akaryakıt ürünü ele geçiril
di. Peki, bu, yeterli mi; kesinlikle yeterli değil. Bu, son derece, daha ciddî olarak üzerine gitmemiz 
gereken bir konu ve bunun üzerine gidip, mutlaka, bu konuyu, teknik yönden de çözmek durumun
dayız; zaten, bu, bizim görevimiz. 
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Bununla ilgili olarak çok ilgi çekici metotlar var. Ben, bu metotlara, burada girmek is
temiyorum zamanınızı almamak için; ama, çok ilginç metotlar uygulanıyor. Bunların içinde, sevk 
irsaliyelerinde yapılan numaralar, onun dışında, depolarla antrepolarla denizden uzatılan ilave 
borular var; bunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ayrıca, vanalarla ilgili, çok teknik -maalesef, bunlar, 
hep, parantez içinde ünlem olarak söylediğim acı gerçekler- olarak yapılanlar var. Ancak, bunlar, 
tabiî, bir yandan da parası olan insanlar olduğu için, aynı zamanda, kanunun deliklerinden, boşluk
larından da yararlanmayı çok iyi bilen insanlar. Bunun için, yasal tedbirler anlamında, biraz önce 
söylediğim koordinasyon noktasında, bizim daha ciddî çalışmalar yapmamızı mecbur kılıyor; ama, 
dediğim gibi, burada, kararlıyız ve bunu da, diğer sorunlu işler gibi çözeceğiz. 

Bununla ilgili bir yasa çıkardık biliyorsunuz, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu ve burada, 
hemen hemen, iktidarıyla muhalefetiyle bir konsensüsle bunu çıkardık. Burada da aldığımız ciddî 
birtakım tedbirler var. Mesela, akaryakıt dağıtım şirketince lisans almaksızın lisansa tabi faaliyet
lerin yapılması halinde 500 milyar lira, sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösteril
mesi halinde 200 milyar lira, kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara kurumca 50 milyar 
lira... Bunların, ayrıca, lisanslarının iptal edilmesi meselesi var. Bu arada "ulusal marker" dediğimiz, 
kabaca depoya damlatacağınız bir kimyasalla, bunların karakteristiğini daha kolay takip 
edebileceğiniz uygulamayı, yasayla, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı olarak getirdik, bu 
yasalaştı. Şimdi, bunu, biz, Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna devrettik. 

Bir yeni uygulamamız daha var, daha doğrusu bir yeni projemiz daha var; inşallah, bunu da uy
gulamaya geçirmeyi düşünüyoruz. Bütün bu depoları... Yani, alınan bu tedbirlerin yeterli olduğu 
noktasında tereddütlerimiz olduğu için, bunu kökünden çözmek için iki tane yol var. 

Bunun bir tanesi, bu depoların, içine koyacağımız elektronik problarla, cihazlarla bir merkez
den kontrolünün sağlanması. Bununla ilgili projemiz tamamlandı. Bu projeyi, yakında, sizlerin dik
katine ve kamuoyunun dikkatine arz edeceğiz. Bunu yaptığımız zaman, bir merkezden, mesela, An-
kara'daki bir merkezden Türkiye'deki bu depoları kontrol etme imkânımız var; bu projeyi gerçek
leştirdik. Bunu, ilk defa, burada, size açıklıyorum; ama, bunun uygulanması için, mutlaka, ayrıca 
karar almamız gerekiyor, bunun mutlaka tartışılması lazım. 

Türkiye'de, bu noktada yapılması gereken faaliyetler var; çünkü, Türkiye'de, yaklaşık olarak 30 
yerde 70 büyük depo var ve bu depolarda oluyor ne oluyorsa ve buralara gemilerle geliyor; gemiler
de çift konşimento var; hangisini isterseniz onu gösteriyorlar. 

Onun dışında, yurtdışına, biz, Irak'a petrol satıyoruz. Petrolün büyük bir kısmı Irak'a gitmeden 
dönüyor, içpiyasada satılıyor, belki oraya su gönderiyorlar, suyu boşaltıp, tekrar oradan petrol alıp 
geliyorlar. Bunları tespit ettik; ama, bunların kökünden çözülmesi için... Yoksa, biraz önce, sayılar
dan size bahsettim; şu kadar iş yakalanmış; ama, bunlar, aslında, ufak işler. Bunun, mutlaka, büyük 
işler noktasında ve kökünden çözülmesi için, bu dediğim birinci metodun mutlaka uygulanması 
lazım; yani, depoların kontrolü. 

İkincisi de, bunların vergi meselesi. Tabiî ki, vergiler belli noktada olunca cazip hale geliyor; o 
da, Sayın Maliye Bakanımızın, Hazinenin ve Ekonomik Üst Kurulun birlikte yapacağı çalışmayla 
olacak. Dolayısıyla, olayın bu kısmını daha geniş, kapsamlı bir çalışmayla sürdürmek durumundayız. 

Bir de, solvent ve bazyağı meselesi var; bu da apayrı bir konu. Bunlar, yakıt niyetine kul
lanılıyor ve buradaki rakam da yaklaşık 90 000 000 - 100 000 000 dolar; ama, bunun daha büyük 
zararı, paradan ziyade, motorların canına okuyor, motorları berbat ediyor, dişlilerin ömrünü kısal
tıyor ve daha önemlisi, insan sağlığı için son derece zararlı kimyasalların, başta kükürt olmak üzere, 
atmosfere karışmasıyla zarar veriyor. Onun için, bu çalışmayı çok geniş kapsamlı olarak 
yürütüyoruz. Bu noktada da, dediğim gibi, 1996 yılından 2003 yılına kadar otomobil sayısında yüz
de 45 artış varken benzin ve LPG yüzde 9 artıyorsa, ağır vasıtaların sayısında yüzde 63 artış varken 
motorin yüzde 12 artıyorsa, mutlaka bunun önüne geçmek için daha ciddî çalışmalar, daha kapsam-
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lı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bunun için de, çalışmalarımızı belli bir disiplin içinde sür
dürüyoruz. İşin ciddiyeti açısından ve belli bir nezaketi açısından, yaptığımız ve yürüttüğümüz 
çalışmaların detayına daha fazla girmek istemiyorum; çünkü, bu noktada, biz, kararlıyız; aynı 
zamanda, sektörün çok büyük bir kısmının bize yardımcı olması ve dürüstçe, bu tedbirlerin alınması 
yönünde bizi desteklemesi, bize büyük güç veriyor. O bakımdan, ben, bu vesileyle, sektörün il
gililerine de ayrıca teşekkür ediyorum. 

Ayrıca, bu konuda, komisyonun kurulması noktasında Meclisimizin alacağı karan da takdire 
bırakıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) -

Dolayısıyla, Yüce Meclisimizin, araştırma konusundaki çalışmanın olması için alacağı karan tak
dirine bırakıyorum. Zaten, biz, bu noktada, çalışma yapılsa da yapılmasa da, Bakanlık olarak, İçiş
leri Bakanlığı olarak, Maliye Bakanlığı olarak, Gümrük Müsteşarlığı olarak, bu konuda, çok ciddî 
olarak çalışmanın üzerindeyiz ve bu noktada, gerek Emniyet Teşkilatımıza gerekse Jandarma Genel 
Komutanlığına, hem şu anda yürüttükleri çalışmalar için hem de yürütecekleri çalışmalar ve yaptık-
lan başarılı operasyonlar için teşekkür ediyorum ve dediğim gibi, bu noktada, bu işi kökünden çöz
mek üzere, yoğun bir çalışma içinde olduğumuzu ifade ediyorum; bu noktada, bizi destek
leyeceğinizden de eminim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Önerge üzerinde, AK Parti Grubu adına, Çankın Milletvekili Sayın Tevfık Akbak; buyurun. 

(AK Parti sıralanndan alkışlar) 
Sayın Akbak, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA TEVFİK AKBAK (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Bitlis Milletvekilimiz Sayın Vahit Kiler ve 29 arkadaşımızın, akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, 
insan ve çevre sağlığına verdiği zararlann araştınlması ve gereken önlemlerin belirlenmesi amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partimiz Grubu 
adına söz almış bulunuyorum; konuşmama başlarken, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, kaçakçılık, insanlık tarihi boyunca süregelen ve toplumlan büyük zararlara 
uğratan, kanun ve nizamlara uyanlara, devletlerin ekonomisine, zaman zaman sağlığa ve çevreye 
büyük zararlar veren çok önemli bir toplum sorunudur. Eski tarihlerde ilkel metotlarla icra edilen 
kaçakçılık, özellikle son yıllarda daha organize ve daha teknik yollarla yapılmakta olup, ortaya 
çıkan kayıtdışılık ve yasadışılığın verdiği zararlar da bir o kadar büyümüştür. 

Kolay para kazanma arzusu, akaryakıttan alınan vergilerin yüksekliği ve kaçak akaryakıtın nor
mal piyasa fiyatının çok altında olması, etrafımızda çok ucuza akaryakıt alınabilecek ülkelerin mev
cudiyeti, ayrıca deniz yoluyla yapılan kaçakçılıkta sahillerimizin uzunluğu ve kontrolünün zor ol
masıyla birlikte, buradaki rantın büyüklüğü, ülkemizdeki akaryakıt kaçakçılığının ana nedenleri 
arasındadır. 

Değerli arkadaşlar, daha iki yıl öncesine kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki benzin istasyon
larındaki ucuz mazot tabelaları, ülkemizdeki akaryakıt kaçakçılığının varlığını ve hacminin ne 
kadar büyük olduğunu gözler önüne sermektedir. 

- 5 9 5 -



T.B.M.M. B : 46 4 . 1 . 2005 O : 2 

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün verileri çerçevesinde, ülkemizdeki akaryakıt tüketiminin 
yaklaşık yüzde 18'inin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı, malî değeri tam olarak bilinmese de yak
laşık 8 milyar dolarlık bu kayıtdışı pazarın her yıl ülke ekonomisine 2 milyar ilâ 2 500 000 000 dolar 
civarında vergi kaybına neden olduğu tahmin edilmektedir. Özellikle ülkemizde son yıllarda hızlı 
büyümelerin yaşandığı, fabrikalarda üretimlerin arttığı, otomobil satışlarının rekorlar kırdığı bir or
tamda kayıtlı akaryakıt tüketimindeki büyüme hızı maalesef çok düşük görünmektedir. Bunun 
nedeni de, takdir edileceği üzere, kayıtlara girmeyen akaryakıtın varlığını göstermektedir. 

Sayın Bakanımızın da konuşmasında belirttiği üzere, 1996 ve 2003 yılları arasında araç 
sayılarındaki artış ile akaryakıt tüketimindeki artışa baktığımızda bir dengesizlik ortaya çıkmak
tadır. Bu tarihler arasında otomobil sayısındaki artış oranı yüzde 45, ağır vasıta sayısındaki artış 
oranı yüzde 63 olmuş iken -2004 yılındaki satışların bu bağlamda daha da arttığı aşikârdır- buna 
karşın benzin ve LPG tüketimindeki artış oranı yüzde 9, motorinde ise yüzde 12 olarak gerçekleş
miştir. Oysaki, bu artış oranları arasındaki dengenin, büyük ölçüde birbirine paralellik arz etmesi 
gerekirdi. 

Ayrıca, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Gümrük Muhafaza tarafından, özellikle son iki 
yılda çok ciddî oranlarda kaçak akaryakıtın yakalanmış olması da, yasadışılığı gözönüne sermektedir. 

Yine, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Petrol Araştırma Merkezince yapılan analizlerde, 
piyasada satılan akaryakıtın yaklaşık 1/6'sının standartdışı olduğu tespit edilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bu gerçeğin tespitinden sonra, isterseniz bir de, kaçak akaryakıtın ülkemize 
nasıl girdiği, kaçakçılığın hangi yollarla yapıldığı noktasında duralım. 

Öncelikli olarak, birçok sınır vilayetimizde TIR'ların, kamyonların, otobüslerin, çekicilerin, 
hatta otomobillerin orijinal depoları yerine daha büyük hacimli depolar konulmak suretiyle kaçak
çılık yapılmaktadır. 

İkinci bir yol olarak, doğu ve güneydoğu illerimizde ekonomik canlanmayı temin etmek 
amacıyla, bu illerin birkısım akaryakıt ihtiyacının ithalat yoluyla daha ucuza karşılanması esasına 
dayanan sınır ticareti kapsamındaki akaryakıtın bölge dışına satılmasıyla kaçakçılık yapılmaktadır. 

Üçüncü bir yol olarak, serbest bölgeler veya gümrüklerden yüklenen transit akaryakıtın bir kıs
mı veya tamamı yurt içinde boşaltılmak suretiyle kaçakçılık yapılmaktadır. 

Bir başka metot, balıkçı motoru veya deniz hizmet motoru gibi deniz araçlarının uluslararası 
sulardaki gemilerde mevcut akaryakıt zulalarından aldıkları kaçak akaryakıtı içpiyasaya sür
meleridir. 

Yine, yabancı gemiler ve yurt dışındaki limanlara sefer yapacak olan Türk gemilerinin gümrük 
vergilerinden muaf olarak aldıkları akaryakıtı yurtiçine satmaları yoluyla gerçekleşen kaçakçılık da, 
bu yollardan biridir. 

Özellikle kontrolün daha az olduğu Romanya, Bulgaristan ve Rusya gibi ülkelerden akaryakıt 
getiren gemiler, manifesto fazlası yakıtlarını kaçak olarak ülkemizde satmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlar, bir başka kaçakçılık yolu da, kimya sanayii alanında kullanılmak üzere it
hal edilen petrol türevlerinin, benzin ya da motorin içine katılarak satılmasıyla yapılmaktadır. Özel
likle redüktör ve dişli yağı ile solventler, akaryakıta karıştırılarak haksız kazanç elde edilmektedir. 

Konuya aydınlık getirmesi için bir istatistiği sizlere aktarmak istiyorum. Ülkemizin, yıllık 
redüktör ve dişli yağı ihtiyacı ortalama 5 000 ton iken, 2000 ve 2003 yılları arasındaki ithalatımız 
296 000 ton olarak gerçekleşmiştir. Ortada, 281 000 ton arz fazlası bir yağ vardır ki, bu, muh
temelen akaryakıta karıştırılıp piyasaya sürülmüştür. Solventte de durum çok farklı değildir. Sadece 
300 000 tonluk kimyasalın akaryakıta karıştırılması, millî ekonomimizde, yaklaşık 250 000 000 
dolarlık bir vergi kaybına neden olmaktadır. 
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Son olarak, hükümetimizce, iyi niyetle, denizcilik sektörünün gelişimi için, 2004 yılı itibariy
le, iç denizlerimizde yük ve yolcu taşımacılığı ve balıkçılıkta kullanılan deniz vasıtalarına ihtiyaç
ları nispetinde ÖTV'siz olarak satılan akaryakıtın amacı dışında kullanılması da, yukarıda sayılan 
maddelere ilave edilebilir. 

Değerli arkadaşlar, bu örnekleri artırmak, çeşitlendirmek mümkündür. Yukarıda bir kısmını 
saydığım metotlarla yapılan kaçakçılığın ülkemiz ekonomisine verdiği zarar, sadece vergi bazında 
4 katrilyon Türk Lirası civanndadır. Aynca, standartdışı bu akaryakıtlar, içlerindeki kimyasallann 
zararlı boyutlan olması nedeniyle, ciddî anlamda çevre kirliliğine yol açmaktadır. Yine, bu akar
yakıtlar, kullanılan araçlarda sık sık arızalara neden olmakta ve bu boyutuyla millî ekonomimizde 
büyük kayıplar ortaya çıkarmaktadır. Kaçak akaryakıtın araçları tahribatıyla verdiği zararın yak
laşık 1 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

Yine, çok basit kimyasallarla elde edilen bu akaryakıt, özellikle kamyon ve otobüslerde, kaza 
esnasında, kullanıcılar ve çevredeki insanlar için yanıcı ve patlayıcı bir ortam oluşturarak, büyük 
risk ve tehlike yaratmaktadır. 

Akaryakıt kaçakçılığının beraberinde getirdiği en önemli hususlardan birisi de, sosyal boyutudur 
ki, dürüst esnafın zarar etmesi ve satıcı ile müşteri ilişkilerinde güvensizlik oluşturmasıdır. 

Değerli arkadaşlar, çok uzun süredir bu sektörün içerisinde olan bir arkadaşınız olarak, 
yaşadığım için söylüyorum; geçmişte yapanın ve satanın yanında kâr kaldı, halkımızın dürüst bayi 
ve tüccara olan güveni ve itimadı sarsıldı; kullanıcı da satıcı da, tabiri caizse, ne yapacağını şaşırdı. 
Dürüst satıcı satmakta zorlandı, alıcı da kaçak akaryakıt kullananlarla aralarında oluşan nakliye 
fiyatlarındaki fark nedeniyle rekabet edemez hale geldi. 

Nakliyeci esnafı, bu haksız rekabet karşısında, istemeyerek de olsa, araçlannda ortaya çıkan zarar
lara rağmen, kaçak akaryakıta yöneldi. Bu başıboşluk zamanla TIR parklannın içerisine kadar ulaştı ve 
yaygınlaştı. Yasadışılık yaygınlaştıkça, yasal ve dürüst çalışan işletmeler zarar eder hale geldi. 

Bunun dışında, vatandaşımız akaryakıt almaktan korkar oldu; ucuz ile kalite arasında zorlandı. 
Dürüst çalışmayanlar yüzünden, dürüst çalışanlar da maalesef itham edildi. Vatandaşımız bir başka 
yerden aldığı kaçak akaryakıtın aracına verdiği zararı diğer bir yerden aldığı akaryakıta bağladı ve 
zaman içerisinde müşteri ve bayi ilişkileri bozuldu. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizin kanayan yarası olan akaryakıt kaçakçılığıyla daha etkin 
mücadele edilebilmesi için geçmişte birçok düzenlemeler yapılmıştır. Öncelikle, genel manada 
kaçakçılıkla mücadeleyi daha etkili yapabilmek için 1918 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış, 
yerine daha büyük cezalar getiren 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Yasası yürürlüğe girmiştir. 
Petrol Piyasası Kanunu ve Lisans Yönetmeliğiyle, petrol piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi 
görevi EPDK'ya verilmiş; sektördeki sıkıntıların giderilmesi, piyasanın sağlıklı, güvenilir ve şeffaf 
bir yapıya kavuşturularak kaçakçılığın önlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmalarda daha etkin ve verimli olunabilmesi, mevzuat ve yetki karmaşasının ortadan kaldınl-
ması için, Başbakanlık bünyesinde, Gümrük, Denizcilik ve Dış Ticaret Müsteşarlıktan, Maliye Bakan
lığı, Enerji, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Komutanlıklan ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu yetkililerinden oluşan, Akaryakıt 
Kaçakçılığıyla Mücadele ve Koordinasyon Çalışma Grubu oluşturulması kararlaştırılmıştır. 

Yine, kaçakçılığı önleme adına en önemli adımlardan bir tanesi de, 17.11.2004 tarihinde Res
mî Gazetede yayımlanan ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 7 nci maddesinin yürür
lük tarihi 1.3.2005 tarihine bırakılan, Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliktir. Ulusal marker uygulamasıyla birlikte, piyasa katılımcıları, hep
si lisanslaşmış olacak, standardın dışında kaçak akaryakıt çok daha çabuk tespit edilebilecek, kaçak 
akaryakıt satan bayilere ve dağıtıcı firmalara çok ciddî cezalar uygulanarak, sektörün kendi içerisin
de bir otokontrol sistemi oluşturması sağlanacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; kaçakçılığın önlenmesi adına yukarıda saydığımız yasal 
düzenlemeler ve tedbirler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlannın sıkı denetimleri çok önemlidir ve 
kısa vadede yapılması gereken de elbette budur; ancak, bütün bunlar tek başına yeterli değildir. 

Uzun vadede, çevremize göre çok pahalı olan akaryakıt ürünleri üzerindeki yüksek vergi oran
larının zaman içerisinde düşürülmesi şarttır. Kaçakçılığın ulaştığı nokta ve yüksek fiyat, maalesef, 
ülkemizin geçmişte iyi yönetilemeyişinin neticesidir. Zira, bu yol, en kolay vergi alınabilen yol 
olarak seçilmiş. Bugün, ne yazıktır ki akaryakıt fiyatı içerisindeki vergi oranı yüzde 60, toplam ver
gi içerisinde akaryakıttan alınan vergi payı yüzde 25'tir. Bunun neticesi, içpiyasa ile komşularımız 
arasındaki fiyat uçurumu kaçakçılığı körüklemiş, kaçakçıların iştahını artırmış ve tüketiciyi de, 
ucuz olsun da nasıl olursa olsun noktasına getirmiştir. 

Değerli arkadaşlar, ülkemiz için çok acı olan bir gerçek de, dört bir yanı âdeta petrolle çevrili 
Türkiyemizde, petrolün arzu edilen düzeyde üretilememesidir. Tabiri caizse, komşu tarlada su fış
kırırken, bizde kuraklık, susuzluk yaşanması gibi bir şey. Ne hikmetse, bizde, arzu edilen bu üretim, 
bir türlü gerçekleşememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde bir değişim başlamıştır. Halktan gücünü alan bir Meclis ve ik
tidar işbaşındadır. Hükümetimizin her alandaki gayretli çalışmalarına, Enerji Bakanlığımızın petrol 
ve doğalgaz arama noktasındaki gayretli çalışmaları da eklenmiştir. Bu vesileyle, Sayın Bakanımızı 
ve ekibini gönülden kutluyorum. Temennimiz ve gayretimiz, gelecek günlerin, düzelen ekonomisiy
le, herkesi ve her şeyi çok yakından ilgilendiren, yolunda savaşlar yapılan, kan ve gözyaşı akıtılan 
petrol üzerindeki KDV ve ÖTV gibi vergilerin giderek azaldığı, yerli petrol üretimimizin hızla art
tığı günler olmasıdır ve inşallah, milletimizin hak ettiği o günler yakındır. Aksi takdirde, akaryakıt 
kaçakçılığıyla ilgili mücadele noktasında gösterilen gayretler eksik kalır, nihaî neticeye varılmaz. 

Tabiî, Yüce Meclisimizin ve aziz milletimizin takdir edeceği üzere, yüksek oranlı ÖTV ve 
KDV'nin bir anda düşürülmesini beklemek, bütün iyi niyetli ve güzel çalışmalarıyla sektörün sorun
larını sahiplenen hükümetimize karşı da bir haksızlık olur. 

Kısaca izaha çalıştığım akaryakıt kaçakçılığının ülkemize verdiği zararları, çıkarılan son Pet
rol Yasası, ulusal marker uygulaması, alınacak polisiye ve malî denetim ve tedbirler, umarım as
garîye indirir; ancak, bu tedbirler, kaçak akaryakıttan büyük rantlar elde eden kaçakçı kesimi başka 
yeni yöntem ve metotları aramaya zorlayacaktır. Özellikle, yeni uygulamanın başlayacağı şu gün
lerde, konunun çok yönlü araştırılması için Yüce Meclisin bir araştırma yapması, kanaatimizce 
zarurî ve iyi seçilmiş bir zamandır. Bu konuda yapılacak komisyon çalışmalarının ülke 
ekonomimize katkılar getireceğine, ileriye yönelik üretim artırımı için nelerin yapılabileceği husus
larında çok yararlı olacağına inanıyorum. 

Bu çalışmanın hayırlı bir başlangıç olması temennisi ve 2005 yılının Meclisimizde milletimiz 
için faydalı çalışmaların yapıldığı, insanlığın huzur ve mutluluğunun arttığı bir yıl olması dileğim
le, Yüce Heyetinizi, şahsım ve Grubum adına selamlıyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akbak. 
Önerge üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet 

Vedat Melik; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; akaryakıt kaçakçılığının, başta ülke ekonomisi olmak üzere, insan ve çevre sağlığı üzerin
deki olumsuz etkilerini incelemek ve bu sorunla ilgili etkin çözüm yolları araştırmak üzere Meclis 
araştırması açılması konusunda Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini belirtmek üzere Grubum 
adına söz almış bulunuyorum; öncelikle Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. 
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Değerli arkadaşlar, ülkelerin gelişmişlik ölçülerinden biri de petrol ürünleri tüketimidir. Bir ül
kede nüfusuna oranla ne kadar petrol tüketiliyorsa o ülke o kadar gelişmiştir diyebiliriz. Elbette ki, 
burada ölçü alınan, özellikle günlük yaşamda sade vatandaşın yaşam seviyesinin yüksekliğinin bir 
başka göstergesi olan, mal ve yolcu taşımacılığından ziyade, kendi özel aracında kullandığı petrol 
ürünleri, akaryakıt, daha doğrusu mazot ve benzin kullanımıdır; ancak, Türkiye gibi -ki, belki de 
dünyada bir başka benzeri yoktur- yolcu ve mal taşımacılığının yüzde 80'den fazlasının kara nakil 
araçlarıyla yapıldığı, fakat, ihtiyaç duyduğu petrolün yüzde 90'dan fazlasını ithal eden bir ülkede, 
akaryakıt ve akaryakıt fiyatları, her gün, her an, özellikle nüfusumuzun yandan fazlasını oluşturan 
taşımacılık ve tarım sektörüyle uğraşan insanların üzerinde konuştukları bir maldır; çünkü, akar
yakıt, özellikle son otuz yıldır, dünyada hiçbir ülkeyle mukayese edilemeyecek kadar toplumumuzu 
yakından ve şiddetle etkilemiştir. Bugün ve yakın bir gelecekte de ülke ekonomisini yakından et
kileyecek akaryakıttan daha önemli bir mal düşünülmemektedir. Öte yandan, akaryakıt, ülkemizde, 
hiçbir ülkede olmadığı kadar en çok ve en kolay dolaylı verginin alındığı malların başında gelir. Öy
le ki, yıllardan beridir hükümetlerin kaynak bulmakta zorlandıkları anda kullandıkları tek yol akar
yakıta değişik isimlerle yeni vergiler koymak veya bu vergileri artırmaktır. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizin coğrafi durumu, dünyanın en büyük petrol üreticisi iki ülkeyle 
komşu olması, ayrıca, Basra Körfezi ve Karadeniz'den denizyoluyla taşınan akaryakıt veya petrolün 
transit geçiş yolu üzerinde bulunması, vergi ödenmeden ülkeye sokulabilen akaryakıt kaçakçılığın-
daki muazzam kâr, akaryakıt piyasasındaki düzensizlik ve disiplinsizlik, Türkiye'de kaçak akaryakıt 
ticaretini körükleyen nedenlerin başında gelmektedir. 

Kaçak akaryakıt ülkeye çeşitli yollardan girmektedir. Bunları, şimdiye kadar konuşan değerli 
konuşmacılar ve Sayın Bakan da ifade ettiler; ama, ben de, kendi görüşüm açısından bir daha 
sıralamak istiyorum. Bunları, kısaca şöyle sıralayabiliriz: 

Bunların en önemlisi, petrol ithalat izni almış ve bunu, denizyoluyla getiren herhangi bir firma 
-ki, bu, elbette ki, konuyla iştigal eden ve ilgili resmî kurumlardan izin almış ve ilgili resmî kurum
larca tanınan bir firmadır- gümrüklere beyan ettiği miktardan çok daha fazlasını getirmekte, güm
rük beyannamesinde yazılı olan miktarın vergisini ödemekte, diğerini ise tamamen gümrüksüz 
olarak içeriye sokmaktadır. Biraz önce Sayın Bakan da, sanıyorum, bunu kabullendiği için bu ör
neği verdi. Değişik konşimentolarla gemiler Türk boşaltma limanlarına yanaşabilmektedirler. Bu iş
leri, söz konusu, örnek verdiğimiz firmanın tek başına yapamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. 
Bu işler, hepinizin de iyi bildiği gibi, çok iyi organize edilmesi gereken işlerdir. Ne akaryakıtı içeri 
sokarken ne de bu kadar yüklü bir malı satarken ciddî organizasyonlar olmadan böyle bir işi 
yapabilmek mümkün değildir. 

Diğer önemli bir kaçakçılık şekli ise şöyledir: Söz konusu firma -adı önemli değil- kolayca 
mazota veya benzine dönüştürülebilen bir malı, bir petrol ürünü malı, gümrük vergi tarifesinde ya 
hiç vergi alınmayan veya çok düşük vergi alınan, ÖTV ve KDV'si düşük olan bir ürünü beyan 
ederek ülkeye sokmaya çalışmakta veya soktuktan sonra kendi antrepolarına dökmekte, daha son
ra, bu ürünü kolayca mazota veya benzine dönüştürebilecek başka bir madde katmakta ve bu 
kalitesiz ürünü, çevreyi kirleten, Türkiye ve Avrupa Birliği standartlarına uymayan bu malı, yine 
çok yüksek fiyatlarla vatandaşa satmaktadır. 

Bu konudaki çok basit bir olayı, yazılı soru önergesine konu olduğu için söyleyeceğim. Bu 
vereceğim örnekte çok sayıda olaylar var, adliyeye intikal etmiş olaylar var, etmeyen olaylar var; 
ancak, basına intikal ettiği için kamuoyu tarafından duyulan ufak bir olayı anlatmak istiyorum ki, 
bu aysbergin sadece çok küçük bir ucudur, gerçekten nokta kadar görünen bir ucudur. Geçenlerde, 
bundan dört beş ay önce, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan'm, 7 Haziran 2004 tarihin
de, Sayın Başbakana, Gebze açıklarında meydana gelen, değişik bir şekilde yapılmak istenen kaçak
çılıkla ilgili olarak yönelttiği soru önergesi ve verilen cevap da bu tür işlere kimlerin 
bulaşabileceğinin ve bu işlerde ne büyük paraların dönebileceğinin basit bir örneğidir. 
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Bir başka önemli kaçakçılık şekli de "ihrakiye" dediğimiz, uluslararası sularda veya kendi 
karasularımızda seyreden yabancı gemilere yakıt ikmali yapmak bahanesiyle yapılan kaçakçılıktır. 
Aslında açıklarda seyreden ve bütün işi gücü Türkiye'ye kaçak yakrt taşımak olan gemilere açık 
denizde daha küçük tonajda gemiler yanaşmakta, büyük gemiden küçük gemiye 2 000-3 000 ton 
yakıt aktarılmakta, kendilerine sorulduğu zaman da, açıklarda yakıtı biten gemiye ikmal yapmaktan 
geri döndüklerini söylemektedirler. Bu mal da, aynı yukarıdaki örnekte olduğu gibi, ülke içine 
tamamen gümrüksüz girmekte, ancak, vatandaşa gümrüklü fiyatıyla satılarak, inanılmaz bir 
yasadışı para kazanılmaktadır. 

Yine, başka bir kaçakçılık şekli, ki, o da, Irak savaşıyla birlikte başlamıştır. Irak'taki rafineriler 
tahrip edildikten, çalışamaz hale geldikten sonra, Irak'ın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, 2003 yılı 
nisanından sonra, bu ülkeye Türkiye'den yoğun olarak benzin, mazot ve LPG ihracatı başlamıştır. 
Halen devam etmekte olan bu taşımacılık, Irak'taki güvenlik nedenleriyle, son aylarda ilk günler
deki yoğunluğunu kaybetmiştir. Biliyorsunuz, bu güzergâhta çalışan birçok şoförümüz de zaten bu 
nedenden dolayı katledilmiştir. 

Burada da, özellikle Irak'a mal taşıyan LPG tankerleri dönüşte tanklarının içinde bıraktıkları 
birkısım LPG'yi, yurt içinde LPG dağıtım şirketlerine çok düşük fiyatlarla satmaktadırlar. Aynı 
şekilde, bu LPG de, aracılarının çok yüksek kazançlar elde etmesinden sonra, nihaî tüketiciye Tür
kiye'deki LPG fiyatından satılmaktadır; yani, burada yasadışı bir olay yapılmaktadır; ama, yasadışı 
bir olaydan nihaî tüketici de faydalanamamaktadır. Yani, sonuçta, geniş tüketici kesiminin bu 
yasadışı işten hiçbir faydası olmamaktadır. Günümüzde, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgemiz
de kaçak LPG satışı çok yoğun bir şekilde devam etmektedir. Sırf kaçak LPG toplamak için, çok 
sayıda LPG tankeri, bölgede, âdeta cirit atmaktadır. 

LPG konusuna girmişken, yine, denizyoluyla ithal edilen LPG'nin durumunu da incelemek 
gerekir; yani, ülkeye denizyoluyla giren LPG'nin, 5 000 tonluk, 10 000 tonluk tankerlerle ülkeye 
giren LPG'nin standartları, bizim Türk standartlarına uygun mudur? Bütan, propan oranlan, Türk 
standartlarına uygun mudur, değil midir? Sayın Bakan buradayken, özellikle kendisinden rica 
ediyorum. Türkiye'ye denizyoluyla ithal edilen ve büyük depolara dökülen LPG'lerin kontrol edil
mesi gerekir. 

Yine, LPG'ye değinilmişken, tabiî, çok uzağa gitmeye gerek yok. Birkaç yıldır Ankara'da 
otogazın niçin düşük fiyatla satıldığına hiçbiriniz baktınız mı acaba? LPG'li araç kullananların hep
si biliyor. Şimdi, LPG'nin özellikle otogaz olarak rafinerilerden bir alış fiyatı var. Bu, en pahalı olan 
LPG türüdür. Tüplü LPG, en ucuz LPG'dir. Otogaz olarak kullanılan LPG, Ankara'da birkaç yıldır 
çok düşük fiyata satılmaktadır. Bunun sebebine bakmak lazım; yani, kaçakçılık derken çok uzağa 
gitmeye gerek yok. Bu firmaların, LPG'yi, rafineriden veya ilgili firmadan aldıkları fiyat bellidir, 
satabilecekleri fiyat da bellidir; yani, yasal kârlarını yapmak için satacakları fiyat bellidir; ama, bir
kaç yıldır Ankara'da bu fiyatın çok altında LPG satılmaktadır. Bence, öncelikle, buraya da bakmak 
gerekir fazla uzağa gitmeden. 

Değerli arkadaşlar, İran ve özellikle Irak'a karayolu taşımacılığı yapan kamyon ve tankerlerin 
kendi akaryakıt depolarında getirdikleri mazot, yukanda vermeye çalıştığımız örneklerin yanında 
çok küçük kalmaktadır. Şimdi, burada, değerli AK Parti milletvekillerinin hazırladığı Meclis araş
tırma önergesinin gerekçesinin son sayfasında verilen örnekte, özellikle, doğu ve güneydoğu il
lerimizden İran ve Irak'a yapılan taşımacılığa değinildiği için, bu konuyu burada dile getirmek is
tedim. 
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Bakın değerli arkadaşlar, Irak'a giriş-çıkış yapan bir TIR'a dönüşte 600 litre, kamyona ise 400 
litre mazot getirme hakkı tanınmaktadır. Bunun dışındaki mazot, orada, TPIC -eski Petrol Ofisi-
tarafından yapılan depolara döktürülmekte, 400 ve 600 litreden fazla mazot getiren kamyonlara da 
bunun cezası kesilmektedir. Bu mazotun büyük bir kısmı da, o aracın, gidiş-dönüş mesafesi hesap
lanarak kendisine bırakılmaktadır. Ancak, özellikle, Irak'a transit mal taşıyan LPG veya akaryakıt 
taşıyan tankerlerin yaptığı başka bir şey vardır; bu da, Türkiye içinde, Irak'a çıkış yapmadan önce 
bu malın bir kısmını boşaltmak; ondan sonra, onun yerine ya evsafı bozuk bir mal koymak veya su 
koyarak malı götürüp son noktaya taşımaktır; fakat, Habur sınır kapımızda biliyorsunuz bir 
laboratuvar var; ancak bu laboratuvar, ya cihazları eksik olduğu için ya da elemanları eksik olduğu 
için tam olarak çalıştırılamamakta, bu nedenle, böyle bir kaçakçılığa da sebebiyet verilmektedir. 
Ancak, özellikle Irak ve İran kapısından geçen kamyonların başka bir sorunu vardır: Şimdi, siz, İs
kenderun veya Mersin Limanlarından Musul'a -bazen daha aşağılara- 40 000 lira gibi çok düşük bir 
nakliye ücreti verirseniz, kamyoncuya, bu yasadışı yollardan başka bir yol kalmamaktadır. Bana 
göre, hükümetin en önemli görevlerinden biri de budur. Yani, taşımasını 300 000 liraya aldığı malı, 
can güvenliği olmayan bir bölgeye 40 000 liraya taşıtan firmaya bence hükümetin müdahale etmesi 
gerekir. Bu kaçakçılığın, bölgede yapılan kaçakçılığın ana sebeplerinden biri de budur. 

Değerli milletvekilleri, ülkemize çeşitli yollardan sokulan akaryakıt, araştırma önergesinin 
gerekçesinde birçok yerde belirtildiği gibi, önemli miktarda vergi kaybına neden olmaktadır. Sayın 
Bakan ve değerli konuşmacılar bu rakamları verdiği için, ben tekrar ona girmek istemiyorum; ama, 
bunun yanında çok önemli miktarda haksız kazanca da neden olmaktadırlar. Bu işi yapan insanların 
yasadışı yollardan elde ettikleri bu kazancı, hangi yasadışı işlerde kullanacakları da belli değildir. 

Kaçak akaryakıtın, özellikle denizyoluyla getirilen yakıtın ne olduğu da belli olmadığından, 
standartlara uygun olmadığı kesin olduğu gibi, ciddî anlamda çevre kirliliğine neden olduğu ve kan
serojen madde yoğunluğu içerdiği de çok açıktır. Yani, bugün, benzin diye bazı istasyonlarda satılan 
benzinin, ülkemizde artık satışı yapılmayan, pek kullanılmayan süper benzinden kalitesinin daha 
düşük olduğu araba kullanan herkes tarafından bilinmektedir. 

Şimdi, biraz önce Sayın Bakanın da, tabiî, belirttiği gibi, akaryakıt piyasasına bir düzen, disip
lin getirmek çabasında olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, ulusal işaretleme, yani, marker 
yöntemini devreye sokmaya çalışmaktadır. Her firmanın bir işareti olacağından, yapılan denet
lemelerde, bayii bulunduğu dağıtım firmasının işaretini taşımayan malı satan bayi, kaçak mal sat
tığı gibi işlem görecektir. Bu doğru bir yaklaşımdır; elbette, bu sektöre bir disiplin, bir düzen getiril
mesi gerekmektedir; ama, böyle bir incelemede, akaryakıt dağıtım firmasının da sorumlu tutulması 
gerektiği kanaatindeyim. Bu yasada, bu yönde bir değişiklik yapılması gerekir. 

Değerli arkadaşlar, biz, bütün bu düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz. Sayın Bakan da, burada, 
Meclis araştırması önergesiyle ilgili konuşurken, bu arada kendi Bakanlığıyla ilgili de değişik 
konularda ne kadar başarılı olduğu yönünde açıklamalar yaptı. Ona da saygı duyuyoruz ve o konuda 
kendisiyle, burada, bu madde üzerinde tekrar bir tartışma konusu yaratmak istemiyoruz; ama, 
burada, bütün konuşmacıların hemfikir olduğu bir şey var ki, akaryakıt kaçakçılığının yüzde 80'e 
varan bölümü denizyoluyla yapılmaktadır. Kaçakçılık deyince de, maalesef, denizyolu deyince 
hatırımıza İstanbul gelir; ama, Çevre altkomisyonunda yapılan çalışmalarda, Çevre Yasasında 
yapılacak bir değişiklikle, İstanbul Boğazında ve Marmara Denizinde, çevreyle ilgili, özellikle 
deniz taşımacılığında çevreyle ilgili denetleme yetkisi Sahil Güvenlik Komutanlığından alınarak İs
tanbul Büyükşehir Belediyesine verilmek istenmektedir, bu yönde bir yasa çalışması vardır. Eğer 
böyle bir yasa çıkarsa, Türkiye'nin en büyük akaryakıt kaçakçılığının yapıldığı, Türkiye'ye en çok 
solventin girdiği yer olan İstanbul'da ve Marmara Bölgesinde, bu yetki Sahil Güvenlik Komutan
lığından alınacak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilecek ve mücadele -tabiri caizse- tavsamış 
olacaktır. Bu konuda size küçük bir örnek vermek gerekirse, 2003 yılında denizlerde yakalanan 
kaçak akaryakıt miktarı yalnızca 346 tondur; yani, ülkeye giren yüzde 80 kaçak akaryakıttan sadece 
346 tonu yakalanabilmiştir. 
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Değerli arkadaşlar, burada, tabiî, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sevindirici bir hadiseye daha 
tanık olduk; o da şudur: Bu Meclis araştırması önergesini hazırlayan değerli AK Partili milletvekili 
arkadaşlarımız, iki yıldır, cumhuriyet hükümetinin, yani, AK Parti İktidarının olduğu cumhuriyet 
hükümetinin bu konuya gerekli hassasiyeti gösteremediğini kabul etmişler ki, böyle bir araştırma 
önergesi vermişler. Bu nedenle, önergeyi hazırlayan AK Partili milletvekili arkadaşlara teşekkür 
ediyorum. 

Ülkemizde yoğun bir şekilde devam eden, başta akaryakıt kaçakçılığı olmak üzere, her türlü 
kaçakçılığın nedenlerinin araştırılması ve bu soruna etkin tedbirler bulunup uygulanması için açıl
ması istenilen Meclis araştırması önergesini, Cumhuriyet Halk Parti Grubu olarak desteklediğimizi 
belirtir, hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Melik. 
Önerge üzerinde söz isteyen, önerge sahibi Bitlis Milletvekili Sayın Vahit Kiler; buyurun. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Kiler, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
VAHÎT KİLER (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sözlerime başlarken, hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Tabiî, konuya, çok geniş bir şekilde, hem Sayın Bakanımız hem bizim AK Parti Grup temsil

cimiz hem de Cumhuriyet Halk Partisi Grup temsilcisi yeterince değindiler. Ben de, özellikle, hem 
önergenin gerekçesinde yer alan hem de bunu hazırlarken araştırmalarımızda ortaya çıkan rakam
sal bazda bazı sonuçları sizlerle paylaşacağım. 

Tabiî, kaçakçılık ülkemizde yeni yapılmıyor, son elli yıldır kaçakçılık var. Olayın, hem 
ekonomik boyutu hem kayıtdışı olduğu için yine zararı devlete gelen boyutları var. Hele hele son 
yirmi yıldır, organize bir şekilde, kaçakçılığın çok değişik türlerini ülkemiz görüyor; değişen tek
nolojiyle beraber elektronik eşya kaçakçılığı, yine değişen teknolojiyle beraber ceptelefonu kaçak
çılığı... Tabiî, bunların hepsinin yanında, akaryakıt kaçakçılığı, topladığınız zaman, çok fazla mik
tarda, hem ülkeye zarar veriyor hem insan sağlığına zarar veriyor hem de ekonomik boyutta her tür
lü zararı veriyor. Bununla ilgili olarak, biz, özellikle, bu kaçakçılığı yapan insanlar nerede yapıyor
lar, nasıl yapıyorlar, daha çok doğu ve güneydoğuda mı, yoksa denizyoluyla batıda mı yapılıyor, 
bunları araştırdık. 

Değerli arkadaşlarım, inanın, olayın boyutu o kadar büyük ki, rant o kadar fazla ki... Artık, bu 
iş, tamamen organize suç örgütlerinin, büyük çetelerin elinde; çünkü, rant çok yüksek. Sayın 
Bakanım da değindi, Tevfık Bey de değindi, Vedat Bey de değindi; olayın yıllık boyutu 2 500 000 
000-3 000 000 000 dolarlara dayanmış. Bu rakamlar, kayıtdışı çalışanların, özellikle organize suç 
örgütlerinin iştahını kabartıyor. Tabiî, bunu tek başına birilerinin yapması mümkün değil; illa ki bir 
yerlerden destek aldılar ve bunu son yirmi yıldır yapıyorlar. Çok basit yaptığımız hesaplamalar, Em
niyet Genel Müdürlüğünden aldığımız veriler, yıllık toplam pazarın, kayıtdışı pazarın 8 ilâ 10 mil
yar dolar olduğunu gösteriyor. Bunun da -ülkemize, hem vergi kaybı hem kayıtdışı olarak- verdiği 
zarar, yaklaşık 2 500 000 000 ile 3 milyar dolar arasında. 

Tabiî, olayın sadece maddî boyutu yok; maddî boyutunun yanında -bahsettiğim gibi- hem çev
re sağlığına hem insan sağlığına verdiği zararlar var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Araştır
ma Merkezi verilerine göre, kullandığımız her 6 litre akaryakıtın 1 litresi bozuk. Yine, elimizde bazı 
örnekler var; kullandığımız motorinin 19,5'i, benzinin 11,6'sı ve -çok daha korkunç olan tarafı-
fueloilin ise yüzde 35'i istenilen evsafta değil; tamamen, çok basit kimyasallarla, kimyasal mad
delerle karıştırılarak elde edilen bu maddeler akaryakıt olarak kullanılıyor. 
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Tabiî, kaçakçılığın nerede yapıldığına değindik, Sayın Bakanım da değindi, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına konuşan değerli arkadaşım da değindi. Asıl geleceğimiz nokta burası değerli ar
kadaşlar; çünkü, bugüne kadar, hep doğu, güneydoğu üzerinde durulmuş; doğuda, güneydoğuda 50 
litrelik, 100 litrelik yedek depoyla -çok affedersiniz- hayvan sırtında getirilen mazotlarla ilgilenil
miş. Yahu, Allahaşkına, 3 000 000 tonluk kaçak akaryakıt pazarı var. Doğu ve güneydoğuda, sürek
li, hayvanlarla akaryakıt taşınsa, 50 litrelik, 100 litrelik depolarla taşınsa, 50-100 litrelik depolarla 
taşınsa, 3 000 000 ton yakalanır mı veya yedek depolarla taşınsa, bunun yakalanması mümkün mü; 
hayır. Olay, gerçek anlamda nerede yapıldığı, gerçek anlamda kimler tarafından yapıldığı, sürekli, 
değişik adresler gösterilerek, değiştirilerek hep gizlenmiş, denizyoluyla, İstanbul'da, Mersin'de, İz
mir'de, Antalya'da limanlarda yapılanlar he unutulmuş; ama, doğu ve güneydoğuda kamyonlann 
50-100 litrelik yedek deposuyla veya fazladan gelen o 50 litreyle uğraşılmış. 

Değerli arkadaşlar, bunu, size kısa bir fıkrayla açıklamak istiyorum: Kamyon şoförünün birisi 
çok ciddî bir kaza yapmış. Bu kaza neticesinde kamyon parçalanmış, darmadağın olmuş. Gelmiş
ler, bakmışlar ki, kamyon şoförü kamyonun altında bir şeyler arıyor. "Kaptan, ne arıyorsun" demiş
ler. O da "hiç sormayın, kamyonda pensemi kaybettim, pensemi arıyorum" demiş. Kamyon gitmiş, 
adam penseyi arıyor! Bu da, aynı ona benziyor. 

Sayın Bakanım "yüzde 80" dedi. Bence, toplam 3 000 000 tonluk kaçak akaryakıt pazarında, 
doğu ve güneydoğuda yapılan kaçak akaryakıt yüzde 10'u geçmiyor, en fazla yüzde 10'u karşılıyor; 
ama, bu olay yıllardır kamuoyunun gündemine geldiği zaman "bunu çok karıştırmayın, bununla il
gili önerge vermeyin, bununla ilgili komisyon açmayın" deniliyor. Niye; "çünkü, doğu ve güney
doğuda, hâlâ, bundan ekmek yiyenler var" diyorlar. Hayır; biz, Meclis olarak, hükümet olarak, 
bununla ilgi üzerimize düşeni yapacağız, özellikle denizyoluyla milyonlarca ton getirenleri 
yakalayacağız; bir seferde 5 000-10 000 ton getirip, öbür tarafta adres olarak doğu ve güneydoğuyu 
kullananları, inşallah, ortaya çıkaracağız. Ben, bu konuda Sayın Bakanımıza güveniyorum; hiç 
uzanılmayan yerlere -vardı ya- el attılar ve yolsuzlukları büyük ölçüde ortaya çıkardılar. Özellikle, 
enerji piyasasında yapılanları biliyoruz. Ben, bu konuda da, Sayın Bakanımızın üzerine düşeni 
yapacağını... Tabiî, bu, sadece Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımızı ilgilendirmiyor. Olayın 
boyutu... Birçok yere değiyor... Bu, hem Denizcilik Müsteşarlığıyla ilgili. Dış Ticaret Müsteşar-
lığıyla ilgili. İnşallah, onlar da kendilerine düşeni yapacaklar ve biz, bir an önce, bu 3 milyar dolar
ları, 4 milyar dolarları ülke ekonomisine kazandıracağız. 

"Çete" adı altındaki gayrikanunî örgütlenmeler, dozajı her geçen gün artan bir yayılmacılıkla, 
toplumu ve bireyi önemsizleştirerek sosyal güveni sarsmakta, birey-toplum, birey-devlet ilişkisini 
şüpheci kılmakta. Bu yüzden, bu tip yaşama uygun kişiler, kötü örnekleri gösterip, kendilerini hak
lı çıkarmaya çalışıyor ve suç işlemekte bir sakınca görmüyorlar. 

Diğer taraftan, ülkeye kaçak olarak girişi yapılan hampetrol ve petrol ürünleri, hem düzenli 
çalışan dağıtım şirketleri aleyhine haksız rekabet yaratmakta hem de bayileri kayıtdışına iterek, dev
letimizin vergi kaybını artırmaktadır. 

Tabiî, çevre kirliliği yaratır ve insan sağlığını tehdit eder. Kaçak akaryakıt kullanımı, sebep ol
duğu çevre kirliliği, vergi, döviz kayıpları, üretim-tüketim dengesinin bozulması gibi zararlarının 
yanı sıra, içerdiği uçucu petrol elementleri nedeniyle, kamyonlarda kullanıldığında, muhtemel 
kazalarda, kullanıcıların ve çevredeki insanların hayatını riske sokan yanıcı ve patlayıcı bir ortam 
doğurması gibi sakıncaları da içeriyor. 

Yine, benden önceki konuşmacı arkadaşlarım değindi, ben çok fazla açmak istemiyorum; ama, 
kamyon sayısındaki artışa, otomobil sayısındaki artışa paralel olması gereken benzin satışı, mazot 
satışı eğer aynı paralelde değilse, bugüne kadar bununla ilgili önlem almayan hükümetlerin, 
siyasîlerin kendilerinde bir eksiklik görmelerini tavsiye ediyorum. 
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Motorin ve benzin gibi akaryakıt ürünlerine karıştırılabilme özelliği bulunan ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğünün müsaadesine tabi bulunmayan dişli ve redüktör yağı gibi bileşimlerin bütün 
firmalar tarafından -BP gibi, Shell gibi firmalar tarafından- ithal edildiğini biliyoruz. Bununla ilgili 
şöyle küçük bir araştırma yaptık. 1998 yılında ülkenin toplam ihtiyacı 2 800 ton, kullanılmış; 1999 
yılında 4 500 ton, o da kullanılmış; ama, 2000 senesine gelmişiz, 370 000 ton -böyle bir rakam- Tür
kiye'ye giriş yapmış. Peki bu nereye gitti diye hiç araştırılmamış. 1998'de, 1999'da, 2000'de bu ül
keyi yönetenler bununla ilgili tedbir alamaz mıydı; alırdı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kiler, toparlayabilir misiniz. 

Buyurun. 

VAHİT KİLER (Devamla) - Dişli ve redüktör yağı adı altında 370 000 ton ithal edilen bir mad
de nerede kullanılır?!.. Araçlarımızda kullandığımız benzine, motorine karıştırıp bize satmışlar bun
ları. Tabiî, bunun araçlara verdiği çok ciddî zararlar var. Özellikle, ben, bunu iki sefer yaşadım; 
kendi arabamla yaptığım seyahatlerde yollardan aldığım akaryakıtların bozuk olmasından dolayı, 
arabamı kamyona yükledik, İstanbul'a, Ankara'ya tamire götürdük. Bu, binlerce insanın yaşadığı bir 
sıkıntı. Hele hele resmî dairelerde yaşanan bu sıkıntı, hem valilerimiz hem emniyetimiz hem de as
keriye tarafından "bizim araçlarımız sürekli motor arızası yapıyor, bizim araçlarımız kullandığımız 
akaryakıta, aldığımız akaryakıta endeksli olarak sürekli arıza yapıyor" diye bize sürekli söyleniyor. 

Tabiî, bunu önlemek yine bize düşüyor. İthalatı belli bir dengede tutup, bununla ilgili, özellik
le benzine, motorine karıştırılabilecek ürünleri kontrol altına almamız lazım. 

Tabiî, burada, yine, tahlillerle ilgili -biliyorsunuz, bu konu, illerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
il müdürlüklerinin kontrolünde- yıllık sayı yetersiz. Benim, özellikle Sanayi ve Ticaret Bakanımız
dan ricam, buradaki tahlil sayılarını artırmaları lazım. Yılda, toplamda, Türkiye genelinde 2 000 
adet tahlille sınırlı. Tabiî, yine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Araştırma Merkezinin belli bir 
tahlil ücreti var. Her bir tahlili 600 000 000 liraya yapıyorlar. Ben, sadece bizim ilimizden bir örnek 
vereyim. Bizim, ilimizde, 25 tane akaryakıt istasyonumuz var ve Bitlis İline verilen tahlil sayısı 7. 
Yani, bir yılda, bırakın vatandaşın gelip şikâyet etmesini, bırakın aracına benzin alan vatan
daşımızın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Kiler, tamamlayabilir misiniz lütfen. 

Buyurun. 
VAHİT KİLER (Devamla)- Bununla ilgili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerimizin 

hemen tedbir alıp, tahlil sayısını artırması lazım. 
Bir diğer müeyyide uygulayacak kurum, tabiî ki, dağıtım istasyonları, ana dağıtıcılardır. Her 

ana dağıtıcı, eğer bir bayie tabela koymuşsa, isim vermişse, kendi bayiini denetlemesi lazım, tah
lilini yapması lazım ve bizim de, Enerji Bakanlığı olarak, o ana dağıtıcı bayileri kontrol etmemiz 
lazım. 

Ben, sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. İnşallah, komisyonumuz, destek olup kurulur
sa, yapacağı çalışmalar, ben inanıyorum ki, ülke ekonomisine çok büyük faydalar getirecektir. Eğer, 
önlem alır, bu işin sonunu getirirsek, her sene en az 3 milyar dolar devletin kasasında kalacak 
demektir. Bu, yüzlerce hastane, yüzlerce okul demek ve doğu ve güneydoğuda yol gitmeyen yüz
lerce yere yol demek, köylere yol demektir. 
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Bununla ilgili destek olacağınıza inanıyorum; hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Kiler. 

Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşme tamamlanmıştır. 

Şimdi, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 

Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis araştırmasını yapacak komisyonun 12 üyeden kurulmasını oylanmza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyenin seçimi tarihinden 

başlamak üzere üç ay olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 5 Ocak 2005 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.45 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, TBMM Vakfının kapatılmasına ilişkin sorusu ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın cevabı (7/3585) 
T.B.IVI.IVI.BAŞKArMLlGlNA 

A ş a ğ ı d a k i S o r u l a r ı m ı n T . B . M . M B a ş k a n ı Say ın Bü len t AR.INÇ t a r a f ı n d a n yaz ı l ı 
a larak c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı a r z e d e r i m . 

'ücel A R T A N T / 
İ ğ d ı r Mi l l e tvek i l i 

Bil ind iğ i üze re 5 0 7 2 sayı l ı Vak ı f l a r l a ilgili K a n u n ge reğ i , T B M M V a k f ı ' d a k a p a t ı l d ı . V a k ı f 
b ü n y e s i n d e ç a l ı ş a n Pe r sone l in iş aki t ler i fesh ed i ld i . 

1-Vakıf B ü n y e s i n d e k a ç kişi ça l ı ş ıyor d u ? iş akdi fesh ed i l en P e r s o n e l sayısı n e d i r . ? 

2 - B u P e r s o n e l d e n D a h a son ra işe a l ı nan va r m ıd ı r ? V a r s a K a ç k i ş id i r ? Ger i i şe a l ı nan 
Pe r sone l S e ç i m i n d e k i Kr i t e r ned i r? B u n l a r hang i b i r i m d e i s t i hdam ed i l ecek l e rd i r . ? 

3 - V a k ı f T B M M d e hang i h i zme t l e r i y ü r ü t ü y o r d u ? O h izmet l e r i b u n d a n böy le h a n g i b i r i m 
y ü r ü t e c e k ? İ ş ten a t ı l an pe r sone l O b i r i m d e i s t i hdam e d i l e m e z m i y d i ? 

4 - F l o r y a K ö ş k ü , İ s t anbu l Misa f i rhanes i v e Y a l o v a T e r m a l Tes i s l e r in in i ş l e t m e d u r u m u ned i r ? 
B u r a d a Ç a l ı ş a n P e r s o n e l i n iş ak i t le r i de F e s h edi ld i m i ? B u r a l a r d a k i h i zme t hang i y ö n t e m l e 
y ü r ü t ü l m e k t e d i r ? 

5- Bu t e s i s l e rdek i H i z m e t l e r i n Öze l leş t i r i ld iğ i s ö y l e n m e k t e d i r ? B u d o ğ r u m u d u r ? l h a l e l e r i ne 
z a m a n y a p ı l m ı ş v e H a n g i f i rmala ra ve r i lmiş t i r ? Sah ip le r i K i m l e r d i r . ? 

T . C . 
T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I 

G E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ 
K a n u n l a r v e Karar lar Daires i Başkanlığı 

K A N . K A R . M D . 3 t -12-MM 
Sayı. A.Ol O .GNS.0 .10 .00 .02-7 /3585-724S/23349 

Sayın Yüce l A R T A N T A Ş 
İğdır Milletvekili 

İ L G İ : 14 .9 .2004 tarihli yazılı soru önergeniz . 
T B M M Vakfının kapatı lmasına ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız aşağıda 

cevaplandırı lmışt ır . 
Bilgilerinizi rica eder im. 
Saygılarımla. 

Bülent A R I N Ç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Ek-1 
T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 
Cevap 1.- TBMM Vakfinda toplam (180) personel istihdam edilmekteydi. 5072 sayılı 

Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun gereği zorunlu 
olarak, Merkez teşkilatında görevli 41 kişi ile İstanbul Şubesi çalışanlarından (118) kişinin iş 
akitleri 31.8.2004 tarihinde sona erdirilmiştir. İstanbul Şubesinin (21) çalışanı ise kendi 
istekleri ile istifa ederek ayrılmıştır. 

Cevap 2.- Hizmet akitleri sona erdirilenlerden (11) kişi TBMM Başkanlığı Merkez 
teşkilatında, (88) kişi ise Milli Saraylar Daire Başkanlığında, hizmetlerine ihtiyaç duyulması 
nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre 
geçici personel statüsünde işe alınmıştır. 

Merkez teşkilatında işe başlatılanlar hizmetli, bulaşıkçı, aşçı ve bakıcı anne olarak; Milli 
Saraylar Daire Başkanlığında göreve başlatılanlardan, (70) kişi sosyal tesis, kafeterya ve 
konukevlerinde sosyal tesis elemanı olarak, (16) kişi bakım, onarım ve restorasyon işlerinde 
(2) kişi ise tasfiye işlemlerinde istihdam edilmektedir. 

Cevap 3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı, Vakıf Resmi Senedinin 4 üncü 
maddesinde belirtilen; "Türkiye Cumhuriyeti, çok partili demokratik parlamenter sistem, 
Yasama organı görev yetkileri ile idari, mali, ekonomik, siyaset, dış politika ve benzer 
konularda bilimsel araştırma, inceleme, tanıtma hizmetleri yapmak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İdari Teşkilatı mensuplarının eğitimlerini, mesleki, kültürel ve sosyal gelişimlerini 
sağlayıcı ve destekleyici hizmetlerde bulunmak, TBMM İdari Teşkilatı mensuplarının, bunların 
emeklilerinin çalışkan ve yardıma muhtaç çocuklarına burs vermek ve yukarıda belirtilen 
maksatlarla eğitim, kültür, sanat ve sağlık merkezleri açmak, işletmek yada desteklemek; 
kültür, güzel sanat, eski eser ve anıt niteliğindeki varlıklarımızın her türlü hizmetlerine maddi ve 
manevi katkı ve destek sağlamak ve bu hizmetleri yapmak, geliştirmek ve tanıtmak; eğitim 
amacıyla imkanları dahilinde ve yılda birden fazla olmamak kaydıyla geri kalmış yörelerdeki 
köylerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul yapmak, TBMM Üyeleri, TBMM ve Yasama 
Organı eski üyeleri ve idari teşkilatı mensupları ile bunların emeklileri arasında sosyal 
dayanışmayı sağlayıcı, geliştirici faaliyetlerde bulunmak ve desteklemek." işleri ile Yıldız Çini 
ve Porselen Sanayi İşletmesi ve Hereke İpekli Halı Dokuma Fabrikasmca üretilen mamullerin 
satışım, Vakıfça işletilen sosyal tesis, konukevleri ve kafeterya hizmetlerini yürütüyordu. 

Bu hizmetlerin bir kısmı TBMM Sosyal İşler Müdürlüğünce bir kısmı ise TBMM 
Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı Sosyal Tesisleri İşletme Yönergesi ile 
oluşturulan yönetim kurulunca, anılan yönerge ve genel esaslar dahilinde yürütülmektedir. 

Cevap 4,5.- Florya Atatürk Köşkü Sosyal Tesisleri, TBMM Konukevi ve Yalova 
Termal Tesislerinin faaliyetleri anılan Yönerge çerçevesinde Milli Saraylar Daire Başkanlığı 
tarafından devam ettirilmektedir. Buralarda çalışanların tamamına yakım TBMM Vakfında iş 
akitleri sona erdirilenler olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (C) 
fıkrasına göre geçici personel statüsünde, Milli Saraylar Daire Başkanlığı personeli olarak 
görev yapmaktadır. 

Bu tesislerdeki hizmetlerde herhangi bir özelleştirme söz konusu değildir. 
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2. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER 'in, 5187 sayılı Basın Kanununun 10 uncu maddesine 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4097) 

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 

Aşağıdak i soru lar ımın Ada le t Bakanı Sayın Cemi l Ç İ Ç E K tara f ından 

yazıl ı o larak yanı t lanması için gereğin in yapı lmasını a rz eder im. 02 .11 .2004 

ü h e y i r A M B E R 
Hatay Mi l letveki l i 

1- Yenilenen 09.06.2004 tarihli Basın Yasası'nın 10'uncu Maddesi uyarınca tüm 
süreli yayınların birer kopyasının 1 ay içinde ilgili Basın Savcılığı'na verilmesi 
gerekmektedir. Bilindiği gibi Dernek ve Vakıflar yani Sivil Toplum örgüt ler i 
(STÖ) üyeleriyle ve gönüllüleriyle iletişim kurabilmek için broşür, bülten, dergi 
adıyla irili, ufaklı yayınlar yapar. Yaklaşık 80 bin STÖ'nün 50 bini böylesi basit 
bir yayın yapsa ve her ay savcılığa gönderse ne kadar büyük bir bürokrasinin 
ortaya çıkacağı açıktır. 
Bunları ne gerekçeyle, kim, nasıl inceleyecek ve bunlar nerede 
arşivlenebilecektir? 

2- Ülkede bunca basın yayın sorunu varken, gelir getirici olmayan, iş gücünü 
azaltan, savcılıkları lüzumsuz, anlamsız ve gereksiz meşgul eden bu konuda 
ne düşünüyorsunuz? Bakanlığınıza da biz milletvekillerine iletilen bu konudaki 
şikayetler gelmekte midir? 

3- Sizce bu Yasa AB kriterlerine uymakta mıdır? 
TC. ANKARA 

ADALET BAKANLIĞI O^l. <XflW>S 
Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 17/11/2004 tarihli ve A.Ol.O. GNS. 
0.10.00.02-7/4097-8007/25245 sayılı yazınız, 

b) 01/12/2004 tarihli ve 1351 sayılı yazımız. 

ilgi (a) yazınız ekinde alınan ve Hatay Milletvekili Dr.Züheyir Amber tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4097 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. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan 
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Sayın DrZüheyir AMBER 
Hatay Milletvekili 

T B M M . 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4097 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Günümüzde teknoloji alanında yaşanan gelişmeler haberleşmeyi, bilgiye ulaşmayı, 
düşünce açıklamayı ve yaymayı alışılmış sınırlar ve kalıplann ötesine taşımıştır. Evrensel bir 
nitelik kazanmış olan iletişim alam, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğüyle onun temel 
araçlarından biri olan basın özgürlüğü kavramının yeniden ele alınmasını, bütün uygar 
ülkelerce benimsenmiş ilke ve kuralların millî mevzuatımıza alınarak yürürlüğe konulmasını 
gerekli ve zorunlu kılmıştır. Çoğulcu, özgürlükçü, hoşgörülü, demokratik toplumlarda 
düşünceyi açıklama özgürlüğü, sadece kabul gören ve zararsız yahut önemsiz addedilen 
düşünceler yönünden değil, aynı zamanda toplumun bir kısmı tararından benimsenmeyen 
kural dışı, hatta endişe verici düşünceler için dahi geçerli olmalıdır. 

Evrensel demokrasi anlayışının ortaya çıkardığı diğer bir önemli kavram da bilgi 
edinme, doğru bilgiye ulaşma ya da başka bir ifadeyle gerçeği öğrenme hakkıdır. Bu açıdan 
düşünceyi açıklama ve basın özgürlüğü, onu kullananlar bakımından bir özgürlük olduğu 
kadar, gerçekleri öğrenme özgürlüğüne sahip birey ve kitleler açısından da temel bir hak 
niteliğindedir. 

Basının toplum yaşamında taşıdığı önemli fonksiyonunu en geniş, en hızlı ve en nüfuz 
edici şekilde gerçekleştirmesinin sağlanması zorunluluğu yanında, başkalarının düşünce 
özgürlüğü, iyi niyeti, şeref ve itibarı, toplumun temel değerleriyle inançlarına zarar verebilen 
durumların giderilmesi de hukuk devletinin görevidir. 

Bu ilkeler ve Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde 
hazırlanmış olan Basm Kanunu Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinde 09/06/2004 tarihli 
ve S187 sayılı Kanun olarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Kanunun "Teslim yükümlülüğü" kenar başlıklı 10. maddesinde; 
"Basımcı, bastığı her türlü yayının imzalı iki nüshasını, dağıtım veya yayımın 

yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet başsavcılığına teslim etmekle yükümlüdür. 
Bu yükümlülük, basılmış eserin içerik ve biçim yönünden herhangi bir değişikliği 

içeren daha sonraki basımları ile tıpkı basımları için de geçerlidir. 
Basımcıya bu yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair bir alındı belgesi verilir." 
"El koyma, dağıtım ve satış yasağı" kenar başlıklı 25. maddesinde; 
"Soruşturma için sübut vasıtası olarak her türlü basılmış eserin en fazla üç adedine 

Cumhuriyet savcısı, gecikmesinde salonca bulunan hâllerde de kolluk el koyabilir. 
Soruşturma veya kovuşturmanın başlatılmış olması şartıyla 25/07/1951 tarihli ve 5816 

sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda, Anayasanın 174 üncü maddesinde 
yer alan inkılâp kanunlarında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesinin ikinci 
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fıkrasında, 153 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında, 155 inci maddesinde, 311 
inci maddesinin birinci ve ikinci fikralannda, 312 nci maddesinin ikinci ve dördüncü 
fikralannda, 312/a maddesinde ve 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanununun 7 nci maddesinin ikinci ve beşinci fikralannda öngörülen suçlarla ilgili olarak 
basılmış eserlerin tamamına hâkim karanyla el konulabilir. 

Hangi dilde olursa olsun, Türkiye dışında basılan süreli ve süresiz yayın ve gazetelerin 
ikinci fıkrada belirtilen suçlan içerdiklerine dair kuvvetli delil bulunması hâlinde, bunlann 
Türkiye'de dağıtılması veya satışa sunulması, Cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine sulh 
ceza hâkiminin karan ile yasaklanabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet 
başsavcılığının karan yeterlidir. Bu karar en geç yirmidört saat içinde hâkimin onayına 
sunulur. Kırksekiz saat içinde hâkim tarafından onaylanmaması hâlinde Cumhuriyet 
başsavcılığının karan hükümsüz kalır. 

Yukarıdaki fıkra uyannca yasaklanmış yayın veya gazeteleri bilerek dağıtanlar veya 
satışa sunanlar bu yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi gibi sorumludurlar." 

5681 sayılı Matbaalar Kanununun 4. maddesinde ise; 
"Tâbiler, bastıklan eserlerden ikişer nüshasını basmanın sona erdiği günün çalışma 

saati içinde, bulunduktan yerin Cumhuriyet savcısı ile en büyük mülkîye âmirine vermeye 
mecburdurlar. 

Bu hüküm, cemiyet ve aile münasebetlerine taallûk eden ve ticaret ve sanat işlerine 
münhasır bulunan davetiyeler, ilân, formül, sirküler, kartvizitler ve yalnız seçim yerini ve 
zamanını gösteren kağıtlarla adayların adlannı bildiren rey pusulaları gibi basılar hakkında 
uygulanamaz." 

hükümleri yer almaktadır. 
Soru önergesine konu edilen basımcının, bastığı her türlü yayının imzalı iki nüshasını, 

dağıtım veya yayımın yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet başsavcılığına teslim etme 
yükümlülüğü, 5187 sayılı Basın Kanununun 10. maddesinin birinci fıkrası hükmünden; 
tâbilerin, bastıktan eserlerden ikişer nüshasının basmamn sona erdiği günün çalışma saati 
içinde, bulunduktan yerin Cumhuriyet savcısına verme yükümlülüğü ise 5681 sayılı 
Matbaalar Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasından kaynaklandığı; basılı eserlerin 
Cumhuriyet başsavcılıklarına teslim edilmesinin, 5187 sayılı Basın Kanununun 25. 
maddesinde belirtilen tedbirlere zamanında başvurulabilmesi ve suç teşkil edenler hakkında 
gecikilmeksizin kanunî gereğinin yapılabilmesi amacına yöneliktir. 

Öte yandan, soru önergesine konu edilen Basın Kanununun, Ulusal Program 
doğrultusunda Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışması gerektiren müşterek bir 
düzenleme alam olmadığı ve Avrupa Birliği hukukunda standart düzeyde ele alınmadığı 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇH 
Bakan 
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3. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Uzan grubunun TMSF'ye borçlarına ve yapılan bazı 
atamalara, 

Demirbank'a el konulmasıyla ilgili bazı iddialara, 
- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Star grubu çalışanlarına, 
- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kredi Kuruluşları Kanun Tasarısına, 
İş Bankası-Aria ortaklığına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı AbdüUatif ŞENER'in cevabı (7/4219, 

4220, 4221, 4222, 4223) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. AbdüUatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

19.11.2004 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 

B.02.0.001/01-7380 sayılı, 7/3767-7380 ve 7/3768-7508 esas sayılı soru önergeleri 
konulu, 12.11.2004 tarihiyle vermiş olduğunuz soru önergeleri cevaplarıyla ilgili olarak, eksik 
kalan aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını arz ederim: 

1 - Cem Cengiz Uzan Vekili Avukat Şayian Çığgm'ın Uzan Grubu borçlarıyla ilgili bir 
teklif verme yetkisi bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise, "Uzan Grubu'nu temsilen ve bu 
grup adına TMSF'ye yapılmış bir borç ödeme teklifi bulunmamaktadır" ifadesi yanlış 
bir ifade değil midir? Avukat Şayian Çığgın'ın temsil sıfatı yok ise, yapılan teklifin 
usulden yok sayılması gerekmez mi? 

2- Cem Cengiz Uzan Vekili Avukat Şayian Çığgın'ın, 07.09.2004 tarihli teklifine yazılı 
bir cevap (müspet veya menfıi) verilmiş midir? 

3- Anlaşıldığına göre TMSF'nin "olmazsa olmaz koşullar" olarak ileri sürülen koşulları 
vardır. Bunların birincisi, toplam Fon alacağının asgari yansı kadar peşinat verilmesi 
ve dördüncüsü Fon alacakları tamamen tahsil edilmeden şirketlerin yönetim ve 
devirlerinin talep edilmemesi hususlarıdır. "Olmazsa olmaz" koşul olarak ileri sürülen 
bu iki koşul, TMSF'nin yaptığı başka hangi anlaşmada mevcuttur. Sırasıyla ve ayn 
ayrı Çukurova, Çağlar-Nergis Grubu, Etibank-Bilgin Grubu ile yapılmış olan 
anlaşmalarda peşinatın toplam Fon alacağına oranı ne kadardır? Yine aynı gruplar 
için, "Fon alacakları tamamen tahsil edilmeden şirketlerin yönetim ve denetimlerinin 
devrinin talep edilmemesi" hususu uygulanmış mıdır? 

4- TMSF binasına gelerek Ahmet Ertürk'ü tehdit ettiği idida edilen Cem Cengiz Uzan 
hakkında, "şahsa yönelik bir tehdit sözkonusu olduğu için Fon tarafından kurumsal bir 
suç duyurusunda bulunulmamıştır" ifadesindeki anlayış yanlışlığı nasıl düzeltilecektir? 
Ahmet Ertürk'ün binada bulunması TMSF'yi temsilen olduğuna, Cem Uzan ile yaptığı 
görüşme de tamamen görevi nedeniyle yapıldığına göre, Ahmet Ertürk'ün veya 
Fon'un hukuk biriminin suç duyurusunda bulunması, eğer suç duyurusunda 
bulunulamayacaksa, muhatabı ilzam edecek ispat edilemeyen beyanlardan kaçınmaları 
gerekmez mi? 

5- "TMSF'nin Star Yayın Grubu'na yönetim ve denetim kurulu üyesi ataması 4389 sayılı 
yasanın 15/7-a maddesine dayandırılmıştır. Bu maddeye göre TMSF, hisseleri kısmen 
veya tamamen kendisine intikal eden bir bankanın yönetimine atama yapabilir. 
Halbuki, İmar Bankası'nın hisseleri kısmen veya tamamen TMSF'ye intikal 
etmemiştir. Kanuna açık aykırılık teşkil eden bu durumda yayın grubuna atamalar ne 
şekilde yapılmıştır" şeklindeki sorum, hiçbir şekilde cevaplandırılmamıştır. 
Cevaplandırılması amacıyla sorumu aynen tekrar ediyorum. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Doç.Dr.AbdUIlatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 22.11.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1- Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan 'Demirbank raporunda*; Demirbank'a 
el konulması yerine 'milli bir banka' olarak yaşatılması daha doğru olurdu ibaresi 
bulunmakta mıdır? 

2- Demirbank'a el konulduğu sırada, bankanın o zamanki hakim ortaklan ile HSBC 
arasında, bankanın HSBC'ye satılması için ile 1 milyar doların üzerinde bir değere 
pazarlık edilmiş midir? Bu satış sürecinden siyasi otorite, ilgili Bakan Kemal Derviş 
ve IMF haberdar mıydı? 

3- Demirbank, 'takas' mekanizması ile yaşatılarak satılsaydı, ülke menfaati ve borsada 
hisselerini almış yatırımcılar açısından daha doğru olmaz mıydı? El konulması, küçük 
hissedarların mağduriyetine sebep olmuş mudur? Bilanço ayıklanarak temiz kısmın 
satılması sonucu, TMSF'nin üzerinde ne kadar külfet kalmıştır? 

4- BDDK, normal şartlar altında TBMM Araştırma Komisyonu'na bile bazı bilgileri 
'bankacılık sırrı* diye vermezken, Kemal Derviş'in emri ile IMF ve Dünya Bankası 
yetkililerinin BDDK'nın 'uzaktan gözetim sistemine' bilgisayarlarını bağlayıp bütün 
bilgileri indirdikleri iddiası doğru mudur? Eğer doğru ise, IMF ve Dünya Bankası 
görevlileri hangi resmi sıfatla 'bankacılık sırlarına' sahip olmuşlardır? 

5- Kemal Derviş zamanında BDDK'da çalışan bazı elemanların şimdi IMF'de çalıştıkları 
doğru mudur? IMF'den BDDK'ya gelip sonra IMF'ye dönen var mıdır? Engin 
Akçakoca bugün IMF'de resmi olarak görevli midir? 

6- TMSF, 'Borçlularla yeni anlaşma yapma, varolan bütün borçları varlık yönetim 
şirketlerine devret" cümlesiyle IMF tarafından zorlanmış mıdır? 

7- Banka sahipliği yabancılaşırken, bankaların denetimi ile ilgili IMF hükümeti ve 
dolaylı olarak BDDK'nın sıkıştırıldığı doğru mudur? Yabancıların "banka alırız ama 
ancak biz denetlersek şartını" koştukları doğru mudur? 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLlSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Dev le t Bakan . Say ın Abdüllatif 
Ş E N E R taraf ından yazılı olarak yanıt lanmasını arz eder im. 

E m i n K O Ç 
Yozga t Mi l le tveki l i 

1) S tar g r u b u n d a ça l ı şan pe rsone l say ıs ı ned i r? 

2) T M S F ' n i n S t a r a e l k o y m a s ı n d a n sonra kaç kişi i ş ten çıkarı ldı7 

3) İş ten ç ıkar ı lan lar ın kaç ına n e kada r tazmina t ödend i? 

4) T M S F ' n i n el k o y m a s ı n d a n sonra iş ten çıkar ı lan faka t tazminat ı ö d e n m e y e n 
kaç kişi var? Bun la r ı n t a z m i n a t miktar , n e kada r? Ö d e m e n i n g e c i k m e s i 
neden iy le k u r u m u n zarar ı ned i r? 

- 6 1 2 -



T.B.M.M. B : 46 4 . 1 . 2005 O : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. AbdUllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederimJ_23J(J-2004 

ISTANBUL MILLETVEKILI 

Kredi Kuruluşlan Kanunu tasansmda, Bankalar Yeminli Murakıplann yetkilerinin azaltılarak 
bir kısım fmansal gözetim ve denetim fırmalannın, bankalann denetiminde söz sahibi olması 
öngörülmektedir. Buna göre; 

1. Bu denetim ve gözetim firmalan TTB, Pamukbank, înterbank ve birçok batan bankada 
yaptığı denetim ve gözetim faaliyetlerinin, bankalann batışına engel olamadıktan 
hususu karşısında neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur? 

2. IMF isteklerine direnen Tevfik Bilgin'in görevden alınması düşünülmekte midir? 
3. İnterbank alacaklannın takibi esnasında istinabe yoluyla İngiltere'de, Londra 4. Asliye 

Ceza Mahkemesi'nde yapılan ve 30.01.2001 Faruk Zapçı'nın haberine konu olan 
duruşmada ABD Hazine Bonosu alma yoluyla offshore merkezlerine para kaçırma 
işleminin yine bu bankalann murakıplarla birlikte denetiminde söz sahibi olabilecek 
Lehman Brothers şirketi tarafından organize edildiği ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
Yine TMSF tarafından ilgi gösterilmediği anlaşılan bu dosyada Lehman Borthers'ın, 
İnterbank'ın yaptığı 287 milyon USD'lik işlemin muhatabının British Virgin 
Adaları'nda, AB şirketi olmamasına rağmen AB şirketi gibi gösterilen Emberton 
Trading olduğu sabit bulunmaktadır. Yine aynca bu duruşmada bu tür benzeri işlemin 
birçok banka ve fınans kuruluşu tarafından yapıldığı da belirtilmiş bulunmasına göre 
bankalar yeminli murakıplannın yanı sıra bankalan incelemekle görevlendirilecek 
fınans şirketleri arasında Lehman Brothers var mıdır? Varsa Lehman Brothers'in hem 
İnterbank'ta yurtdışına para kaçırma vasıtası olarak kullanılan ABD Hazine Bonosu 
alma işlemine aracılık etmiş olması hem de diğer bankalann denetim ve gözetiminde 
söz sahibi olması çelişkisini ve bu riskli durumu nasıl açıklıyorsunuz? 

4. (3.) soruda belirtilen duruşmanın zabıtlannda yer alan "İnterbank A.Ş., 1998 yılında 
LBIE 'nin (Lehman Brothers'ın) ABD Hazine Bonolarının İnterbank A.Ş.'ye satışı ve 
US Dolar cinsinden bir borcun Emberton Trading'e verilmesi ile ilgili işlem için 
LBIE'ye başburmuştur Her işlem göz önünde bulundurularak, LBIE bonolan 
interbank A.Ş.'ye satmıştır." ifadeleriyle birçok uluslararası fınans firmasının Türk 
bankalanndan yurtdışına offshore yoluyla para kaçırma işlemini organize etmiş 
olabileceği ihtimali akla gelmektedir. Buna karşın, görev verilecek bu fınans ve 
gözetim fırmalannın bu tür olaylara kanşıp kanşmadığı tespit edilmiş midir? 
Edilmişse yasayla bu şirketleri bankaların içine taşımak doğru mudur? 

5. İngiliz Mahkeme zabıtlarıyla ortaya çıkan bu durum karşısında TMSF'ye, el konan 
bankalardaki paraların offshore veya diğer herhangi bir yolla yurtdışına kaçışını 
organize eden uluslar arası fınans, denetim ve gözetim firmalan batan bankalar 
itibariyle hangileridir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. Abdüilatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederjm, 23.U..2004 

EMIN ŞIRIN 
ISTANBUL MILLETVEKILI 

1) Bankalar Kanunu md. 11/2-a'da, bankalann gerçek ve tüzel kişilere vereceği krediler 
için %25 limiti öngörülmüşken neden İş Bankası'na mali iştirak dışında iştirak 
edinmeme kuralı hatırlatılmamış ve Aria'ya ortak olmasına neden BDDK'ca izin 
verilmiş ve müdahale edilmemiştir? 

2) Aria'ya yapılan yatırımın toplam maliyetinin.yatınm tutan göz önünde 
bulundurulduğunda reklam giderleri ile birlikte toplam altı katrilyonu bulduğu bilgileri 
gelmektedir. Bu doğru mudur? Toplam yatınm kaybı ne kadardır? Bunun ne kadan İş 
Bankası üzerindedir? 

3) İş Bankası Yönetim Kurulunda, Bankalar Yasası madde 11/2-a'ya aykın karar sonucu 
batan kredinin sorumluluğunu taşıyan başkan ve yönetim kurulu üyelerine karşı ne 
gibi işlem yapılmıştır? Bankayı inceleyen murakıplar raporlannda konu hakkında 
yazılanlara ilişkin tedbirler alınmış mıdır? Alınmamışsa neden? 

4) İşbu kararların altına imza atan CHP'li üyelerin Bankalar Kanunu, Siyasi Partiler 
Kanunu ve ilgili kanunlar çerçevesinde bir sorumluluklan var mıdır? 

5) Sayın Başbakan'ın, basında "Berlusconi Operasyonu" adı ile adlandınlan bir 
girişimiyle, Aria'yı ve İş Bankasını kurtarmak için bulunmuş olan Avea formülünde 
Aycell'in bu yeni kurulan şirkete %40 oranında ortak olup, 6 katrilyon borcun, 
%40'ına yani 2,4 katrilyonuna ortak olduğu doğru mudur? 

6) Aycell'in bu birleşmede hemen hiçbir değeri bulunmayan, 500 milyon USD lisans 
değerinin dışında, 500 milyon USD ile kurulan baz istasyonlan için kullanılan 
kredilerin de bu birleşmede silindiği ve hazinenin sırtına yüklendiği doğru mudur? 

7) Avea'nın İtalyan ortağının İtalya'daki maddi gücüyle ilgili araştırma yapıldı mı? Borç 
yapılandırılmasıyla ilgili İtalyan ortağın mali durumu nedir? Bu konuda herhangi bir 
araştırma yapılmış mıdır? Yurt dışında özellikle ABD'li kreditörlere borcu var mıdır? 
Varsa alacaklılann Avea'nın %40 borcuna ortak olması nedeniyle Aycell 2,4 katrilyon 
borcu ödemek durumunda kalacak mıdır? Avea'nın İtalyan ortağı TİM şirketinin 
ARİA'dan doğan borçlarım bilançosundan düşerken, Aria'ya aynı miktarda ortak olan 
İş Bankası'nın bilançosunda bu zararları düşmemesi veya karşılık ayırmaması nasıl 
izah edilecektir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B .02 .0 .001/ot -eO> Oİ/ûA/200f 

Konu : 7/4219,7/4220,7/4221,7/4222 ve 7/4223 
esas sayılı yazılı soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 06.12.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8249 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen J/4219-8228, 7/4220-8230, 
7/4222-8254, 7/4223-8255 ve Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ tarafından tevcih edilen 2/4221-
8244 sayılı yazılı soru önergelerinin cevaplarına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Başkanhğı'mn 30/12/2004 tarih ve TMSF.BHI.223/50490 sayılı ve Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu Başkanhğı'mn 24/12/2004 tarih ve BDDK.2004.01 .KİK-13866 sayılı yazıları 
ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

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

Say, :BDDK,OO4.O,KİK.,3^ '24AMİK20N 
Konu : Soru önergesi 

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

îlgi :09.12.2004 tarih ve B.02.0.001/(01)8217 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Emin 
ŞİRİN'in yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunduğu 7/4220, 7/4222 ve 7/4223 sayılı soru önergelerinde yer alan ve 
Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

Diğer taraftan, İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/4219 ve Yozgat Milletvekili 
Emin KOÇ'un 7/4221 sayılı soru önergelerindeki sorular Kurumumuz görev alanına 
girmediğinden cevaplandırılamamıştır. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/4220 Sayılı Önergesi: 

1) Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca düzenlenen 19.09.2002 tarih ve 
2002/9 sayılı "Yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Demirbank T.A.Ş'ye 
ilişkin Araştırma ve Denetleme Raporu"nda soru önergesinde yer verilen ifadeye 
rastlanılmamıştır. 

2) Kurumumuza 06.12.2000 tarihinden önce Demirbank T.A.Ş.'nin hisselerinin 
devrine ilişkin herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. 

3) Takas ihalesi ya da benzer bir uygulamaya gidilerek, Demirbank T.A.Ş.'nin maruz 
kaldığı zararların önlenebileceği ya da bu yönde bir uygulamanın Bankanın içinde bulunduğu 
mali sıkıntıyı ortadan kaldırabileceğini söylemek, bugünün koşullarından hareketle, geçmişin 
kendine özgü şartlarını dikkate almadan, yapılacak takas ihalesi uygulamasının yol açacağı 
olumlu ya da olumsuz yansımalar ile yaratacağı maliyetlere ilişkin sonuçlan tahmin etmenin 
işlevsel olmadığı düşünülmektedir. 

4) Soruda bahsedilen kuruluşların bilgi talepleri bankacılık sırrı gözetilerek, banka 
adı verilmeden ve sektörün genel yapısının kontrolüne yönelik olarak bilanço, kâr/zarar, 
standart oranlar ile bunlara ilişkin rakamsal ayrıntıları içeren analitik tablolar yoluyla ve soru 
önergesinde belirtilen yöntemin aksine söz konusu kuruluşların Kurum gözetim sistemine 
bağlanmasına müsaade edilmeden Dış İlişkiler Dairesi kanalıyla yerine getirilmektedir. 
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5) Kurum personeliyle ilgili kayıtların incelenmesi sonucunda, 18.07.2001-25.07.2003 
tarihleri arasında Kurum Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ceyla 
PAZARBAŞIOGLU'nun, atanmasına ilişkin olarak Kuruma vermiş olduğu özgeçmişine ait 
belgede IMF'de çalıştığını beyan ettiği görülmüştür. Diğer taraftan, anılan personel dışındaki 
Kurum personelinin göreve başlamadan önce veya çeşitli nedenler sonucu görevinden 
ayrıldıktan sonra IMF'de çalıştığını gösterir herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. 

7) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca 
Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bankaların denetlenmesi ve bankacılık sektörüne ilişkin 
düzenleme yapılması yetkisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ait 
bulunmaktadır. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/4222 Sayılı Önergesi: 

1) Bilindiği üzere, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü maddesinin (2) numaralı 
fıkrası uyarınca, bankaların genel kurullarına sunacağı yıllık bilançoları ile kâr ve zarar 
cetvellerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yetkilendirilen bağımsız 
denetim kuruluşları tarafından belirli ilke ve esaslar çerçevesinde onaylanması gerekmektedir. 
Benzer bir hüküm, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile yürürlükten kaldırılan mülga 3182 sayılı 
Bankalar Kanununun (5) numaralı fıkrasında da yer almıştır. Bu itibarla, Finansal Hizmetler 
Kanunu Tasarısı Taslağında yer alan bağımsız denetime ilişkin hükümler, 4389 sayılı 
Bankalar Kanununda hâlihazırda yer almakta olup, bahse konu hükümler uluslararası 
uygulamalar ile ilke ve standartlar gözetilerek Taslakta korunmuş bulunmaktadır. 

Öte yandan, mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda 
Bankalar Yeminli Murakıplarına tanınan yetkiler söz konusu Taslakla güçlendirilmiştir. Bu 
kapsamda Bankalar Yeminli Murakıplarının yetkilerinin azaltılması söz konusu 
bulunmamaktadır. 

3-4) 4389 sayılı Bankalar Kanununun; 

- 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası; "Bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatm, 
Kanunda gösterilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanmasını 
sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, tasarrufların güvence altına alınmasını 
temin etmek ve Kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kamu 
tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu kurulmuştur. Kurum, tasarruf sahiplerinin haklarım ve bankaların düzenli ve emin 
bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her 
türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak 
üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkilidir..." 

- 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası "Bu Kanun ile diğer kanunların bankalarla 
ilgili hükümlerinin uygulanmasının ve her türlü bankacılık işlemlerinin denetimi, bankaların 
varlıkları, alacakları, öz kaynaklan, borçlan, kar ve zarar hesaplan arasındaki ilgi ve 
dengelerin ve mali bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurlann tespit ve tahlili Kurum adına 
doğrudan Başkana bağlı bir Kurul teşkil eden bankalar yeminli murakıplan ve yardımcılan 
tarafından yapılır." 
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- 5 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası "Bankalar yeminli murakıpları ve 
yardımcılan, bankalar ve bankaların iştirak ve kuruluşlan ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden 
bu Kanun hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri istemeye, bunlann tüm defter, kayıt 
ve belgelerini incelemeye yetkili olup, bilgi istenenler de istenilen bilgileri vermekle, defter, 
kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla yükümlüdürler." 

- 13 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası "Bankalann genel kurullanna sunacağı 
yıllık bilançolan ile kâr ve zarar cetvellerinin bağımsız denetim kuruluşlannca onaylanması 
şarttır. Bağımsız denetim kuruluşlarının kurulmasına, çalışmalanna, faaliyetlerinin geçici 
veya sürekli olarak durdurulmasına ilişkin esaslar Merkez Bankası ve Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin görüşü alınarak 
Kurulca düzenlenir. Bağımsız denetim kuruluşlan, bu Kanun uyannca yaptıklan faaliyetler 
dolayısıyla üçüncü kişilere verecekleri zararlardan sorumludurlar." 

hükmünü amirdir. 

Görüldüğü üzere, bankaların denetlenmesinde yetkili birim Bankalar Yeminli 
Murakıptan Kuruludur. Diğer taraftan, bankalann mali tablolannın onaylanması hususunda 
da bağımsız denetim kuruluşlanna yetki verilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşlannın 
yetkilendirilmesi ise 31.01.2002 tarih ve 24657 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan "Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşlann Yetkilendirilmesi ve Yetkilerinin 
Geçici veya Sürekli Olarak Kaldırılması Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde 
yapılmaktadır. 

Ayrıca, Finansal Hizmetler Kanunu Tasan Taslağında da bankalann denetlenmesi 
hususu meri mevzuattan farklılık arz etmemekte ve bankalann gözetim ve denetiminden 
sorumlu organlann yetkilerinde bir kısıtlamaya gidilmemektedir. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/4223 Sayılı Önergesi: 

1) Bilindiği üzere, Bankalar Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) 
bendi "11 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bankalar, ana faaliyet konulan para ve 
sermaye piyasalan ile sigortacılık olan ve bu konulardaki özel kanunlara göre izin ve ruhsat 
ile faaliyet gösteren malî kurumlar dışındaki bir ortaklığa, kendi özkaynaklannın en fazla 
yüzde onbeşi oranında iştirak edebilirler. Bu iştiraklerin toplam tutan banka özkaynaklannın 
yüzde altmışını aşamaz. İştirak olunan ortaklığın sermayesinin yüzde onundan az olan iştirak 
tutarları ve bedelsiz edinilen iştirak paylan ile iştirak paylannın herhangi bir fon çıkışı 
gerektirmeyen değer artışlan bu sınırlann hesabında dikkate alınmaz." hükmünü amirdir. Söz 
konusu hükümden de anlaşılacağı üzere bankalann mali olmayan iştirak edinimleri Bankalar 
Kanunu ile yasaklanmamış ancak, Bankanın özkaynaklan nispetiyle sınırlandırmıştır. 

Bu hüküm çerçevesinde, bankalann Bankalar Kanununun 12 nci maddesinin (1) 
numaralı fıkrası ve 11 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde belirtilen sınırlar 
dahilinde mali olmayan iştirak edinimleri serbesttir. Dolayısıyla, Bankalar Kanunu ve ilgili 
mevzuatta bankaların yurtiçinde iştirak edinimleri izne tabi tutulmadığından, T. İş Bankası 
A.Ş.'nin İş-Tim Telekominikasyon Hizmetleri A.Ş.'ye iştirak etmesine ilişkin olarak 
Kurumumuz tarafından izin verilmesi söz konusu değildir. 
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2) İş-Tim Telekominikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyetleri Kurumumuz görev 
alanına girmemekle birlikte, konuya ilişkin olarak Şirketin İş Bankası Grubunun iştiraki 
olması sebebiyle Kurumumuza intikal eden bilgiler aşağıda verilmektedir. 

Ulaştırma Bakanlığınca 03.04.2000 tarihinde açılan GSM 1800 operatör ihalesine 
Banka ve konsorsiyum ortağı Telecom Italia S.P.A. birlikte katılmıştır. Banka risk grubunun 
şirketteki payı %51'dir. 

Şirket 18.02.2004 tarihinde Aycell ile birleşerek TT&TİM İletişim Hizmetleri A.Ş. 
adını almıştır. 30.09.2004 tarihi itibariyle Banka risk grubunun yeni oluşumundaki payı %20, 
T. İş Bankası A.Ş.'nin payı ise %14,87'dir. 

3-4) Kayıtlarımızın tetkikinden konuya ilişkin olarak anılan Banka hakkında 
düzenlenen bir mevzuat raporu bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 

fl TevfıkMjLGIN 

TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

SAYI : TMSF.BHI.223/5C^3ö 30/12/2004 
KONU : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI ve 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: a-) 19/11/2004 tarih ve B.02.0.001/01- 8217 7/4219 sayılı yazınız. 
b-) 19/11/2004 tarih ve B.02.0.001/01- 8217 7/4221 sayılı yazınız. 

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ekinde yeralan İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile 
ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1) T. İmar Bankası T.A.Ş. hakim ortaklarını (Uzan Grubu'nu) temsilen ve bu Grup 
adına TMSF'ye yapılmış doğrudan bir borç Ödeme teklifi bulunmamaktadır. Ancak Cem 
Cengiz UZAN, Kemal UZAN'in oğlu olması sıfatıyla, hakkmda 6183 Sayılı Kanun uyarmca 
takibata geçilmiş olmasını gerekçe göstererek, vekili Av. Şayian ÇIĞGIN vasıtasıyla teklif 
vermiştir. 

2) Cem UZAN'ın, Kemal UZAN'ın oğlu olmak sıfatıyla, vekili vasıtasıyla verdiği 
tekliflerle ilgili olarak aynı gün veya birkaç gün içinde vekilleriyle görüşmeler yapılmıştır. 
İdarenin ayrıca yazılı cevap verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
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3) Diğer gruplara ilişkin sorulara verilmesi istenen cevaplar, söz konusu gruplar 
açısından ticari sır kapsamındadır. Bu nedenle cevaplandırılamarnaktadır. 

4) Daha önce şahsa yönelik bir tehdit sözkomısu olduğundan Fon tarafından kurumsal 
bir suç duyurusunda bulunulmadığı ifade edilmişti. Kaldı ki; suç duyurusunda bulunup 
bulunmamak tamamen ilgilisinin inisiyatifinde olan bir husustur. Bu nedenle Fon tarafından 
bir suç duyurusunda bulunulması gerekli görülmemiştir. 

5) Bu konu yargıya intikal etmiş bulunmaktadır. Anayasa'run 138. Maddesi'nde 
"Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile 
ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz." hükmü 
yer almaktadır. Bu nedenle bu soruya cevap verilmesi mümkün değildir. 

İlgi (b)'de kayıtlı yazınız ekinde yeralan Yozgat Milletvekili Emin Koç'un soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile 
ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1) Star Medya Grubu Şirketler i'nde, 21 Aralık 2004 tarihi itibariyle çalışan personel 
sayısı toplam 1079 kişidir. 

2) Yeni Yönetim'in göreve başladığı 14 Şubat 2004 tarihinden 21 Aralık 2004 tarihine 
kadar, "Star Medya Grubu Şirketleri" bünyesinde başlattığı "Yeniden Yapılanma" 
çerçevesinde, bazı şirketlerin gayri faal olmaları, bazı personelin devamsızlığı gibi nedenlerle, 
toplam 182 personelin "Hizmet Sözleşmesi" feshedilmiştir. 

3) 14 Şubat 2004 tarihi ile 21 Aralık 2004 tarihleri arasındaki döneme "Hizmet 
Sözleşmesi" feshedilmiş olan 182 kişiye ödemesi gereken tazminat toplamı 
1.251.471.212.784.TL. dir. Tazminat alacaklısı bu 182 kişiden 46'sının tazminat alacağının 
tamamı ödenmiştir. Bu tazminat alacaklısı 46 personele ödenen tazminat miktarı toplamı 
74.339.202.848.TL'dir. Ayrıca emekliye ayrılan ve askere giden personele de, toplam, 
138.727.000.00.TL. tazminat ödenmiştir. 

4) 14 Şubat 2004 ile 21 Aralık 2004 ile tarihleri arasındaki dönemde, "Hizmet 
Sözleşmesi" feshedilmiş bulunan 182 personelden (182-46 =) 136'sının tazminat alacağı 
toplamı 1.177.132.009.936.TL'dir. Bu tazminat alacaklısı 136 personelden 35'ine toplam 
47.982.880.554.TL kısmi ödeme yapılmıştır. Halen ödenmesi gereken bakiye toplamı 
1.129.211.129.382.TL tazminat borcu kalmıştır. Bugüne kadar ödemelere faiz tahakkuk 
ettirilmediğinden, kurum zararı söz konusu değildir. 14 Şubat 2004 tarihinden önce, "Hizmet 
Sözleşmesi" feshedilmiş bulunan 162 personelin tazminat alacağı miktarı olan toplam 
985.652.823.731.TL. ödenmiş bulunmaktadır. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK 
Başkan 
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4. - İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, vergi ödemeleri için yapılması planlanan yeni uy
gulamalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/4226) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 22.11.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Soru: 

Yapılacak vergi düzenlemeleri ile orta vadede vergi daireleri kaldınlarak.bankalann vergi 
toplaması hedeflenmekte midir? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL.0.82/8211-363 
KONU: Soru Önergesi 0 4 . 0 1 . 0 5 * 0 0 0 1 9 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 06.12.2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-8249 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞÎRİN'in tarafıma tevcih ettiği 7/4226 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

6183 sayılı Kanunun 40 inci maddesinde " Ödeme, alacaklı tahsil dairesinin selahiyetli 
ve mesul memurları tarafından verilecek makbuz karşılığı yapılır..." hükmü yer almaktadır. 
Bu hükümle amme alacaklarının vergi dairesinin yetkili personeline, makbuz karşılığında ve 
nakit olarak ödenmesi genel ödeme esası olarak düzenlenmiştir. 

Öte yandan, 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde ise özel ödeme şekilleri 
düzenlenmiş ve madde metninde " Maliye vekaletinin tayin edeceği yerlerde, nev'ileri 
mezkur Vekaletçe tespit edilecek amme alacakları, bu Vekaletçe isimleri belirtilecek bankalar 
delaletiyle veya postaneler vasıta kılınmak suretiyle ödenebilir. 

Maliye Vekaleti bu madde gereğince ödeme yapılmasını ihtiyar ettiği takdirde, 
ödemenin: 

1. Çizgili çek kullanmak suretiyle, 

2. Mükellef hesabından aynı bankadaki ilgili vergi dairesi veya Merkez Bankası 
hesabına münakale suretiyle, 

3. Vergi dairelerinin veya Merkez Bankasının hesabı bulunan bankalara bu daireler 
hesabına ödeme suretiyle, 

4. Postaneler vasıta kılınmak suretiyle, 

5. Banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılmak suretiyle, 

yapılmasını düzenlemeye selahiyetlidir." hükmüne yer verilerek, Maliye Bakanlığınca 
uygun görülmesi halinde bu ödeme şekillerinin kullanılabileceği açıkça ifade edilmiştir. 

Söz konusu hükümlerin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden halen, 26 banka ve 
özel finans kurumu ile vergi tahsil anlaşması imzalanarak bu kuruluşlara vergi daireleri adına 
makbuz düzenlemek suretiyle vergi tahsil etme yetkisi verilmiştir. Bunun yanı sıra, amme 
alacaklarının mükellefler tarafından vergi daireleri adına tanzim edilen çeklerle de ödenmesi 
mümkün bulunmaktadır. 
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Gelişen bankacılık sistemi, banka tahsilatlarının elektronik ortamda mükellef 
hesaplarına işlenmesinin sağlayacak ortama ulaştığında, vergi mevzuatında bir seri düzenleme 
yapılarak tüm tahsilatların bankalar vasıtasıyla gerçekleştirilmesi ve böylece tutan oldukça 
yüksek olan nakdi ödemelerin güvenlik sorunlarının aşılması ve getirdiği iş yükünün ortadan 
kaldırılması hedeflenmiştir. Bu düzenlemelerden biri de 5035 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesiyle 6183 sayılı Kanunun " Ödeme şekli, makbuz" başlıklı 40 mcı maddesine, " 
Maliye Bakanlığı, ödemenin özel ödeme şekilleri kullanılmak suretiyle yapılması 
zorunluluğunu getirmeye yetkilidir. Bu yetki; tahsil daireleri, amme alacağının türü ödeme 
zamanı ve bulunduğu safhalar itibariyle topluca veya ayrı ayrı kullanılabilir." fıkrasının 
eklenmesidir. Bu hüküm ile Maliye Bakanlığına vergi mükelleflerinin ödemelerini tamamen 
özel ödeme şekilleri kullanmalarını zorunlu hale getirme yetkisi verilmektedir. 

Vergi dairelerinin veznelerinin kaldınlması hedefine de hizmet edecek olan vergi 
beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi uygulaması başlatılmış olup, tüm 
mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda vermelerini müteakiben vergi tahakkuk 
kayıtları bankalara açılarak bankalar aracılığıyla yapılan tahsilatların mükellef hesaplarına 
anında işlenmesi sağlanacak ve böylece vergi dairelerinin veznelerine olan ihtiyaç ortadan 
kaldırılmış olacaktır. Yapılan bu açıklamalardan da görüldüğü üzere, tüm tahsilatların 
bankalar aracılığı ile yapılmasına yönelik hukuki zemin hazırlanmış olup uygulamaya yönelik 
alt yapının hazırlanmasına ve mükellef alışkanlıklarının değiştirilmesine paralel olarak 
uygulama başlatılacaktır. Mükelleflerin vergi dairesine gelmeksizin, vergilerini bankalar 
aracılığıyla ödemesini teşvik etmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde 
bulunan vergi dairelerinde pilot uygulama başlatılmış, bu dairelerin gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerine bankalar aracılığıyla vergi ödeme sistemini anlatan tanıtıcı mahiyette 
mektuplar gönderilmiştir. 

6183 sayılı Kanunda ve diğer vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler çerçevesinde 
vergi dairelerinin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması, mükelleflere yönelik hizmetlerin 
kalitesinin artırılmasına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup bu çalışmaların bir parçası olan 
veznelerin kapatılması projesi de süratle ilerletilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim 

KpffialUNAKTTAN 
/Maliye Bakanı 
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5. - istanbul Milletvekili Emin ŞIRIN'in, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bir 
tefsire ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/4231) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından 
yazılı olarak cevaplandın İmasını saygılanmla arz ederim. 22.11.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

01.10.2004 tarih ve 7/3732 sayılı yazılı soru önergeme verilen cevapta, "Diyanet İşleri 
Başkanlığı Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. İbrahim 
Kafıdönmez, Prof. Dr. Sadrettin Gümüş'le 11.05.2001 tarihinde, Başkanlık yayınlan arasında 
yayımlanmak üzere bir Kur'an-ı Kerim tefsiri telifi sözleşmesi yapmış, anılan ilim adamlan 
tarafından telifi tamamlanan eser "Kur'an Yolu" adıyla 5 cilt halinde, 20.08.2004 tarihinde 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlan arasında çıkmıştır" denilmektedir. 

Telif heyetinde bulunan Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın 21.11.2004 tarihli Yeni Şafak 
Gazetesi'ndeki sütununda ortaya koyduğu görüşler şu şekildedir: 

"Benim anladığım ve yaşamaya çalıştığım İslam'a Cumhuriyeti ve demokrasiyi 
uyarlamak (İslam'ı bunlara değil, bunlan İslam'a uyarlamak) mümkündür. Laiklik ve 
sekülerlik ise, İslam ile asla bağdaşmaz. Farklılıklara tahammül ve müsamaha ederek, sosyal 
hayatı paylaşmak manasında çoğulculuk değil, ama farklı değerlerin eşitliği manasındaki 
çoğulculuk da İslam ile bağdaşmaz. Müslümanlara göre İslam insanı ile diğer insanlar her 
bakımdan eşit değerde değildir. 

Müslümanlar fırsat bulurlarsa neyi yıkarlar, neyi değiştirirler? 
Müslümanlar fırsat bulurlarsa insan hayatını dinden antmaya (sekülerleştirmeye, 

laikleştirmeye) karşı mücadele ederler. Laikliği kaldırarak onun yerine din özgürlüğünü 
getirmek isterler. Din özgürlüğünün sınırlanmasını ancak genel ahlak, genel sağlık, kamu 
düzeni gibi evrensel ilkelere göre kabul ederler. Devlet Başkanının Müslüman ve iyi ahlak 
sahibi birisi olmasını isterler. Kendilerine uygulanacak kanunlann ve kararlann üzerinde 
ittifak edilmiş olan İslam kurallarına aykırı olmamasını isterler." 

Sorular: 

1 - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan "Kur'an Yolu" adlı eserde Hayrettin 
Karaman'ın yukandaki görüşleri yer almakta mıdır? 

2- Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Hayrettin Karaman'ın değindiği 
a- Laikliğin İslamla katiyyen bağdaşmaması, 
b- Sekülerliğin İslamla katiyyen bağdaşmaması, 
c- Demokratik düzen, 
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d- "Kanunların ve kararlann üzerinde ittifak edilmiş olan İslam kurallanna aykın 
olmaması", 

e- Devlet başkanının Müslüman olması, 
f- Müslümanm fırsat bulursa laikliği kaldırarak onun yerine din özgürlüğünü 

getirmek istemesi, 
g- Müslüman insan ile Müslüman olmayan insanlann eşit değerde olmaması, 

konularındaki kesin görüşleri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her bir 
madde için ayn ayn görüşleri nelerdir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.004/O3939. A N K A R A 

KONU: 3 ; / / 2 / 2 0 0 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :06.12.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4231-8234/25842 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/4231 esas numaralı 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Pfof.Dr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 
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İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Kur'an Tefsiri heyetinde bulunan 
Hayrettin Karaman'in bir gazetedeki yazısı ile ilgili soru önergesinde yer alan 
soruların cevapları. 

1. Prof. Dr. Hayreddin Karaman'in 21.11.2004 tarihli Yeni Şafak Gazetesinde 
yazdığı görüşler, Diyanet İşleri Başkanlığının neşrettiği "Kur'an Yolu" adlı tefsirde yer 
almamaktadır. 

2. a) Bilindiği üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı Anayasal bir kuruluştur. Anayasanın 
136 ncı maddesinde, "Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi 
doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışmda kalarak ve milletçe dayamşma ve 
bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir." denilmiştir. 

özel kanun olan 22.6.1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde ise, "İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak 
esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini 
yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur." hükmü yer 
almıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten itibaren milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi 
amaç edinerek faaliyetlerini sürdüren Diyanet İşleri Başkanlığı, milli birlik ve beraberliğin 
tesisinde de büyük rol oynamış, hizmetleri yürütürken siyasi düşünce, felsefi inanç ve mezhep 
ayırımı yapmamış, hiçbir mezhebin, kültürün ve inancın mensubuna ayrıcalık tanımamış ve 
herkese eşit davranmıştır. 

Başkanlığın hiçbir mevzuatında, hiçbir felsefî inanç veya mezhebe ayrıcalık anlamına 
gelebilecek bir hüküm yer almamıştır. Böyle bir uygulama da mevcut değildir. 

b. Laiklikten farklı olarak dünyevileşme anlamında kullanılan sekülerlik 
kavramı üzerinde ittifak edilmiş bir tanım yoktur. 

c. Halkın yönetime doğrudan ve dolaylı olarak katılımı anlamında 
demokrasinin İslâm Dini ile ters düştüğünü söylemek mümkün değildir. İslâmın temel 
kaynakları ve Hz. Peygamberin uygulamaları da bu yönde olmuştur. 

d. Demokratik ve laik ülkelerde kanunlar ve kararlar din kuralları göz önünde 
bulundurularak çıkarılmazlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'de demokratik ve laik bir 
devlettir. 

e. Tarihi açıdan bakıldığında, müslüman toplumda, yöneticinin müslüman 
olması tabii bir durum olarak görülmüş, sosyal realite de bunu gerektirmiştir. Günümüz 
Türkiye'sinde seçme ve seçilme hakkının dinle ilgili bir yanının bulunmadığı ise 
malumdur. Burada asıl olan, dini, felsefi kanaatler değil, hür ve eşit vatandaşlıktır. 

f. Laiklik ilkesini benimsemiş yönetimlerin fertlere din özgürlüğü tanıması 
evrensel bir gerekliliktir. İslam da insanlara din özgürlüğü tanımıştır. 

g. İslam'a göre bütün insanlar bir kaynaktan yaratılmış olup, aralarında 
yaratılış bakımından bir fark yoktur. Ancak, üstünlük yüksek ahlâkî erdemlerdedir. 
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6. - İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Tekelin anason ve üzüm alımını özelleştir
mesinin Isparta-Senirkent'teki üzüm üreticisine etkilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/4232) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sn. Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mevlüt COŞKUNER 

İsparta Milletvekili ı y 

1 Mart 2004 tarihinde TEKEL'in anason ve üzüm alımı özelleştirilip, özel 

sektöre devredilmiştir. İsparta'nın Senirkent ilçesi yıllardır TEKEL'e üzüm satarak 

ekonomisini ayakta tutmaya çalışmaktadır. 50 yıldır Senirkent'te kuru üzün alımı 

yapan TEKEL'in özelleştirilmesiyle 400 bin kg. kuru üzüm üreticinin elinde kalmıştır. 

Ankara bölgesinde, Ergin yaylasında özel sektör 5 trilyona yakın yatırım 

yaparak üzüm bağları kurarken, İsparta'nın Senirkent'inde üreticinin üzüm bağlarını 

sökmesi mi beklenmektedir? 

SORULAR: 

1- Buradaki üreticinin bir anda ve yeterince bilgilendirilmeden sahipsiz 

bırakılması ne kadar doğrudur? 

2- TEKEL burada bir süre daha üreticiyle yetkili firma MEY A.Ş. arasında 

koordine edici bir rol üstlenemez miydi? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.ı.ölB.o.65.oo.oo/ 0 2 0 - 3 Ocak 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İsparta Milletvekili Mevlüt ÇOŞKUNER tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/4232 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol işletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğünce sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

1 Mart 2004 tarihinde TEKEL'in anoson ve üzüm alımı özelleştirilip, özel sektöre 
devredilmiştir. İsparta'nın Senirkent ilçesi yıllardır TEKEL'e üzüm satarak ekonomisini 
ayakta tutmaya çalışmaktadır. 50 yıldır Senirkent'te kuru üzüm alımı yapan TEKEL 'in 
özelleştirilmesiyle 400 bin kg. kuru üzüm üreticinin elinde kalmıştır. 

Ankara bölgesinde, Ergin yaylasında özel sektör 5 trilyona yakın yatırım yaparak 
üzüm bağları kurarken, İsparta'nın Senirkent'inde üreticinin üzüm bağlarını sökmesi mi 
beklenmektedir. 

SORU 1- Buradaki Üreticinin bir anda ve yeterince bilgilendirmeden sahipsiz 
bırakılması ne kadar doğrudur? 

CEVAP 1- Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A. Ş.'nin özelleştirilmesinden önce kuru 
üzüm alımları yıllık üretim programına göre belirlenmekte olup; 2003 yılında da ilgili birim 
tarafından Senirkent'te 435 ton kuru üzüm alımı planlanmış ve 15.10.2003-21.11.2003 tarihleri 
arasında yapılan alımlarda 353.100 kg kuru üzüm alımı gerçekleştirilmiştir. Alkollü İçkiler Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. özelleştirme Yüksek Kurulunun 22.12.2003 tarih ve 2003/85 sayılı kararıyla 
27.02.2004 tarihinden itibaren Nurol, Limak, özaltın, Tütsab ortak girişim grubuna satılarak 
özelleştirildiğinden, 2004 yılı kuru üzüm alımlarından TEKEL'in bir ilgisi bulunmamaktadır. 

SORU 2-TEKEL burada bir süre daha üreticiyle yetkili firma MEYA.Ş. arasında 
koordine edici bir rol üstlenilmez miydi? 

CEVAP 2- Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Nurol, Limak, Özaltın, Tütsab ortak 
girişim grubuna satılarak özelleştirildiğinden bu Şirketin üretim ve satın alma politikası serbest ve 
rekabetçi piyasa gereğince yerine getirilmektedir. Şirketin üretici ile Mey İçki Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. arasında koordine edici bir rol üstlenilmesi söz konusu olamamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

£mal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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7. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Çan Termik Santralına ilişkin sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/4233) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim.Saygılarımla. 

AhU|kLk -
ÇaüaVkaje Milletvekili 

Asya ve Avrupa'nın, Ege Denizi ile birbirinden ayrıldığı benzersiz coğrafyada 
Çanakkale, binlerce yıllık tarihi zenginliği, kültürlerinde barındırarak efsanelere ve mitolojik 
hikayelere ev sahipliği yapmış Türkiye'nin nadide illerinden bir tanesidir.İlimizin güzide 
ilçelerinden birisi olan Çan İlçemiz, sıcak su kaplıcaları, doğal güzellikleri, ormanlık alanları 
ve seramik üretimi ile ön plana çıkmaktadır. 

Çan İlçemiz de sanayi yatırımlarının artırılması ve geliştirilmesi çalışmalarıyla 
birlikte aynı zamanda da ilçemizin doğal güzelliklerinin korunması ve geliştirilmesi 
yaşanabilir bir çevre için en önemli çalışma olmalıdır. 

Bu doğrultuda; 

1-25.06.2000 tarihinde temeli atılmış olan Çan Termik Santrali bugün itibariyle üretime 
geçmiş midir, geçmediyse neden henüz üretime başlanamamıştır? Termik Santralde AB 
normlarında atık tesisi bulunmakta mıdır? 

2-Çan Termik Santralinin yapım ve üretim aşamalarında kullanılan teknoloji AB 
normlarına uygun mudur? 

3-Bölgede bulunan Milli Park ta ve çoğunlukla meyvecilik yapılan alanlarda ve bölgenin 
etkisinde bulunan tüm yaşam alanlarında kükürt ve zehirli gaz ölçümleri düzenli olarak 
yapılmakta mıdır? Santralin devreye girmesiyle birlikte İlçemiz Çan ve çevresinde çevre 
sorunlarının yaşanmaması için her türlü tedbir alınmış mıdır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ 'CAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı : B. 1 5.0.APK.0.23.300- ^ e . 3 ^ ? 

31 ARALIK 2004 
Konu : Yazılı Soru Önergesi - ry r Q 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 08.12.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01 O.GNS.0.1 0.00.02-
8249 sayılı yazısı. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet KÜÇÜK'ün tarafıma tevcih ettiği, 7/4233 esas no.lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'uncu Maddesi gereği, Elektrik Üretim A.Ş. 
Genel Müdürlügü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET KÜÇÜK'ÜN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/4233) 

Soru 1: 
Asya ve Avrupa'nın, Ege Denizi ile birbirinden ayrıldığı benzersiz coğrafyada 

Çanakkale, binlerce yıllık tarihi zenginliği, kültürlerinde barındırarak efsanelere ve mitolojik 

hikayelere ev sahipliği yapmış Türkiye'nin nadide illerinden bir tanesidir. İlimizin güzide 

ilçelerinden birisi olan Çan İlçemiz, sıcak su kaplıcaları, doğal güzellikleri, ormanlık alanları 

ve seramik üretimi ile ön plana çıkmaktadır. 

Çan İlçemiz de sanayi yatırımlarının artırılması ve geliştirilmesi çalışmalarıyla birlikte 

aynı zamanda da ilçemizin doğal güzelliklerinin korunması ve geliştirilmesi yaşanabilir bir 

çevre için en önemli çalışma olmalıdır. 

Bu doğrultuda; 

-25.06.2000 tarihinde temeli atılmış olan Çan Termik Santrali bugün itibariyle üretime 

geçmiş midir, geçmediyse neden henüz üretime başlanamamıştır? Termik Santralde AB 

normlarında atık tesisi bulunmakta mıdır? 

Cevap 1: 

25.06.2000 tarihinde temeli atılan Çan Termik Santralında; 1. ünitede 15 Kasım 2003 

tarihinde 2. ünitede ise 09 Mart 2004 tarihinde deneme üretimi ve test çalışmalarına başlanmış 

olup, deneme üretimi halen devam etmektedir. Çan Termik Santralında seçilen ileri teknoloji 

sayesinde atıklar açısından AB normlarıyla büyük ölçüde uyum içindedir. 

Soru 2: 

Çan Termik Santralının yapım ve üretim aşamalarında kullanılan teknoloji AB 

normlarına uygun mudur? 
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Cevap 2: 

Çan Termik Santralı Akışkan Yataklı Yakma teknolojisine göre yapılmış olup, bu 

teknoloji ile santralın çevreye baca gazı yönünden verebileceği zararlar ortadan kaldırılmakla 

birlikte, santral verimi de artarak daha ucuz enerji üretimi sağlanmaktadır. Bu teknoloji 1985 

yılından bu güne kadar Avrupa ülkelerinde 35.000 MW'tan fazla kurulu güçte uygulanmıştır. 

Çan Termik Santralı da, seçilen akışkan yatak teknolojisi sayesinde emisyon değerleri 

açısından AB normları ile büyük ölçüde uyuşmaktadır. 

Soru 3: 

Bölgede bulunan Milli Park ta ve çoğunlukla meyvecilik yapılan alanlarda ve bölgenin 

etkisinde bulunan tüm yaşam alanlarda kükürt ve zehirli gaz ölçümleri düzenli olarak 

yapılmakta mıdır? Santralın devreye girmesiyle birlikte İlçemiz Çan ve çevresinde çevre 

sorunlarının yaşanmaması için her türlü tedbir alınmış mıdır? 

Cevap 3: 

Bilindiği gibi bir termik santraldan kaynaklanan gaz emisyonlarının en Önemli olanları 

ve gerek ülkemizde gerekse de dünyada ilgili Yönetmeliklerle sınırlandırılan kükürt dioksit ve 

azot oksitleridir. Yine bilindiği gibi 18 Mart Çan Termik Santralı için Çevre Bakanlığından 

ÇED Olumlu Belgesi alınmış olup, bu belge Santralın çevreye etkilerinin kabul edilebilir 

düzeyde olacağını göstermektedir. Nitekim Santral bu Raporda öngörülen hususlara uyularak 

ve sözü edilen gazlar için Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen emisyon 

sınır değerlerini sağlayacak şekilde projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bu arada Santral için 

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine göre alınması gerekli olan Yer Seçimi ve Tesis İzni 

ile Deneme İzni de alınmış durumdadır. 

Tüm bunlar Santralın Ülkemizde geçerli olan Çevre Mevzuatına uygun olarak 

planlandığını, projelendirildiğini ve tesis edildiğini göstermektedir. İlgili mevzuata uygun 

olan bir tesisin işletme aşamasında da çevreyi kirletmesi beklenmemektedir. 

Santral çevresinde yapılan ölçümlere gelince, yukarıda belirtildiği gibi, termik 

santraldan kaynaklanan en önemli iki gaz olan kükürt dioksit ile azot oksitler TÜBİTAK 

Marmara Araştırma Enstitüsü ile imzalanan bir sözleşme kapsamında, Ocak 2004 tarihinden 

bu yana 10 değişik noktada ölçülmektedir. 6 yıl süre ile yapılacaktır. 
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8. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, eczacılık ürünleri ithalatındaki artışa ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/4239) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep A K D A Ğ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.11.200J 

ETnTeTŞlRÎN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

DPT'nin yayınlamakta olduğu "Temel Ekonomik Göstergeler" kitabındaki 
istatistiklere göre, "eczacılık ürünleri ithalatı" seneler itibariyle şu seyri izlemiştir: 

1998 720 milyon dolar 
1999 858 milyon dolar 
2000 iP35milyon dolar 
2001 U087 milyon dolar 
2002 1.439 milyon dolar 
2003 2Û13 milyon dolar 

2004 senesi için Ağustos sonuna kadar rakamlar mevcuttur. 2003 senesinin Ağustos 
sonuna kadar 1.287 milyon dolar olan rakam, 2004 senesinin Ağustos sonuna kadar yüzde 
38'lik bir artışla,1.779 milyon dolar'a yükselmiştir. 

Soru : 

Eczacılık ürünlerindeki bu çok hızlı ithalat artışı hangi ürünleri kapsamaktadır. Bu 
ithalatın azaltılması imkanı var mıdır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 

3 OCAK 2005 

Sayı :B 100IEGO130000/Huk Mev. AB 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

O0C139 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :06.12.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-8249 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞÎRÎN tarafından verilen "Eczacılık ürünleri 
ithalatındaki artış"a ilişkin 7/4239 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Rçcsp-AIÜIAĞ 
Sağlık Bakanı 
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İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından verilen "Eczacılık ürünleri 
ithalatındaki artış" a ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

DPT'nin yayınlamakta olduğu "Temel Ekonomik Göstergeler" kitabındaki 
istatistiklere göre, "Eczacılık Ürünleri İthalatı" seneler itibarıyla şu seyri izlemiştir. 

1998 720 milyon dolar 
1999 858 milyon dolar 
2000 1.035 milyon dolar 
2001 1.087 milyon dolar 
2002 1.439 milyon dolar 
2003 2.013 milyon dolar 

2004 senesi için Ağustos sonuna kadar rakamlar mevcuttur. 2003 senesinin Ağustos 
sonuna kadar 1.287 milyon dolar olan rakam, 2004 senesinin Ağustos sonuna kadar yüzde 
38'lik artışla, 1.779 milyon dolar'a yükselmiştir. 

SORU: 

Eczacılık ürünlerindeki bu hızlı ithalat artışı hangi ürünleri kapsamaktadır. Bu ithalatın 
azaltılması imkanı var mıdır.? 

CEVAP: 

Yurt içinde imal edilen veya yurt dışından ithal edilen ilaçlar 14/05/1928 kabul tarihli 
"1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu" ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanunu ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname gereğince, Bakanlığımızca ruhsatlandmlmaktadır. Ruhsatlandırma 
işlemi sonuçlandıktan sonra, bu ilaçlar veya ilaçlarm formüllerinde yer alan hammaddeler 
için; 31/12/2003 tarih ve 25333 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette 
Standardizasyon 2004/4 sayılı tebliğ gereğince Bakanlığımızca kalite kontrol denetimi 
yapılmasını müteakip kontrol belgesi düzenlenerek ithalatlarına izin verilmektedir. 

Ekte yer alan tablo ve grafikten de görüleceği üzere ilaçta mamul ürünlerde kutu 
bazında ithal/imal oram, 1998 yılında % 7 iken 6 yıllık süreçte 2004 yılında %13'e ulaşmış, 
bu ilaçların dolar bazında fiyat oranı, 1998 yılında % 19 iken, 2004 yılında % 38'e 
ulaşmıştır. İthal ilaçlarda kutu bazındaki ithal/imal oramndaki artışa nazaran fiyat oranında 
artışın daha fazla olmasının sebebi, hızla ilerleyen ilaç araştırmaları sonucu keşfedilen yeni 
ilaçların çok gelişmiş teknolojiler kullanılarak üretilmesi ve bu sebeple maliyete bağlı fiyat 
artışlarının da oldukça yüksek olmasıdır. Ülkemizde yerli ilaç sanayinin ileri teknoloji ile ilaç 
üretimi yapamaması da bu ilaçların yurtdışından alımım zorunlu hale getirmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 (10 ay) 

Kutu 
İmal 

638.075.300 

651.533.100 

637.764.900 

622.132.100 

620.708.900 

674.687.100 

608.575.300 

hhal 

51.161.000 

55.512.400 

66.422.900 

71.055.300 

77.989.400 

94.336.400 

94.420.600 

Oran 

0,07 

0,08 

0,09 

0,10 

0,11 

0,12 

0,13 

us$ 
İmal 

1.566.077.600 

1.655.890.800 

1.726.085.400 

1.434.705.400 

1.661.082.500 

2.168.752.100 

2.168.481.400 

İthal 

371.707.600 

429.204.600 

594.921.100 

594.426.200 

865.517.800 

1.330.597.400 

1.328.433.400 

Oran 

0,19 

0,21 

0,26 

0,29 

0,34 

0,38 

0,38 

1998-2004'ün İlk 10 Ayı Arasındaki İthal/İmal Miktar ve Oranları 
(Kuta ve US$ bazında) 

İthal/imal Oranı 

0,40 
0,35 
0,30 

e °>2 6 
I 0,20 
O 

0,16 
0.10 , ^ * # « < ^ ^ 
0,05 ! W ^ " " ^ ^ 
om • 

1998 1999 2000 2001 2002 

Yıllar 

1998-2004'ün İlk 10 Ayı Arasındaki İthal/İmal Oranları Grafiği 
(Kutu ve US$ bazında karşılaştırmalı) 

~4>««Kutu ' 

(10 ay) 
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9. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, tütün ve tütün mamulü ihracatına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/4240) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.11.2004 

E~mİn ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

DPT'nin yayınladığı, "Temel Ekonomik Göstergeler" kitabına göre Türkiye'den 
ortalama senede 400 ila 500 milyon dolarlık tütün ve tütün mamulü ihracatı 
gerçekleştirilmektedir. 

Sorular: 

1 - Bu ihracatın mal dökümü ve karşı tarafta ithalatçı firma itibariyle dökümü yapılmakta 
mıdır? 

2- İhraç edilen tütün mamullerinin, özellikle sigaraların kaçak yoldan tekrar Türkiye'ye 
giriyor olma ihtimali mevcut mudur? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.GÜM.0.06.00.08.233.2188 
KONU : Soru Önergesi 

28.12.04*035540 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 08.12.2004 tarihli, 02-7/4240-8253/25877 sayılı 
yazısı. 

İlgide kayıtlı yazınız eki İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 23.11.2004 tarihli. 7/4240 esas 
numaralı yazılı soru önergesine verilen cevaplar ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZ M İN 
Devk-t Bakan, 
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1- İhracat istatistikleri, ihracat beyannamesi kayıtlarından çıkartılmaktadır. İhracat 
beyannamesi üzerinde, eşyanın cinsi, miktarı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, 
göndericisi, alıcısı gibi mala ve gönderici-alıcıya ilişkin bilgiler yer aldığı için, Türk 
Gümrük Tarife Cetvelinin 24 üncü faslında yer alan tütün ve tütün mamulleri isimli 
eşyanın ihracatına ilişkin bilgilerin, karşı taraftaki ithalatçı firma bilgisi de dahil 
olmak üzere elde edilmesi mümkündür. Gümrük Müsteşarlığı ihracat ve ithalat 
beyanname bilgilerini, Devletimizin bu bilgileri derleme ve yayınlamakla görevli 
Devlet İstatistik Enstitüsü*ne aktarmakta, resmi ithalat ve ihracat verileri anılan 
Enstitü tarafından yayımlanmaktadır. Rakamlara bakılacak olursa, Türk Gümrük 
Tarife Cetvelinin 24 üncü faslında yer alan eşyadan 2003 yılında 428.492.619.- USD 
kıymetinde, 2004 yılının 11 ayında ise 382.421.472.-USD kıymetinde ihracat 
yapıldığı görülmektedir. 

2- Kaçakçılık ekonomik bir olgudur. Üzerinde vergi yükü olan içki, sigara, akaryakıt 
gibi ticari ürünlerde, gayrı yasal yollardan ülkeye sokma durumunda elde edilebilecek 
rant daha büyük olduğu için teorik olarak kaçakçılık olaylarının buralarda 
yoğunlaşabileceğini söylemek mümkündür. Müsteşarlığımızdaki yakalama 
istatistikleri de bunu doğrulamaktadır. Örneğin 2003 yılında toplam değeri 13,5 
trilyon T L olan yaklaşık 5 milyon sigara yakalaması yapılmıştır. Tabii ki, 
kaçakçılıkla mücadele yalnızca Gümrük Müsteşarlığının görevi değildir. 
Müsteşarlığımız dışında, jandarma, polis ve sahil güvenlik birimleri de kaçakçılıkla 
mücadelede yetkilidirler ve bu idarelerce de tütün ve tütün mamulleri ile ilgili 
yakalamalar yapılmıştır. Müsteşarlığımız, kaçakçılıkla mücadele konusuna büyük 
önem vermektedir. Bu kapsamda uygulamaya geçirilen Gümrük Kapıları Güvenlik 
Sistemleri (GÜMSİS) ile teknik altyapı güçlendirilmiş ve en son denizden yapılacak 
mücadele için iki adet motor bot alımı yapılarak bu amaçla kullanımına 
başlanılmıştır. 

10. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, sosyal güvenlik kapsamında çalışanlara ve 
özlük haklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞES-
GİOĞLU'nun cevabı (7/4X45) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
ırafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet K A N D O Ğ A N \ 
DYP Denizli Milletvekili \ . 

2002-2004 yılları itibariyle; 

1 - Ülkemizde gerek kamu, gerekse özel sektörde Sosyal Güvenlik 
kapsamında toplam çalışanların sayısı kaçtır? 
Bu çalışanların içerisinde asgari ücretlilerin sayısı nedir? 

2 - Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından, emekli, dul, yetim ve yaşlılık aylığı 
alanların sayıları kaçtır? 
Yine kurumlarından sağlık hizmeti alanların sayısı kaçtır? 
Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından aylık alanların aylıklarının toplamı TL. 'sı 
ve günün rayiç kuru üzerinden dolar olarak ne kadardır? 

3 - A ç l ı k ve fakirlik sınırının TL.'sı ve günün rayiç kuru üzerinden dolar 
olarak ne kadardır? 
4 - B u gün itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücretin, günün rayiç kuru 
üzerinden dolar olarak karşılığı ne kadardır? Bu rakam, taahhütte 
bulunduğunuz asgari ücretle çalışanları sefaletten kurtarmaya yeterlimidir? 
Yeterli değil ise, asgari ücretle çalışanlara yaşamlarını kolaylaştıracak 
herhangi bir öneride bulunmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B. 13.APK.0-12-00-00/3lO-m^t 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 30 ARALIK 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 09.12.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-400.5/5718 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'a ait 7/4245 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

2002-2004 yılları itibariyle, Sosyal Güvenlik kapsamında çalışanlar: 

Emekli Sandığı'nda; 
2002 yılında 2.372.777, 2003 yılında 2.408.148 ve Kasım/2004 yılında 2.399.524 kişi. 

Bağ-Kur'da; 
1479 sayılı Kanuna göre; 2002 yılında 2.420.641, 2003 yılında 2.450.408 ve 

Ekim/2004 yılında 2.456.118 kişi. 

2926 Sayılı Kanuna göre; 2002 yılında 900.691, 2003 yılında 933.441 ve Ekim/2004 
yılında 1.012.336 kişi 

Sosyal Sigortalar Kurumunda; 

Zorunlu Sigortalılar (Özel): 2002 yılında 4.520.881 ve 2003 yılında 4.929.081 kişi. 

Zorunlu Sigortalılar (Kamu): 2002 yılında 702.402 ve 2003 yılında 686.157 kişi. 

Zorunlu Sigortalılar (Özel+Kamu): Temmuz/2004 yılında 6.274.415 kişidir. 
Prime esas asgari çalışanların sayısı ise; 2002 yılında 2.224.981 ve 2003 yılında 

2.660.952 kişidir. 

Emekli Sandığından; 
30.11.2004 tarihi itibariyle, aylık alan emekli sayısı, 1.037.564, dul yetim sayısı 

494.112, yaşlılık aylığı alan 1.092.457, Sağlık yardımından yararlananlann sayısı ise, 
2.539.957 kişidir. Emekli aylığı alanların Toplam parasal değeri 9.046 Trilyon TL. olup, 
Günün rayiç kuru üzerinden ise, 6.408.085.423 $ dir. 

Bağ-Kur'dan; 
31.10.2004 tarihi itibariyle, 1479 sayılı Kanuna göre aylık alan,, 1.304.737 kişi, 

2926 sayılı Kanuna göre 205.024 olmak üzere toplam 1.509.761 kişi, Sağlık 
yardımından yararlananların sayısı ise, 10.579.762 dir. Emekli aylığı 5.477 Trilyon TL. olup, 
rayiç kuru 3.803 milyon $ dır. 
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Sosyal Sigortalar Kurumundan; 
2003 yılı sonu itibariyle, Malullük, Yaşlılık, ölüm, sürekli iş göremezlik ve ölüm geliri 

alanlann sayısı 3.935.523, Hastalık Sigortası Sağlık yardımından Yararlanan kişi sayısı ise 
34.558.641 dir. Ödenen aylıklar toplamı 11.960 Trilyon TL. rayiç kuru ise 8.047,26 milyon $ 
dır. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesinde, ücretlerin asgari hadleri, 
Bakanlığımızca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile Asgari Ücret Yönetmeliği'nde 
belirlenen ilke ve esaslara göre belirleneceği öngörülmüştür. 

Söz konusu hükme dayanılarak hazırlanan "Asgari Ücret Yönetmeliği" 01/08/2004 
tarihli, 25540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Asgari ücret kamu düzeni ile ilgili olup, işçilere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca 
belirlenen asgari ücretin altında bir ücretin ödenmesi yasal olarak mümkün değildir. 

Asgari ücret, brüt olarak tespit edilmekte ve yasal kesintiler (sigorta primi, gelir 
vergisi, damga vergisi v.b.) yapıldıktan sonra kalan miktar işçiye ödenmektedir. 

Asgari ücret, işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayn tespit 
edilmektedir. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin tespitinde; 

a) Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, 
b) Ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, 
c) Fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını, 

gözönünde bulundurur. 

Diğer taraftan, Anayasamızın 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla değişik 55 inci 
maddesinde "Asgari ücretin tespitinde çalışanlann geçim şartlan ile ülkenin ekonomik 
durumu da gözönünde bulundurulur." denilmektedir. 

31.12.2004 tarihi itibariyle asgari ücret günün rayiç kuru üzerinden dolar karşılığı Brüt 
312,10 $, net olarak ise 223,61 $ dır. 

Bilgilerinize Arz ederim. 

( Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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11. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, Küçükçekmece Gölü ve Haliç'teki kirliliğe ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4262) 

23.11.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Saym Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Gürsoy EROL 
istanbul Milletvekili 

SORULAR \ ^ 

Günümüzde çevre bilincinin gelişmesiyle çevreye karşı duyarlılığın önemi de gittikçe 
artmaktadır. Son günlerde basında İstanbul Küçükçekmece Gölü ile Halic'in kirliliğinin 
artması ile ilgili haberler yer almaktadır. 

1- Küçükçekmece Gölü fabrikalar (özellikle kot yıkama fabrikaları) ve evsel atıklar 
nedeniyle kirlenmekte midir? Bu konuda istanbul Büyükşehir Belediyesi ne gibi 
çalışmalar yapmakta ve çözüme yönelik nasıl adımlar atmaktadır? 

2- Haliç'te tekrar kirliliğin arttığı ve balık ölümlerine rastlandığı haberleri doğru mudur? 
Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne gibi takip ve çalışmalar yapmaktadır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/g'22l2 1J../I2./2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 06.12.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-8316-7/4262-
8266/25937 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Gürsoy EROL'un, "Küçükçekmece Gölü ve Haliç'teki kirliliğe ilişkin" yazılı 
soru önergesi hakkında yapılan araştırma neticesinde elde edilen bilgilerden; 
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26.07.1997 tarihinde içmesuyu havzası olarak ilan edilen Küçükçekmece Gölü'nün, "İçmesuyu 
I İmzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği"nin 21 inci maddesinin (a) fıkrası ile "İSKİ Atıksuların 
Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği"nde yer alan esaslar doğrultusunda bölgede bulunan sanayi tesislerinin (kot 
yıkama fabrikaları dahil) atıksu yönünden incelendiği, atıksuyu olan firmalara arıtma tesisi kurma zorunluluğu 
getirildiği. bu tesislerden çıkan arıtılmış suyun analizi yapılmak suretiyle neticelerin değerlendirildiği, 

Küçükçekmece Havzasında bulunan toplam 560 firmadan 72 adedinin arıtma tesisinin mevcut olduğu, 
endüstriyel atıksuyu olup da, arıtma tesisi kurmayan firma sayısının 3 adet olduğu ve bunların kapatılması için 
ilgili mercilere başvurulduğu, 

Küçükçekmece Gölünün kirlenmesini önlemeye'yönelik olarak, gölün doğu ve güneybatı sahilindeki 
mevcut atıksu kollektörlerinin işletmeye alındığı, bu bölgeden toplanan atıksuların mevcut Güney 
Küçükçekmece atıksu ön arıtma ve deniz deşarjı tesislerine iletildiği, Doğu kollektorünün membasında yani 
Nakkaş Dere paralelindeki kollektörlerin bir kısmının inşaatlarının tamamlandığı, Hasanoğlu ve Menekşe 
Derelerinin bileşimi olan Nakkaş Dere üzerinde geçici ve acil çözüm olarak dere ıslah ve atıksu kollektör 
projeleri hazırlandığı, bu kısımların inşaat ihale hazırlık çalışmalarının devam ettiği, Gölün Kuzey ve Batı 
bölgeleri yerleşim bölgelerinden (Sazlıdere ve Eşkinoz Dere havzaları) kaynaklanan atıksuları, Ambarlı atıksu 
biyolojik arıtma tesisine aktaracak olan kolektör ve tünel proje çalışmalarının bittiği, ihale aşamasında 
bulunduğu. 

Küçükçekmece Gölünün Kasım ayı başlarında basına yansıyan kirlenmesine ise, göle alıcı ortam 
niteliğinde olan bazı bölgelerden atıksu girmesinin sebep olduğu, özellikle evsel atıksu içinde bol miktarda 
bulunan azot ve fosforun (nutrient-besi maddesinin) göl içindeki konsantrasyonunun mevsimin sıcak ve yağışsız 
geçmesi sebebiyle artarak gölde yaşayan bitkilerin aşırı büyümesine (eutroplîicasyona) yol açtığı, bu durumun 
alg patlaması denilen gölde bulunan yosunların aşırı büyümesi ile gölün organik madde yükünün çeşitli 
değişikliklerden sonra dengelenmesi durumu olduğu, 17.11.2004 tarihinde yapılan analizden gölün normale 
döndüğünün tespit edildiği, 

Haliç ve çevresinde İSKİ tarafından düzenli şekilde denetlenmekte olan toplan 582 firma bulunduğu, Bu 
firmalardan 232 adedinin endüstriyel atıksu ürettiği, geri kalanın atıksuyunun-evsd nitelikte ördüğü, endüstriye! 
aiıksuyu olan firmaların toplam debilerinin % 98'inden fazlasının zorurjlu kılınan ön arıtma tesislerinden 
geçirildikten sonra Halic'in her iki yanında bulunan Güney ve Kuzey Haliç kollektörlerine verildiği, endüstriyel 
atıksuyu olup, arıtma tesisi yapmayanlara azami 3 ay süre verildiği, bu süre içinde tesis yapmayanların 
faaliyetten men edildiği, bu uygulamanın, arıtma tesisi olup da çeşitli sebeplerle çalıştırılmadan endüstriyel 
aiıksuyuıuı kanala deşarj edenlere veya istenilen parametre limitlerini sağlamayan firmalara da uygulandığı, 

Ayrıca konunun hassasiyetine binaen 2560 sayılı Kanunun 2/c maddesi çerçevesinde İSKİ bünyfesinde 
04.10.2002 tarih ve 2002/505 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Marmara' ve ..Haliç. Denetim Müdürlüsünün 
kurulduğu. Haliç ve Halic'i besleyen derelerde hafta sonları da dahi! olmak üzere sürekli denetim yapıldığı, 

Alibeyköy Deresi, Kağıthane Deresi ve bu derelerin Haliç'le buluştuğu 8 noktada düzenli olarak hergün 
verinde çözünmüş oksijen ölçümü yapıldığı, yine Haliç ve Derelerin her 15 günde bir genel analizlerinin 
yapılmasının yanı sıra. yapılan bir protokol çerçevesinde İSKİ adına İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri 
İşletmeciliği Enstitüsü tarafından her ay Marmara kıyıları ve Haliç'ten alınan numunelerin analiz edilerek 
raporlarının İSKİ'ye sunulduğu, 
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Önergede bahsi geçen balık ölümlerinin ise; yağışlı havalarda Küçükköy atıksu çevirme yapısı ve Haliç 
çevresinde bulunan kollektörlere yağmur sularının da bağlanmış olması nedeniyle nadiren de olsa savaklardan 
taşan suların Haliç'te sebep olduğu kirlilikten dolayı meydana geldiği, bu tür olumsuzlukların ortadan 
kaldırılması maksadıyla derelerin asli görevi olan yağmur sularını taşıması ve kolektörlere bağlı yağmur 
sularının atıksu kollektörlerinden çıkarılıp akış mecraları yoluyla deniz veya derelere ulaştırılması 
çalışmalarının hızla devam ettiği, diğer taraftan Halic'in çözünmüş oksijen miktarının artırılması amacıyla biri 
Alibeyköy Deresi*nin Halic'e birleştiği yere, diğeri Kağıthane Deresi'nin Halic'e birleştiği yere olmak üzere 2 
adet aerojet kurulduğu. 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

îülkadırAKSU 
Bakan 

12. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, yabancıların taşınmaz mal alım bedelini düşük 
gösterdikleri iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/4266) 

23.11.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tamundan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Gürsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR 

Son günlerde bazı medya kunıluşlarında,ülkemizde mülk edinen yabancıların satış 
rakamlarını düşük göstererek vergi kaybına neden oldukları haberleri yeralmaktadır. 

1- Bu haberler doğru mudur? Eğer doğru ise, Maliye Bakanlığının bu konudaki tespitleri 
ve uygulamaları nelerdir? 

2- Maliye Bakanlığmın.ülke genelinde bu konu ile ilgili teftiş ve çalışmaları var mıdır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü . „n 2 M 
SAYI : B.07.0.GEL.0.82/8211-365 
KONU: Soru Önergesi Q 4.1)1.0 5 *0 0 0 1 9 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 06.12.2004 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8316 saydı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Gürsoy EROL'un tarafıma tevcih ettiği 7/4266 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin 20/a maddesinde 
gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut 
trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulun beyan edilen devir ve iktisap 
bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şüyuun izalesi 
hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan 
için ayrı ayrı binde 15 nisbetinde harç aranılacağı belirtilmiştir. Buna göre, gayrimenkulun 
devir ve iktisabında harcın matrahı emlak vergisi değeridir. Ancak mükelleflerce emlak 
vergisi değerinin üzerinde bir değer beyan edilmesi durumunda harç beyan edilen değer 
üzerinden alınmaktadır. Ayrıca, gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları ile yabancı uyruklu kişiler açısından tapu harcı yönünden farklı bir uygulama 
bulunmamaktadır. 

Öte yandan, son yıllarda sahil beldelerinde yabancılara yapılan satışlarda satış 
bedelinin düşük gösterilmek suretiyle vergi kaybına neden olunduğuna ilişkin duyum ve 
ihbarlar üzerine, özellikle Ege Bölgesinde İzmir, Aydın ve Muğla il merkezlerinde ve 
ilçelerinde yabancı uyruklu kişilere yapılan satışlara ilişkin tespit-,çalışmaları yapılmış ve bu 
çalışmalar çerçevesinde vergi incelemeleri başlatılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim y 

#ial UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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13. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF-İnterbank borç tasfiyesi anlaşmasına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/4275) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. Abdüllatif 
Şener tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim^J&rtt.2004 

EMIN ŞIRIN 
ISTANBUL MILLETVEKILI 

TMSF ile İnterbank hakim hissedarı arasında Ağustos 2004'te 1.7 milyon USD değerinde 
sulh sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıca 03.10.2000 tarihinde dönemin İnterbank vekili 
tarafından, borcun 400 milyon USD olduğu iddia edilmiş olmasına rağmen yaklaşık 1.5 
milyar USD tutarında olduğu, aleyhlerinde yürütülen dava ve takipler sonucu hakim 
hissedarlarca ikrar edilmiş ve bankaya borç tasfiyesi planı sunulmuştur. 03.10.2000 tarihli 
borç tasfiyesi anlaşması 

a) Hakim hissedarların Etibank A.Ş.'deki hisseleri nedeniyle İnterbank A.Ş.'nin, Medya 
Grubu'ndan tahsil edilen 36.5 milyon USD'nin, 

b) İnterbank'ın Bursa şubesinde Nergis İnşaat A.Ş.'ye ait olan 5.851.000 USD'nin, 

c) Bank Girişim Offshore Ltd. şirketine ait olan İnterbank A.Ş.'deki 3.161.903 USD'nin 

hakim hissedarların borçlarından mahsubunu, 

d) İnter Yatırım A.Ş. nezdindeki Nergis Grubuna ait %80 hissenin, 
e) İntertech A.Ş. nezdindeki Nergis Grubuna ait %48 hissenin, 
f) Muğla ili, Milas ilçesi, Kıyıkışilacık köyü, Pencereli mevkiinde Cavit Çağlar, Şükrü 

Şankaya ve İttaş A.Ş. üzerine kayıtlı olan 100.5 dönüm arsanın 
Bankanın seçeceği bilirkişilerce kıymet takdiri yapılarak bu kıymet üzerinden satın 
alınmalarını, 

g) İstanbul 6. İcra Müdürlüğü'nce, bilirkişi marifetiyle beher hisse değeri 37.330 TL 
olarak tespit edilen 9.500.000.000 adet Nergis İnşaat ve Ticaret A.Ş. hisseleriyle 
beraber, Yeşil Şehir projesi dahilinde bulunan hakim hissedarlann ailelerine ait olan 
arsaların toplam 855 milyon USD karşılığında, 

h) İnterbank'ın Nergis Tekstil A.Ş. ve Yeşim Tekstil A.Ş. nezdindeki %20'şer 
hisselerinin 314.695.273 USD karşılığında, 

itfasının %4 bileşik faiziyle ilk üç yıl ödemesiz 10 yıllık vade planı içinde ödenmesini ve 
taraflarca mutabık kalınacak bir şekilde teminatlandırılmasını, 

i) Nergis Grubunun 1999 yılı başındaki toplam risklerinden İnterbank A.Ş.'nin eski 
hissedarı olan Çukurova Grubu'ndan kaynaklanan riskler ile hakim hissedarlarca 
bankaya koyulan sermayenin dolar karşılığı olan 500 milyon USD'nin 

hakim hissedarların borcundan düşülmesini, 
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j ) Nergis Grubunun kefaletinden kaynaklanan Drayton ve Brunsvvick şirketlerinin 
Sümerbank A.Ş.'den kullandığı 23 Kasım 2000 vadeli işletme kredisinin, 

k) Hakim hissedarlardan birinin kefaletinden kaynaklanan ve Yurtbank A.Ş'den 
kullanılan 2 Haziran 1999-3 Ocak 2000 tarihleri arasında vadeli 4.580.517.000.000 TL 
ile 15.000.000 USD nakit ve gayrinakdi kredilerin 

1) Nergis Grubunun ve diğer şirketlerin Esbank A.Ş.'den kullandığı 1 Haziran-9 Kasım 
1999 tarihleri arasında vadeli 25.885.722 TL, 900.310.000.000 TL, 15.000.000 USD 
ve 14.331.000 DEM nakdi ve gayrinakdi kredilerin, 

m) Nergis Grubunun Egebank A.Ş.'den kullandığı Nisan 2000-Mart 2006 tarihleri 
arasında vadeli toplam 3.136.080 USD nakdi kredinin 

tnterbank tarafından Nergis Grubu'nun yukarda anılan bankalar ile akdedilen sözleşme 
şartları dahilinde borcun yUklenilmesi ve borç tasfiyesi anlaşmasında dökümü aynca yapılmış 
olan borca eklenmesi ve mahsup sonunda kalan borçların itfasının da %4 bileşik faiziyle ilk 
Uç yıl ödemesiz 10 yıllık vade planı içinde ödenmesini ve taraflarca mutabık kalınacak bir 
şekilde teminatlandınlması hususlarını içermektedir. 

Buna göre; 

1. Ağustos 2004 tarihli borç tasfiyesi anlaşması ile 03.10.2000 tarihli borç tasfiyesi 
anlaşması arasında fark var mıdır? Varsa bu farklar nelerdir? 

2. 03.10.2000 tarihinde hakim hissedarlarca 1.5 milyar USD tutarındaki borç ikrar 
ettirilmişken Ağustos 2004 tarihli borç tasfiyesi anlaşmasının akdedilmesi için neden 
dört yıl gibi uzun bir süre beklenmiştir? 

înterbank alacaklarının tahsilinde 5020 sayılı kanun dahi yürürlüğe konulmadan önce büyük 
bir basan sağlandığı bilinmektedir. Bu husus Bankalar Yeminli Murakıplarının 08.09.2000 
tarih ve M-10/53 no'lu raporun 9. sayfasında da açıkça belirtilmektedir, tnterbank 
alacaklarının tahsilinde gösterilen başarı, bu alandaki yasal düzenlemelerin, doğru hayata 
geçirildiği vakit yeterli olduğunu ve büyük oranda tahsilat yapılabildiğini göstermektedir. 
Buna göre; 

1. İnterbank alacaklarının tahsilinde size basan gösterilmiş midir?Cevap "hayır" ise bu 
değerlendirmenizin gerekçeleri nelerdir? Cevabınız "evet" ise batan diğer bankalann 
alacaklannın tahsilinde neden bu sonuç alınamamıştır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Say, : B . 0 2 . 0 . 0 0 1 / c A - O ^ < / V « * / 2 0 0 İ T " 

Konu : 7/4275-8272 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 06.12.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-4275-8272/25943 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/4275-8272 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'nın 30/12/2004 tarih ve 
TMSF.BHI.223/50491 sayılı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı nın 
24/12/2004 tarih ve BDDK.2004.01.KİK-13867 sayılı yazılan ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımlısı 
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B A N K A C I L I K D Ü Z E N L E M E V E D E N E T L E M E K U R U M U 
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

S A ABAUK 20W 

Sayı : BDDK.2004.01 .KtK- I ^ * b 

Konu : Soru önergesi 

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

tlgi :09.12.2004 tarih ve B.02.0.001/(01)8216 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen istanbul Milletvekili Emin 
ŞtRtN'in yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunduğu 7/4275 sayılı soru önergesindeki sorular Kurumumuzun görev ve yetki 
alanına girmediğinden cevaplandırılamamıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 

TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

SAYI : TMSF.BHI.223/SO S 3 < 30/12/2004 
KONU : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI ve 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

ÎLGl: 23/11/2004 tarih ve B.02.0.001/01- 8216 7/4275 sayılı yazınız. 

Soru önergesine konu olan iki protokol arasındaki fark mukayese edilemeyecek kadar 
yeni protokol lehinedir. Interbank hakim ortakları tarafından verilen 03.10.2000 tarihli teklifte 
1 milyar 533 milyon dolarlık borcun ikrar edildiği iddia edilmekle birlikte, diğer alacaklıların 
mahsupları, gayrimenkullerin gerçek değerlerinin çok üzerinde bedellerle borçtan düşülmesi, 
henüz tahsil edilmeyen paraların peşin ödenmiş gibi hesaplanması gibi yöntemlerle protokole 
konu olan borç, 3 yılı ödemesiz, yıllık % 4 faizle, 108,8 milyon dolara indirilmiştir. 

03.08.2004 tarihli anlaşmada, protokole konu olan borç miktarı 1 milyar 678 milyon 
dolardır. Ayrıca yeni protokol ile ek rehin ve ipotekler tesis edilmiş; Interbank ve Eubank 
A.Ş. ile ilgili mali sorumluluk ve tazminat davalarının TMSF lehine sonuçlanması 
durumunda, bu tutarların da Fon'a ödenmesi Nergis Grubu'nca kabul edilmiştir. 

önergede sözü geçen 08.09.2000 tarih ve M-10/53 sayılı rapor tarafımızda 
bulunmadığından herhangibir yorum yapılamamaktadır. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. <&Mk AbmetERTU RK 
Başkan 
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14. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Seydişehir Eti Alüminyum AŞ'nin özelleştirme takvimi 
ve arşiv yangınına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKlTAN'ın cevabı 
(7/4281) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazıb olarak cevaplandınlmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesi sürecinde; yasal süreç 
başlamadan evvel Hükümet düzeyinde vuku bulan hukuk dışı ilişkilere yönelik iddialann açıklık 
kazanması amacıyla, Sn.Başbakan dahil olmak üzere ilgili Bakanlara muhtelif soru önergeleri 
yöneltilmiştir. Bu soru önergelerine tatminkâr cevaplar verilmediği gibi, önergelerin bir bölümü de 
Anayasa ve içtüzük ihlâli yapılmak pahasına cevaplandınlmamaktadır. 

Bu iddialann araştınlması amacıyla aynca sunmuş olduğum Araştırma Önergesi ise 
1 yılı aşan bir süreden bu yana Genel Kurul gündeminde bekletilmektedir. 

Bu tesislerin özelleştirilmesi sürecinde, modernizasyonun bilinçli olarak 
engellendiği ve devamında da "tesisin zarar eder" hale getirilerek, yok pahasına özelleştirilmek 
istenildiği yolunda ciddi değerlendirmeler yapılmaktadır. Oluş şekli maalesef bu kuşkuları 
doğrulamaktadır. Nitelikli eleman ihtiyacı olduğu halde, bir taraftan yatırım yapılmadığı ve diğer 
taraftan da niteliksiz eleman alımına ağırlık verildiği aynca bilinmektedir. 

Yasal özelleştirme süreci başlamadan evvel, Siyasi İktidar'a yakın olduğu iddia 
edilen bazı sermaye gruplarına "bilgi odası" kapsamındaki gizli bilgilerin verildiği, keza bu 
dönemde sahte plakalı araçlarla tesisin ziyaret edildiği yolunda resmi kayıtlara intikal eden 
bulgular da vardır. Türkiye'nin tek, "birincil alüminyum üretim tesisi" kapanır ve 
çalışmaz hale gelir durumdadır. Özelleştirme sürecinden evvel amaçlandığı ifade ve 
iddia olunan durum, bir anlamda ve maalesef fiilen gerçekleşmiş durumdadır. 

Sn.Başbakan'ın yine bu süreçte, Sual Holding Başkanı Wekselberg'le yapmış 
olduğu görüşme içeriği ise, tarafımızdan verilen muhtelif soru önergelerine rağmen Sn.Başbakan 
tarafından her nedense cevaplandınlmamaktadır. Bu konulann tarafımızdan belli bir periyod ve 
disiplin içinde takip edildiği bilinmelidir. 

Hal böyle iken; Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerine ait Genel Müdürlük binasının 
arşiv biriminde Ramazan Bayramı'nın 3. günü yangın meydana gelmiştir. Yangın sonucunda; 
muhasebe arşivinin ve idari birimlerin tüm arşivleri yanmış veya kullanılamaz hale gelmiştir. 
Yangının sabah 06.00 civarında başladığı ve ancak gece 23.00-24.00 sularında kontrol altına 
alındığı tarafımızdan mahallinde yapılan inceleme esnasında yetkililer tarafından ifade edilmiştir. 
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Yangının meydana geldiği gün arşiv görevlisi olan Mökerrem Erkan'ın izinli 
olduğu öğrenilmiştir. Yangının meydana geliş şekli ve sebepleri konusunda ciddi kaygılar 
doğmuştur. 

Bu gelişmeler ve oluş şekli karşısında, aşağıdaki soruların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Arşivlerin de bulunduğu Genel Müdürlük binasında yangın alarm ve 
sinyalizasyon sistemi varmıdır? Varsa, bu sistem neden zamanında devreye 
girmemiş veya sokulmamıştır? 

Yoksa, bu kadar önemli ve kompleks bir tesiste, böyle bir 
yapılandırmaya neden gidilmemiştir? 

2- Arşiv muhasebede yanan evrakların dayanaklarının diğer ilgili 
birimlerde bulunduğu her ne kadar Genel Müdürlük tarafından ifade edilmiş ise de, 
ilgili diğer birimlerdeki evrakların 5-6 aylık süre geçtikten sonra arşive gönderildiği 
bilindiğinden; bu durum karşısında, gerekli mali ve idari denetim nasıl 
yapılabilecektir? 

Bütün taahhüt ödemeleri, satınalma ödemelerine ait her türlü evrakın 
arşiv muhasebede bulunduğu, bu durumda hukuka aykırı ödemelerin ve bu yoldaki 
iddiaların denetlenemeyeceğine dair değerlendirmelere nasıl bir açıklama ve çözüm 
getirilebilir? Yangından doğan kurum zararı nedir? 

3-Kurum bünyesinde bir müddetten bu yana "ilaç kupürlerinden" 
kaynaklanan yolsuzluk iddialannm bulunduğu ve bu hususun mali polis tarafından 
soruşturulmakta olduğu yolundaki bilgiler doğrumudur? Bu bilgiler doğru ise, 
soruşturmaya esas teşkil eden ilaç kupürlerinin akıbeti nedir? Bu soruşturma hangi 
aşamadadır? Yangınla ilgili idari soruşturma ve adli süreç hangi aşamadadır? Bu 
olaydan dolayı doğmuş olan zarar tutarı nedir? 

4-Kuruma ait hurda deposunda bulunan ingot malzemenin çalınmasıyla 
ilgili olarak eski genel müdür ibrahim Uz döneminde yapılan soruşturmanın ve 
savcılık suç duyurusunun akıbeti nedir? Yeni ve mevcut genel müdür zamanında bu 
konu takip edilmişmidir? Bu soruşturmanın ve olayın içeriği nedir? Olayın inceleme 
ve soruşturması hangi aşamadadır?Çalındığı ifade edilen malzemenin değeri 
nedir? 

5- 2004 yılına ait kanuni defterlerin, noter tasdiki yapılmışmıdır? 

6-Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme işlemleri hangi 
aşamadadır? Bundan sonra izlenecek süreç ve takvim nedir? 

Yapılmak istenilen özelleştirmenin kamu yararına ve hukuka aykırı 
olduğu gelinen aşamada bir defa daha açıklık kazanmış olmasına göre; özelleştirme 
karar ve işlemlerinden vazgeçilmesi yoluna neden başvurulmamaktadır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 019 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya Milletvekili Atilla KART tarafindan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/4281 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesi sürecinde; yasal süreç başlamadan 
evvel Hükümet düzeyinde vuku bulan hukuk dışı ilişkilere yönelik iddiaların açıklık kazanması 
amacıyla, Sn. Başbakan dahil olmak üzere ilgili Bakanlara muhtelif soru önergeleri yöneltilmiştir. 
Bu soru önergelerine tatminkar cevaplar verilmediği gibi önergelerin bir bölümü de Anayasa ve İç 
tüzük ihlali yapılmak pahasına cevaplandırılmamaktadır. 

Bu iddiaların araştırılması amacıyla ayrıca sunmuş olduğum araştırma önergesi ise 1 yılı 
aşan bir süreden buyana Genel Kurul gündeminde bekletilmektedir. 

Bu tesislerin özelleştirilmesi sürecinde, modernizasyonun bilinçli olarak engellendiği ve 
devamında da tesisin zarar eder hale getirilerek, yok pahasına özelleştirilmek istenildiği yolunda 
ciddi değerlendirmeler yapılmaktadır. Oluş şekli maalesef bu kuşkuları doğrulamaktadır. Nitelikli 
eleman ihtiyacı olduğu halde, bir taraftan yatırım yapılmadığı ve diğer taraftan da niteliksiz eleman 
alımına ağırlık verildiği ayrıca bilinmektedir. 

Yasal özelleştirme süreci başlamadan evvel, siyasi iktidara yakın olduğu iddia edilen bazı 
sermaye gruplarına "bilgi odası" kapsamındaki gizli bilgilerin verildiği, Keza bu dönemde sahte 
plakalı araçlarla tesisin ziyaret edildiği yolundaki resmi kayıtlara intikal eden bulgular da vardır. 
Türkiye'nin tek, birincil alüminyum üretim tesisi kapanır ve çalışmaz hale gelir durumdadır. 
Özelleştirme sürecinden evvel amaçlandığı ifade ve iddia olunan durum, bir anlamda ve maalesef 
fiilen gerçekleşmiş durumdadır. 

Sn. Başbakanın yine bu süreçte, Sual Holding Başkanı Wekselberg'le yapmış olduğu 
görüşme içeriği ise, tarafımızdan verilen muhtelif soru önergelerine rağmen Sn. Başbakan 
tarafından her nedense cevaplandırılmamaktadır. Bu konuların tarafımızdan belli bir periyod ve 
disiplin içinde takip edildiği bilinmelidir. 

0 : 2 

- 3 Ocak 2005 
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Hal böyle iken; Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerine ait Genel Müdürlük binasının arşiv 
biriminde Ramazan Bayramının 3. günü yangın meydana gelmiştir. Yangın soncunda; muhasebe 
arşivinin ve idari birimlerin tüm arşivleri yanmış veya kulamlamaz hale gelmiştir. Yangının sabah 
06.00 civarında başladığı ve ancak geçe 2S.00-24.00 sularında kontrol altına alındığı tarafımızdan 
mahallinde yapılan inceleme esnasında yetkililer tarafından ifade edilmiştir. 

Yangının meydana geldiği gün arşiv görevlisi olan Mükerrem Erkan'ın izinli olduğu 
öğrenilmiştir. Yangının meydana geliş şekli ve sebepleri konusunda ciddi kaygılar doğmuştur. 

Bu gelişmeler ve oluş şekli karşısında, aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep etmek 
gereği doğmuştur; 

SORU 1- Arşivlerin de bulunduğu Genel Müdürlük binasında yangın alarm ve 
sinyalizasyon sistemi var mıdır? Varsa, bu sistem neden zamanında devreye girmemiş veya 
sokulmamıştır? 

Yoksa, bu kadar önemli ve kompleks bir tesiste, böyle bir yapılandırmaya neden 
gidilmemiştir? 

CEVAP 1- Yangının bayram tatilinde ve sabaha karşı vuku bulması nedeniyle arşiv görevlisi 
olan Mükerrem ERKAN'ın izinli olması söz konusu değildir. Diğer çalışanlar gibi doğal olarak 
bayram tatili yapmaktadır. (Bayram tatili süresince üretim üniteleri, Özel Güvenlik Teşkilatı, İtfaiye, 
Sağlık hizmetleri, İdari ve Sosyal Faaliyetler ile arıza ekipleri çalışmaktadır.) Anılan binada bayram 
tatilleri ve resmi tatiller hariç mesai saatleri 08.00-17.000 saatleri arasında olup, gece çalışan personel 
bulunmamaktadır. Yangın olayının meydana geldiği arşivde otomatik yangın alarm sistemi 
bulunmamaktadır. Ancak; anılan arşiv ve tüm katlarda yangın uyarı sistemi olarak manuel butonlu 
ihbar sistemi mevcuttur. Yangın anında cam kırılarak düğmesine basılmak suretiyl* İtfaye Teşkilatına 
ihbar santraline alarm vermektedir. Ayrıca her katta yangın dolapları ve kuru kimyevi tozlu yangın 
söndürme cihazları mevcuttur. 

Yangın ihbarı İtfaye Teşkilatına Koruma ve Güvenlik Görevlisine bildirilmiştir. İtfaye 
Teşkilatı da olay yerine 5 dakika içerisinde intikal etmişlerdir. 
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SORU 2- Arşiv muhasebede yanan evrakların dayanaklarının diğer ilgili birimlerde 
bulunduğu her ne kadar Genel Müdürlük tarafından ifade edilmiş ise de, ilgili diğer birimlerdeki 
evrakların 5-6 aylık süre geçtikten sonra arşive gönderildiği bilindiğinden; bu durum karşısında, 
gerekli mali ve idari denetim nasıl yapılabilecektir? 

Bütün taahhüt ödemeleri, satın alma ödemelerine ait her türlü evrakın arşiv muhasebede 
bulunduğu, bu durumda hukuka aykırı ödemelerin ve bu yoldaki iddiaların denetlenemeyeceğine 
dair değerlendirmelere nasıl bir açıklama ve çözüm getirilebilir? Yangından doğan kurum zararı 
nedir? 

CEVAP 2-1984 yılından 2000 yılına kadar Muhasebe Müdürlüğünün mali işlemleri IBM 
4381 büyük sistem olarak bilgisayar ortamında takip edilmekte idi. 2000 yılında MKYS (Mali 
Kaynaklar Yönetim Sistemi) programı uygulanmaya başlanmıştır. Bu nedenle tüm muhasebe 
kayıtlarına ulaşmak mümkündür. 1984 yılından 2000 yılma kadar olan mali bilgiler ise büyük sistem 
olarak ifade edilen bilgisayar sistemi tarafından manyetik bilgisayar bantlarına yedeklenmiştir. Şirketin 
kuruluşundan bu yana tanzim edilen bilanço, bütçe, kar zarar cetvelleri Ana Teşekkül olarak Eti 
Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünde bulunmaktadır. Ayrıca tüm yıllara ait bilançolar sağlam olarak 
mevcuttur. Yangından hasar görmemiştir. Muhasebe Müdürlüğünce mali kayıt altına alman bilgiler, 
diğer birimler tarafından anılan Müdürlüğe bildirilmekte olup, bir kopyalan müdürlüklerdedir. Bu 
nedenler bilgilere bu birimlerden de ulaşmak mümkündür. 

Muhasebe Müdürlüğü yıllık faaliyetleri 13.08.2003 tarihine kadar yıllar itibariyle Ana 
Teşekkül olarak Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Müfettişleri ve Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu tarafından teftiş edilmiştir. Ayrıca 31.12.2003 tarihinde yıl sonu teftişi Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu Murakıpları tarafından yapılmıştır. Teftiş raporları ve cevaplan Muhasebe 
Müdürlüğünde mevcuttur. 

Yangından doğan zararla ilgili olarak Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan hasar tespit 
komisyonunun raporuna göre 131.968.158.196.-TL olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu tespit 
malzemelerin tamamının değiştirilmesi halinde, ancak bir kısım malzemelerin tamir edilmesi halinde 
bu rakam daha da aşağıya düşecektir. (Sigortadan bu zarar tanzim edilecektir.) 

Yangından dolayı üretim ve mal satışlannda herhangi bir aksama olmamıştır. 
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SORU 3- Kurum bünyesinde bir müddetten bu yana "ilaç kupürlerinden" kaynaklanan 
yolsuzluk iddialarının bulunduğu ve bu hususun mali polis tarafından soruşturulmakta olduğu 
yolundaki bilgiler doğru mudur? Bu bilgiler doğru ise soruşturmaya esas teşkil eden ilaç 
kupürlerinin akıbeti nedir? Bu soruşturma hangi aşamadadır? Yangınla ilgili idari soruşturma ve 
adli süreç hangi aşamadadır? Bu olaydan dolayı doğmuş olan zarar tutarı nedir? 

CEVAP 3- Şirketin ilaç kupürlerinden kaynaklanan yolsuzluk iddiaları Konya Mali Polis 
tarafından araştırılmaktadır. Şirketin ilaç kupürleri ile ilgili olarak kurulan araştırma komisyonu 
çalışmalarını tamamlayarak, hazırlanan rapor ve ilgili evraklar Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığına 
intikal ettirilmiştir. 

SORU 4- Kuruma ait hurda deposunda bulunan ingot malzemenin çalınmasıyla ilgili olarak 
eski Genel Müdür İbrahim Uz döneminde yapüan soruşturmanın ve savcılık suç duyurusunun 
akıbeti nedir? Yeni ve mevcut Genel Müdür zamanında bu konu takip edilmiş midir? Bu 
soruşturmanın ve olayın içeriği nedir? Olayın inceleme ve soruşturması hangi aşamadadır? 
Çalındığı ifade edilen malzemenin değeri nedir? 

CEVAP 4- İngot malzemenin çalınması ile ilgili Şirketin bünyesinde kurulan komisyon 
çalışmalannı tamamlayarak Seydişehir Sulh Ceza Mahkemesinde 2004/160 Esas Sayılı dosya ile 
hırsızlık ve hırsızlık malı bilerek satın almak suçundan dava açılmıştır. Dava halen devam etmektedir. 
Davaya Şirket tarafından müdahil olunmuş ve takip edilmektedir. 

Sanıklar : Ünal KOCABAŞ, Ramazan DİNÇ, Selim AKAY, Remzi YAĞIZ, İsa BODUR, 
Yüksel KARANFİL, Mehmet UZUN ve Bekir BADEM 

Suç Tarihi : 2003 yılı (suç unsuru malzemenin yakalandığı yıl) 

Malzemenin Değeri : Malzemenin yakalandığı tarih itibariyle 2.274.000.000.-TL'dır. (Bu 
malzeme geri alınmıştır.) 

SORU 5- 2004 yılına ait kanuni defterlerin, noter tasdiki yapılmış mıdır? 

CEVAP 5- 2004 yılma ait Kanuni Defterlerin Noter tasdiki yapılmıştır. 

SORU 6- Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme işlemleri hangi aşamadadır? 
Bundan sonra izlenecek süreç ve takvim nedir? 

Yapılmak istenilen özelleştirmenin kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu gelinen 
aşamada bir defa daha açıklık kazanmış olmasına göre; özelleştirme karar ve işlemlerinden 
vazgeçilmesi yoluna neden başvurulmamaktadır? 

CEVAP 6- Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme çalışmaları devam etmektedir. 2005 yılının 
ilk çeyreğinde ilana çıkılması planlanmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

femal UNAKITAN 
Mfllıve Rakam 
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75. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Türkeli balıkçı barınağına ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/4305) 

29 Kasım 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

C l n n n M i l İ A İ - u a L r l I l ^ - ^ Sinop Milletvekili 
Yapımına 1974 yılında başlanan ve 20 yıl sürerek 2004 yılında hizmete açılan Türkeli Balıkçı 

Barınağına bugüne kadar bir tek balıkçı motoru girememiştir. Böylece ilçe ekonomisine pozitif bir katkı 
sağlananamamıştır. 

1. Türkeli Balıkçı Barınağı devlete kaç TL'ye mal olmuştur? 

2. Barınakta bugüne kadar bir tek balıkçı motorunun yükleme-boşaltma yapamadığı 
Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir ? 

3. Türkeli Balıkçı Barınağını temizlemek üzere gönderilen araç, barınakta" 1-2 gün 
çalıştıktan sonra geri çağrılmış mıdır? 

4. Barınağın dibindeki kumun tamamen temizlenmesi için bir planlamanız var mıdır? 

5. Böyle büyük bir hizmet ünitesinin atıl durumda kalmasına Bakanlığınız daha ne 
kadar duyarsız kalacaktır? 

T.C. 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a P l a n l a m a ve K o o r d i n a s y o n K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı 

S A Y I : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A A - i S U - < f ( # W 2 « * * Z0W 
K O N U :S inop M i l l e t v e k i l i 

Sayın Engin ALTAY'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 13.12.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4305-8324/26123 
sayılı yazısı. 

Sinop Milletvekili Sayın Engin ALTAY'ın 7/4305-8324 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

iinali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

- 6 5 1 -



T.B.M.M. B:46 4 . 1 . 2 0 0 5 0 : 2 

SİNOP MİLLETVEKİLİ SAYIN ENGİN ALTAY'IN 7/4305-8324 SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Yapımına 1974 yılında başlanan ve 20 yıl sürerek 2004 yılında hizmete açılan 
Türkeli Balıkçı Barınağına bugüne kadar bir tek balıkçı motoru girememiştir. 
Böylece ilçe ekonomisine pozitif bir katkı sağlanamamıştır. 

SORU 1- Türkeli Balıkçı Barınağı devlete kaç TL'ye mal olmuştur? 

CEVAP 1- 50 Milyar TL keşif bedeli üzerinden 05.10.1994 tarihinde ihaleye 
çıkılarak inşaatına başlanan Türkeli Balıkçı Barınağı, % 14,69 Tuk keşif artışı ile 
birlikte 57.344.380.479 TL.ye bağlanarak 27.09.2002 tarihinde bitirilmiştir. 

SORU 2- Barınakta bugüne kadar bir tek balıkçı motorunun yükleme-boşaltma 
yapamadığı Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? 

CEVAP 2- İnşaatı Bakanlığımızca tamamlanan Türkeli Balıkçı Bannağı, 
Balıkçı Barınakları Yönetmeliği'nin 17. maddesi uyarınca, aynı Yönetmeliğin 6. 
maddesi çerçevesinde kiralanıncaya kadar "İşletme ve İdaresi" Tarım İl 
Müdürlüğünce sağlanmak üzere 04.03.2004 tarihinde Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'na devredilmiştir. Bu nedenle söz konusu barınağın kullanılmasıyla ilgili 
hususlar bu yönetmelik çerçevesinde Tarım ve Köyişleri ^Bakanlığınca 
yürütülmektedir. 

Barınağın kumlama nedeniyle baseninin dolduğunun ve büyük balıkçı 
teknelerinin giriş ve çıkışına imkan vermediğinin Türkeli Belediye Başkanlığı'nca 
Bakanlığımıza iletilmesi üzerine Bakanlığımızca tarama programına dahil edilerek 
kum temizleme işlerine 02.10.2004 tarihinde başlanmıştır. 

SORU 3- Türkeli Balıkçı Barınağını temizlemek üzere gönderilen araç, 
bannakta 1-2 gün çalıştıktan sonra geri çağrılmış mıdır?. 

CEVAP 3- Türkeli Balıkçı Barınağını temizlemek üzere Bakanlığımız DLH 
İnşaatı Genel Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Tarama Teçhizatlarından Kazar-IV Yüzer 
Ekskavatörü, Dökü-V ve Dökü-IX Dubalarından oluşan ekipman görevlendirilmiş ve 
Türkeli Balıkçı Barınağına götürülerek 02.10.2004 tarihinde çalışmalara başlamıştır. 

Ancak, 28.10.2004 tarihinde çalışma esnasında Kazar-IV yüzer ekskavatörü 
arızalanmıştır. Söz konusu Ekskavatör kızağa alınması gerektiğinden, bakım ve 
onarımın yapılabilmesi için DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü Samsun Makine İkmal 
Başmühendisliği tesislerine götürülmüştür. 

Ekskavatörün bakım ve onarım çalışmaları devam etmekte olup, onarımı 
tamamlandıktan sonra Türkeli Balıkçı Barınağına geri götürülerek çalışmalara 
kalındığı yerden devam edilecektir. 
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SORU 4- Barınağın dibindeki kumun tamamen temizlenmesi için bir 
planlamanız var mıdır? 

CEVAP 4- Üçüncü sorunun cevabında da belirtildiği üzere, Türkeli Balıkçı 
Barınağının taranarak temizlenmesi ve fonksiyonel hale getirilmesi işi, Bakanlığımız 
plan ve programında olup, başlatılan tarama çalışmaları, arızalanan Ekskavatörün 
onarılmasını müteakip program çerçevesinde bitirilecektir. 

SORU 5- Böyle büyük bir hizmet ünitesinin atıl durumda kalmasına 
Bakanlığınız daha ne kadar duyarsız kalacaktır? 

CEVAP 5- Türkeli Balıkçı Barınağının atıl durumda olması söz konusu 
olmayıp, halen küçük balıkçı tekneleri tarafından kullanılmaktadır. Bakanlığımızca 
başlatılan tarama işlemi tamamlandığında büyük teknelerin de rahatça girip 
çıkmalarına uygun hale getirilecektir. 

Öte yandan barınağın işletme ve idaresiyle ilgili iş ve işlemler ise Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığınca yürütülmektedir, 

16. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Muğla İlinin karayolu sorunu ile 2004 yılı bölünmüş 
yol projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/4319) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan konunun Bayındırlık ve Iskan Bakanı Zeki 
ERGEZEN tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz 
ederim. 

"T>r.Aİi ARSLAN 
Muğla Milletvekili 

Muğla, karayolu olanakları bakımından gerektiği kadar yatırım 
alamamış bir ilimizdir. Duble yol yok denecek kadar azken, mevcut 
yollar trafiğin gereksinimini karşılayamayacak durumda ve tek 
yönlüdür. Arazinin dağlık olanlarının yanısıra; yol yapımına uygun 
coğrafyada da bugüne kadar karayolu yapımı olarak yeterince hizmet 
alamayan ilimizde mevcut karayolları gereksinime yanıt 
verememektedir. 
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1- Ülkemizde hükümetinizce 2004 yılı . için başlanması ve 
bitirilmesi planlanan kaç km.lik duble yol vardır ve 2004 Kasım sonu 
itibariyle kaç km. duble yol yapılmıştır? 

2- Muğla valiliği 2004 yılı yatırım programında kaç km. asfalt 
genişletme ve duble yol yapımı planlanmıştır ve planın ne kadarı 
gerçekleştirilmiştir? 

3- Muğla il sınırları içinde hükümetinizce ihalesi tamamlanan kaç 
yol vardır; ihale sonrası yapımına başlanmış ve bitirilmiş yol, kaç 
km.dir? 

4- Muğla'da 2004 yılında Köy Hizmetlerine bağlı araç-gereç ve 
ekipleriyle kaç köyde çalışma yapılmıştır ve kaç km, harçği özelliklere 
sahip yol yapılmıştır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.17/ 2 ^ ° ° 
KONU Muğla Milletvekili 3 1 ARALIK 2004 

Dr. Ali ARSLAN'm 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 13.12.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-8371 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Muğla Milletvekili Sayın Dr. Ali ARSLAN'ın, Muğla 
İlinin karayolu sorunu ile 2004 yılı bölünmüş yol projesi hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş 
olduğu T.B.M.M. 7/4319 esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN DR.ALİ ARSLAN'IN 

T.B.M.M. 7/4319 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
AİT SORULAR VE CEVAPLARI 

Muğla, karayolu olanakları bakımından gerektiği kadar yatırım alamamış bir 
ilimizdir.Duble yol yok denecek kadar azken, mevcut yollar trafiğin gereksinimini 
karşılayamayacak durumda ve tek yönlüdür.Arazinin dağlık olanlarının yanı sıra ; yol 
yapımına uygun coğrafyada da bugüne kadar karayolu yapımı olarak yeterince hizmet 
alamayan ilimizde mevcut karayolları gereksinime yanıt verememektedir. 

SORULAR: 

1- Ülkemizde hükümetinizce 2004 yılı için başlanması ve bitirilmesi planlanan 
kaç km.lik duble yol vardır ve 2004 Kasım sonu itibariyle kaç km. duble yol 
yapılmıştır? 

2- Muğla Valiliği 2004 yılı yatırım programında kaç km. asfalt genişletme ve 
duble yol yapımı planlanmıştır ve planın ne kadarı gerçekleştirilmiştir? 

3- Muğla il sınırları içinde hükümetinizce ihalesi tamamlanan kaç yol vardırrihale 
sonrası yapımına başlanmış ve bitirilmiş yol, kaç km.dir? 

4- Muğla'da 2004 yılında Köy Hizmetlerine bağlı araç-gereç ve ekipleriyle kaç 
köyde çalışma yapılmıştır ve kaç km, hangi özelliklere sahip yol yapılmıştır? 

CEVAPLAR: 

1- 2004 yılı Kasım ayı sonuna kadar 2000 Km.si sathi kaplama seviyesinde, 
1000 Km.si de alt temel seviyesinde olmak üzere toplam 3000 Km. bölünmüş yol 
yapılmıştır. 

2- 3- Yatırım Programında Muğla ili için Aydın-Muğla-Ortaca-13.Bl.Hududu 
yolunda 50 km. bölünmüş yol yapımı bulunmaktadır. 

Kavaklıdere Ayr-Muğla arasındaki 5 Km.'lik yol ile Muğla -Marmaris Ayr. 
arasındaki 5 Km.'lik yol bölünmüş sathi kaplamalı olarak bitirilmiş ve aynı kesim için 
3 adet ihale yapılmıştır. 38,5 Km'lik kesimin 2005 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 

Bugüne kadar, Muğla ilinde 24 Km'lik kesim emanet ve püremanet olarak, 
sathi kaplamalı bölünmüş yol şeklinde bitirilip, trafiğe açılmıştır. 
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4- Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre Muğla'da 2004 yılında 
Köy Hizmetlerine bağlı araç-gereç ve ekiplerle yapılan çalışmalar: 

- 2 köy yolunda 5,5 Km. tesviye, 
- 38 köy yolunda toplam 37 Km. onarım, 
- 37 köy yolunda 46 Km. stabilize kaplama, 
- 22 köy yolunda 42 Km. I. Kat asfalt, 13 köy yolunda 25 Km. II. Kat 
asfalt olmak üzere toplam 35 köy yolunda 67 Km. asfalt, çalışması 
gerçekleştirilmiştir. 
- Yatağan ilçesine bağlı Bahçeyaka Köyü Köprüsünün yapımı 
tamamlanmış olup, Fethiye-Korubükü Köprüsü ikmal inşaatı devam 
etmektedir. Yatağan-Çaybükü-Bahçeyaka köy yolu sanat yapıları ile 
Fethiye-Seki-Eren Dağı Kayak Merkezi yolu sanat yapıları inşaatları 
tamamlanmıştır. 
- 345 köy yolunda 503 Km. greyderli, 360 köy yolunda 945 Km. 
malzemeli bakım yapılmıştır. 
- Muhtelif köy yollarında 2082 Km. asfalt bakım çalışması ayrıca 
protokollü olarak Datça Hava Radar Mevzii Komutanlığına ait 6,7 Km. 
asfalt bakımı ile İl Turizm Müdürlüğü, İl Telekom Müdürlüğü ve Ula-
Akyaka Belediyesine ait yollarda I. Kat asfalt çalışması yapılmıştır. 

17. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Alanya karayoluna ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/4320) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nm 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

01.12.2004 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

Bayındırlık ve iskan Bakanlığı'nın 2005 yılı bütçesinin T.B.M.M. Plan ve 
Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında, Antalya-Alanya karayolunun 
tamamlandığını belirtmeniz üzerine, sizi uyararak "yolun bitmediğini" ifade 
etmiştim. Bunun üzerine yolun tamamlandığını söyleyerek, beni açılışa davet 
ettiniz. 

Bu bağlamda; 

1- Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nün, Antalya-Alanya karayolundaki 
çalışmaların 2005 yılında da süreceği ve 100 trilyon liraya ihtiyaç 
duyulduğuna ilişkin belirlemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

2- Tamamlandığı övünülerek öne sürülen Antalya-Alanya karayolunda; 
a) Bir defa daha asfaltlama çalışması yapılacak mıdır? 
b) Köprülerin onarımı gerekmekte midir? 
c) Tünellerin otomasyonu yapılmış mıdır? 

3- Antalya-Alanya karayolu ile ilgili olarak, kamuoyuna yanıltıcı bilgi 
verdiğinizi kabul edecek misiniz? 
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T.C. 
B A Y I N D I R L I K V E İSKAN B A K A N L I Ğ I 

Araşt ırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.17/ 2 0 0 { 
KONU : Antalya Milletvekili o - | ARALIK, 2004 

Feridun F.BALOGLU'nun 
Yazılı Soru önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ: 13.12.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8371 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; Antalya Milletvekili Feridun F.BALOGLU'nun, Antalya-
Alanya Karayolu hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/4320 esas sayılı yazılı 
soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Zeki E 

A N T A L Y A M İ L L E T V E K İ L İ 
S A Y I N F E R İ D U N F . B A L O G L U ' N U N 

T.B.M.M. 7/4320 E S A S SAYILI 
YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ N E A İ T 

S O R U L A R V E C E V A P L A R I 

S O R U L A R ; 

1- Karayolları 13. Bölge Müdür lüğü 'nün, Antalya-Alanya karayolundaki 
çalışmaların 2005 yıl ında da süreceği ve 100 trilyon liraya ihtiyaç duyulduğuna ilişkin 
belirlemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

2- Tamamlandığ ı övünülerek öne sürülen Antalya-Alanya karayolunda; 
a) Bi r defa daha asfaltlama çalışması yapılacak mıdır? 
b) Köprüler in onarımı gerekmekte midir? 
c) Tünellerin otomasyonu yapılmış mıdır? 

3 - Antalya-Alanya karayolu ile ilgili olarak, kamuoyuna yanıltıcı bilgi 
verdiğinizi kabul edecek misiniz? 

C E V A P : 

Antalya-Alanya arasındaki 135 km.lik yol, bölünmüş yol olarak trafiğe açık 
olup, trafik güvenliğini etkileyecek herhangi bir olumsuzluk yoktur. 

Trafik güvenliğini etkilemeyen kısımların tamamlanmasına devam ediliyor. 

Kamuoyuna yanıltıcı bilgi verilmemiştir. 
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18. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESÎMOĞLU'nun, Kırklareli-Babaeski ilçesinin dis
panser ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun 
cevabı (7/4337) 

TÜRKİYE BÜYÖK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma Bakam Sayın Murat BAŞESGİOÖLU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep 
ederim. 

Mehmet S. KEStMÖGLU 
KırUireU Milletvekili 
İçişleri K o n b y o ı ı Üyesi 

Kırklareli'nin Babaeski İlçesine yataklı dispanser yapılması talebi 2001 yılı yatırım programına 
alınmasma rağmen aradan geçen dört yılda i n ş ^ ^ 
Babaeski'de 5.000 dolayında fiili çalışan sigortalı, 3.000 dolayında emekli sigortalı, 20.000 
dolayında da sağlık hizmeti talep eden vatandaş vardır. Kısıtb imkanla» sahip Babaeski d^let 
hastanesi ya da hastaların sevk edildiği Kırklareli ve Lüleburgaz Hastenelerinirun kapasiteleri talebi 
karşılayacak düzeyde değildir. Bu yatmm için gerekKtoşullara haiz mODriyetiSSK'yaaH boş bir 
arsa da Babaeski'de bulunmaktadır. 

1) Babaeski'ye dispanser yapılması yatırım programlara» ginnesir* rağmen aradan geçen dört 
senede herhangi bir girişimde butuımlmamasınm nedeni nedir? 

2) Ya t an kararının uygulamaya tonulınaınasıSKK hastanelerini Sağlık,Bakanlığına 
devredilmesini öngören yasa tasarısı ile ilişkili midir? 

3) Babaeskili SSK sigortalılarının, sigorta emeklilerinin ve vatandaşlarımızın mağduriyetim 
gidermek için Babaeski'ye yatakh bir dispanser yapılması konusunda bir girişimde-buhmmayı 
düşünüyor masunuz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLİĞİ 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.13.APK.0-12-00-00/32.O~MS5 3 0 ARALİK 200i 

KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.12.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4337-8365/26184 sayılı yazınız. 
îlgi yazınız ekinde alınan Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'na ait 

7/4337 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin 
cevabi bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Istatistiki bilgilere göre; 2004 Eylül ayı sonu itibariyle; Sosyal Sigortalar Kurumu 
Babaeski Sağlık İstasyonu'nda yapılan poliklinik muayene sayısınm 20.053, günlük 
poliklinik muayene sayısınm 106, 2003 yıl sonu itibariyle; Babaeski İlçesinin aktif sigortalı 
sayısı 4.083, Kurum sağlık yardımlarından yararlanan, toplam sigortalı sayısının ise, 28.431 
olduğu belirlenmiştir. 

Söz konusu ilçenin sigortalı sayısı ile ilçenin ilerideki gelişmeleri dikkate alındığında 
anılan ilçede dispanser düzeyinde hizmet verilmesi gerekli görüldüğünden, Sosyal Sigortalar 
Kurumu 2001 yılı yatırım programı teklifine, Babaeski İlçesinde "Büyük Tip Dispanser" 
inşaatı projesi dahil edilmiş ise de, kesinleşen programda yer almamıştır. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın 26.07.2004 tarih ve 2004/1 sayılı Genelgeleri eki 2005 
Yılı Yatırım Programı Hazırlama Esasları'nın 28/d maddesinde "Acil ve zorunlu haller 
dışında yatınm programına yeni proje alınmayacaktır. Getirilen bu sınırlamaya 2005 Yılı 
Yatırım Programı uygulama süresinde de devam edilecektir." denildiğinden 2005 Yılı 
Yatırım Programı teklifinde söz konusu genelge gereğince yeni yatırımlara yer verilmemiştir. 

Bununla birlikte, 01.01.2004 tarihi itibariyle uygulamaya konulan Sağlık Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında imzalanan, Sağlık Bakanlığı - SSK Sağlık 
Tesislerinin Ortak Kullanımı Protokolü kapsamında anılan ilçede bulunan sigortalıların, 50 
yataklı Babaeski Devlet Hastanesinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. 

Bilgilerinize Arz ederim. 

[urat B'AŞESfeİOĞLU 
Bakan 
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19. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Çanakkale-Gökçeada-Bozcaada arasındaki 
ulaşım sorununa ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/4340) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakam Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim.Saygılarımla. 

Ahi net W ıçük 
Çaı lakkajeİMilIetvekili 

Çanakkale il sınırları içinde yer alan ve Lozan Anlaşmasıyla Türkiye Cumhuriyetine 
bağlanan Gökçeada; 290 kilometrekare yüzölçümüne, 95 kilometrelik kıyı şeridi uzunluğuna 
sahip olup,yerleşik nüfusu bugün için 9.000 civarında, yaz aylarında ise 25.000 nüfusa 
ulaşan stratejik önemi olan bir adamızdır.Gökçeada'ya yerleşmiş insanlarimızın yaşam 
kalitesini yükseltmek ve ada turizminin geliştirilebilmesi için adaya ulaşım imkan ve kalitesi 
büyük önem arz etmektedir. 

Özellikle son günlerde adalara ulaşım sırasmda ciddi güvenlik sorunları ve 
tedirginlikleri hasıl olmaktadır.Ramazan Bayramı sırasında yüzlerce yolcuı - deniz ortasında 
saatlerce çaresiz bir şekilde kalmıştır. Bu olay, adalarda yaşayan halkımızın yaşamını 
çekilmez bir hale getirirken aynı zamanda da turizm amacıyla adaları ziyaret etmek 
isteyenler için de tam bir hayal kırıklığı ve kabus olmuştur. 

Bu Doğrultuda; 

1-Çanakkale-Gökçeada, Kabatepe-Gökçeada arasında çalışan arabalı vapurlar ve 
feribotlar; kullanım süreleri ve teknik donanımları açısından insanlarımızın yaşamlarını 
emanet edebilecek ve değişik hava koşullannda rahatlıkla yolculuk yapabilecekleri bir 
durumda mıdır? Bu durumda değilse Çanakkale de seferleri devam eden arabalı vapurlar ve 
feribotların çalışmalarına neden izin verilmektedir? 

2-Şu an için Çanakkale-Gökçeada-Bozcaada arasında ve Boğazın iki yakasında 
çalışan arabalı vapurlann ve feribotların yenilenmesi, yüksek teknoloji ile donatılmış, daha 
hızlı daha güvenli taşımacılığa imkan verecek ulaşım araçlarının alınması düşünülüyor mu, 
düşünülüyorsa ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleştirilecektir? 

3-Adalarda yaşayan vatandaşlarımızın veya ziyaretçilerin acil sağlık sorunlarının 
yaşanması durumunda güvenli ve hızlı bir ulaşım aracı olarak yörede bir sağlık helikopteri 
bulundurulması ve ücretsiz olarak acil durumlar için kullanılmasım sağlamayı düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖÎB.0.65.00.00/ 3 OCAK 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/4340 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara* 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğünce verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Çanakkale il sınırları içinde yer alan Lozan Anlaşmasıyla Türkiye Cumhuriyetine 
bağlanan Gökçeada; 290 kilometrekare yüzölçümüne, 95 kilometrelik kıyı şeridi uzunluğuna 
sahip olup, yerleşik nüfusu bugün için 9.000 civarında, yaz aylarında ise 25.000 nüfusa 
ulaşan stratejik önemi olan bir adamtzdır. Gökçeada'ya yerleşmiş insanlarımızın yaşam 
kalitesini yükseltmek ve ada turizminin geliştirilebilmesi için adaya ulaşım imkan ve kalitesi 
büyük önem arz etmektedir. 

özellikle son günlerde adalara ulaşım sırasında ciddi güvenlik sorunları 
tedirginlikleri hasıl olmaktadır. Ramazan Bayramı sırasında yüzlerce yolcunun deniz 
ortasında saatlerce çaresiz bir şekilde kalmıştır. Bu olay, adalarda yaşayan halkımızın 
yaşamını çekilmez bir hale getirirken aynı zamanda da turizm amacıyla adaları ziyaret 
etmek isteyenler için de tam bir hayal kırıklığı ve kabus olmuştur. 

Bu doğrultuda; 

SORU 1- Çanakkale-Gökçeada, Kabatepe-Gökçeada arasında çalışan arabalı 
vapurlar ve feribotlar; kullanım süreleri ve teknik donanımları açısından insanlarımızın 
yaşamlarını emanet edebilecek ve değişik hava koşullarında rahatlıkla yolculuk 
yapabilecekleri bir durumda mıdır? Bu durumda değilse Çanakkale de seferleri devam eden 
arabalı vapurlar ve feribotların çalışmalarına neden izin verilmektedir? 

CEVAP 1- Çanakkale-Gökçeada arasında Genel Müdürlüğe bağlı Şehir Hatları 
İşletmesi Müdürlüğü filosunda bulunan M/F Bandırma Feribotuyla hizmet verilmektedir. 
Kabatepe-Gökçeada arasında ise yine aynı İşletmeye bağlı Cemalettin Erem arabalı vapuru ile 
yaz ve kış sezonunda aralıksız tarifeli seferler düzenlenmektedir. 

Şehir Hatları İşletmesi filosunda bulunan arabalı vapur ve yolcu gemileri bağımsız bir 
denetleme ve müşavirlik kurumu olan Türk Loydu tarafından klaslanıp, bu feribot ve gemilerin 
her türlü test ve kontrolleri yapıldıktan sonra da T.CBaşbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bölge 
Müdürlüğü tarafından "Denize ve Yola Elverişlilik Belgesi "düzenlenmektedir. 
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Söz konusu yolcu gemisi ve arabalı vapurların rutin olarak her yıl su altı ve su üstü 
tetkik ve muayenesi yapılmaktadır. Bu gemilerin herhangi bir güvensizlik ve tehlike durumları 
söz konusu değildir. Beklenmeyen durumlarda meydana gelen teknik arızalar da Şirketin Şehir 
hatları personelince müdahale edilerek giderilmektedir. 05.11.2004 tarihinde (Ramazan 
Bayramından 10 gün önce) anılan hatta düzenli sefer yapmakta olan M/F Bandırma 
Feribotunda meydana gelen teknik arıza gerekli müdahale yapılarak giderilmiş ve feribot sefere 
hazır hale getirilmiştir. 

Yolcu ve araba taşıma işlerini gerçekleştirmekte olan gemilerde beklenmeyen 
durumlarda karşılaşılan münferit arızalar, yeni gemiler de dahil olmak üzere senede bir veya iki 
kere meydana gelmektedir. 2004 yılı turizm mevsiminde Çanakkale ve Kabatepe'den 
Gökçeada'ya günde 4 sefer yolcu yoğunluğuna göre de bazen 6 sefer yapılmıştır. 

özel günlerde Adalardan dönüşler aynı saatlere rastladığından yılda bir - iki kez 
karşılaşılan yoğunluk ve kuyruklar bu hatta operasyonu gerçekleştiren Şehir hatları İşletmesi 
tarafından ek seferler tertip edilmek suretiyle giderilmektedir. 

Hali hazırda yolcu ve araba yoğunluğu daha fazla olan İstanbul Sirkeci-Harem Hattında 
inşa tarihi daha eski gemilerle hizmet verilmektedir. 2003 yılında Kabatepe-Gökçeada arasında 
hizmet veren Kasımpaşa gemisi hurdaya ayrılarak yerine daha süratli, büyük ve yeni gemiler 
tahsis edilmiştir. 

SORU 2- Şu an için Çanakkale-Gökçeada-Bozcaada arasında ve Boğazın iki 
yakasında çalışan arabalı vapurların ve feribotların yenilenmesi, yüksek teknoloji ile 
donatılmış, daha hızlı daha güvenli taşımacılığa imkan verecek ulaşım araçlarının alınması 
düşünülüyor mu, düşünülüyorsa ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleştirilecektir? 

CEVAP 2- Çanakkale-Gökçeada ve Bozcaada ile Boğazın her iki yakasında çalışan 
arabalı vapur ve feribotların periyodik bakımları zamanında yaptırıldığından Loyd ve 
Müsteşarlıkça da bu gemilerin çalışmasında herhangi bir engel bulunmadığından, ileri 
teknoloji ile donatılmış, daha hızlı ulaşım araçlarının satın alınması kaynak israfına neden 
olacağından düşünülmemektedir. 

SORU 3- Adalarda yaşayan vatandaşlarımızın veya ziyaretçilerin acil sağlık 
sorunlarının yaşanması durumunda güvenli ve hızlı bir ulaşım aracı olarak yörede bir sağlık 
helikopteri bulundurulması ve ücretsiz olarak acil durumlar için kullanılmasını sağlamayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAP 3- Adalarda yaşayan vatandaşlarımızın sağlık sorunları kapsamında, hızlı bir 
ulaşım aracı olan Wr adet sağlık helikopterinin ilgili Bakanlıkça temin edilmesi ve acil 
durumlarda yöre halkının bu helikopterden ücretsiz olarak faydalanmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir. B 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

İmal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

- 6 6 2 -



T.B.M.M. B : 46 4 . 1 . 2005 O : 2 

20. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU'nun, Halkbankın özelleştirilmesine iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/4343) 

TBMM BAŞKANLIĞI'NA »3.07.2003 

Aşağıdaki soruların Devlet Bakam ^aûlh ~Âl/ S^fB^O^A/ 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ferit Mevlüt ASLANOÖLU 
Malatya Milletvekili 

r' 

Türkiye'deki orta ölçekli sanayicilerin, Kobilerin, Küçük Esnafın en büyük 
destekçisi olan Halk Bankası *nın özelleştirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığı 
veya Ziraat Bankası ile birleştirileceği yönünde değişik bilgiler alınmaktadır. 

Türkiye Ekonomisinin Temel direği olan Esnaf ve Sanatkarlarımızın 
finanssal yönden desteklenmemesi ekonomimizde çok büyük olumsuzluklar 
yaratacaktır. Bu nedenle, 

1- Halk Bankasının özelleştirilmesi yönünde çalışmalarınız var mı? 

2- Halk Bankasının özelleştirilmesi ile Kobiler ile Esnaf ve Sanatkarların 
orta ve uzun vadede desteklenmesi görevini hangi kurum yerine getirecektir.? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

Sayı: B.02.1.HM.0.KİT.03.02-52321/ 2 8 . 1 2 . 0 4 * 8 0 8 0 0 
Konu: Soru Önergesi Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Daires 
Başkanlığının 13.12.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2492 sayılı yazıları. 

ilgide kayıtlı yazıda; Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt ASLANOĞLU'na a 
sözlü soru önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 98 inci maddes 
gereğince üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildiği ifadı 
edilerek yanıtlandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin yanıt ekli notta yer ahmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 
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SORU 1-Halk Bankası'nın özelleştirilmesi yönünde çalışmalarınız var mı? 

Bilindiği üzere, 25.11.2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4603 sayılı Kanun'un 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; "Yeniden yapılandırma 
işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben bankaların hisse satış işlemleri 4046 
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde 
sonuçlandırılır. Yeniden yapılandırma ve hisse satış işlemleri bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren beş yıl içinde tamamlanır. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya 
mahsus olmak üzere yarısı kadar uzatabilir."hükmü bulunmaktadır. 

Bu doğrultuda, T. Halk Bankası A.Ş.'nin yeniden yapılandırma süreci büyük 
ölçüde tamamlanmıştır. Kamu Bankalarının yeniden yapılandırma ve özelleştinne 
stratejilerine ilişkin 30.07.2004 tarihinde yapılan basın duyurusunda 
(www.hazine.gov.tr adresinden ulaşılabilir) Ziraat ve Halk Bankası'nın piyasa 
koşulları çerçevesinde önümüzdeki dönemde halka arz yöntemiyle bireysel ve 
kurumsal yatırımcılara sunulmasının uygun olacağı ifade edilmiştir. 

SORU 2- Halk Bankası'nın özelleştirilmesi ile KOBİ'ler ile esnaf ve sanatkarların 
orta ve uzun vadede desteklenmesi görevini hangi kurum yerine getirecektir? 

4603 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası; Kanun'un yürürlüğe 
girdiği tarihte Bankaların Hazineden olan birikmiş görev zararı alacaklarının yeniden 
yapılandırma programında belirtilen esas ve süreler dahilinde itfa olunacağı, çeşitli 
kanun ve kararnamelerle bankalara verilmiş olan görevlerin program dönemi 
sonunda yürürlükten kalkacağını ve Devlet'in yeniden yapılandırma döneminde 
bankalara bedelini önceden ödemeden görev veremeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Bu kapsamda, T. Halk Bankası A.Ş.'nce, Bütçe imkanları ölçüsünde ayrılan 
kaynaklar karşılığında, 2001/2380, 2002/3893, 2003/5840 ve 2003/6670 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararları ile esnaf ve sanatkarlara düşük faizli kredi kullandırılması 
imkanı sağlanmıştır. Uygulanmakta olan 2003/6670 sayılı Kararname ile esnaf ve 
sanatkarlara yaklaşık %25 faiz oranıyla kredi kullandırımı sürmektedir. 

T. Halk Bankası A.Ş.'nin özelleştirilmesi halinde, KOBİ'ler ile esnaf ve 
sanatkarların orta ve uzun vadede desteklenmesi, yukarıda açıklandığı şekliyle ilgili 
yıl bütçesinde ödeneğinin olması halinde, bankalara herhangi bir mali yük 
yaratmadığından, Devletin anlaşma yaptığı herhangi bir banka veya yine Halk 
Bankası kanalıyla gerçekleştirilebilecektir. 
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21. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Hazineye ait taşınmazların satışına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/4345) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

C-^ Emin KOÇ 
Yozgat Milletvekili 

1. Maliye Bakanı irtifak hakkı devletten 49 yıllığına kadar sürelerle 
kiralanan ve üzerlerine tesis inşa edilen taşınmazlar hangi gerekçe 
ile satılmaktadır. 

2. Tarihi miras olan Çırağan Sarayı ve Atatürk'ün yatı Savarona'nın 
satış amacı nedir? Çırağan ve Savarona'yı kaç TL'ye satmayı 
düşünüyorsunuz? 

3. Hazineye ait mülklerin satışından maliye ne kadar gelir bekliyor? 
Bu gelir kaç yılda nasıl elde edilecek? 

4. Satıştan sağlanacak gelir hangi amaçla kullanılacak? 

5. Gelen gelirin tümünü dış borç ödemesinde kullanmayı düşünüyor 
musunuz? 

6. Kıyılarımızdaki otellerin, mülklerin satışı ile ormanlarımızın ve 
kıyılarımızın turizm adı altında yağmalanmasını önleyebilecek 
misiniz? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.MEG.0. 35/3313-12550 
KONU : Soru Önergesi Hk 29. 12.P4* 4 6 1 6 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : 13.12.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8400 sayılı yazınız. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ tarafından, "49 yıllığına kiralanan ve üzerine tesis 
inşa edilen taşınmazlar ile Çırağan Sarayı ve Savorana'mn satışı ve bu satışlardan beklenen gelirler" 
konulu yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1) Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuatı gereğince irtifak hakkı kurularak üzerinde tesis 
inşa edilen taşınmazlar, 18.07.2001 tarih ve 24466 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4916 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Mallann 
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 
üncü maddesinin (b) bendinde yer alan; " Üzerinde çeşitli amaçlarla kişiler lehine sınırlı ayni hak 
tesis edilmiş ise, zemini ile üzerindeki bina ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmı, talep 
edilmesi halinde hak lehdarlanna ... rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilir." hükmüne 
dayanarak satılmaktadır. 

Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 26.11.,2004 tarih ve 285 sıra 
numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin "Doğrudan Satış" başlıklı 2 nci bölümünün (b) bendinde; 
üzerinde çeşitli amaçlarla kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmiş Hazineye ait taşınmazların, 
zemini ile üzerindeki bina ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmının, talep edilmesi halinde, 
hak lehtarlarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabileceği, 

Orman vasıflı olup; 6831 sayılı Orman Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 2873 
sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca kesin izin verilmiş veya kesin tahsis yapılmış ya da sınırlı ayni 
hak tesis edilmiş yerlerin satışı yasal olarak mümkün bulunmadığından, bu yerlere ilişkin satın alma 
taleplerinin Bakanlığımıza iletilmeden reddedileceği, belirtilmiştir. 

2) Çırağan Sarayı ve Savarona'nın satışı için Bakanlığımıza herhangi bir talepte 
bulunulmamış ve satış amaçlı hiç bir işlem yapılmamıştır. Çırağan Sarayı ve Savarona, 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna tabi tescilli kültür varlıklarıdır. Dolayısıyla, satışı 
mümkün bulunmamaktadır. 

3) Belediye ve özel idarelere ayrılan paylar ile özel ödenek kaydedilenler hariç olmak üzere, 
2004 yılı it;barıyla Hazine taşınmazlarının satışından 146 trilyon TL. gelir elde edilmiştir. 

4) Hazine taşınmazlarının satış gelirleri belli amaçta kullanılmamakta, bütçeye gelir 
kaydedilmekte ve kaydedilen gelirler Devletin harcamalarında kullanılmaktadır. Ayrıca bu 
gelirlerden, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine ve diğer belediyelere 4706 sayılı Kanunda 
belirlenen ölçülerde ödemeler yapılmaktadır. 

5) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve yürürlükte bulunan kanunlara göre ormanların ve 
kıyıların satışı mümkün değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

îal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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22. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Uzan grubunun TMSF'ye sunduğu borç ödeme tek
lifine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/4351) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. AbdflUatif 
ŞENER tarafından- yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ed£rjm—Û6.12.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

1 - TMSF. BHİ. 223/42799 sayılı, 12.11.2004 tarihli yazılı soru önergesi cevabında, 
"Uzan Grubu'nu temsilen ve bu Grup adına TMSF'ye yapılmış doğrudan bir borç 
ödeme teklifi bulunmamaktadır. Ancak, 4969,5020 ve 4389 sayılı kanunların ilgili 
maddeleri ile Kemal Uzan'ın oğlu olması sıfatıyla Cem Cengiz Uzan, Vekili 
vasıtasıyla 07.09.2004 tarihinde bir teklif sunmuştur" denilmektedir. 

Bu ifadenize göre sadece bir teklif vardır. Cem Cengiz Uzan'ın vekili 
vasıtasıyla Uzan Grubu adına, 6 milyar dolar ana para ile faizlerini karşılamak üzere 
ilki 26.04.2004 tarihinde, ikinci 08.03.2004 tarihinde 16 maddelik, 15 senelik bir borç 
ödeme teklifi, üçüncüsü 11.03.2004 tarihinde 4 maddelik borç ödeme planında 
yapılması gerekli değişimler ve öneriler ve ek teklifler, dördüncüsü 15.03.2004 
tarihinde 17 maddelik ödeme planı teklifi, beşincisi 24.03.2004 tarihinde, dört 
maddelik borç ödeme teklifi, altıncısı 24.04.2004 tarihinde dört maddelik teklif ve 
TMSF'nin talep ettiği alacağın teminatını oluşturacak şirketlerin değer kaybetmemesi 
bakımından bir an önce toplantı ve değer tespiti ve ek teklifleri ihtiva eden teklifi, 
yedincisi sekiz maddelik teklif ile daha evvel verilmiş olan beş adet protokol teklifine 
bir an önce cevap verilmesi teklifi, sekizincisi 07.09.2004 tarihinde 9 maddelik 
protokol ve ödeme planı teklifi verilmemiş midir? Bu teklifler verilmiş ise, 
cevabınızda sadece 07.09..2004 tarihli bir tek teklif sunulduğu ifadesi nasıl izah 
edilecektir? 

2- Cem Uzan'ın vermiş olduğu ve 6 milyar dolar ana para ödemesi ile birlikte faizleri 
ihtiva eden tekliflere yazılı cevap verilmiş midir? Verilmemişse neden verilmemiştir? 

3- TMSF Başkanı Ahmet Ertürk'e Cem Uzan tarafından yazılan 04.11.2004 tarihli 
randevu taleplerine cevap verilmemesi hakkındaki mektuba yazılı cevap verilmiş 
midir? 

4- Cem Cengiz Uzan'ın vekili vasıtasıyla 22.11.2004 tarihinde Ahmet Ertürk'e yazdığı 
mektuba cevap verilmiş midir? Verilmemişse neden verilmemiştir? 

5- Cem Cengiz Uzan'ın 07.09.2004 tarihinde TMSF'ye verdiği, cevabınızda da verdiği 
kabul edilen TMSF evrak kayıt giriş numarası 31565 olan protokol teklifinde, 193 
milyon dolar peşin ödeme olmak üzere, Cem Cengiz Uzan'ın 6 milyar dolar anaparayı 
10 senede ödemeyi taahhüt ettiği ve 11. ve 12. senelerde libor+l'den hesap edilen 
faizi ödemeyi taahhüt ettiği teklif mektubunda 'TMSF'nin haciz uyguladığı ve 
yönetimini yürüttüğü Gruba ait şirketlerin öz varlıkları ile piyasa değerleri belirlenen 
kamu alacağını karşılamaya fazlasıyla yeterlidir" dediği görülmektedir: 
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T . C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

Sayı : B . 0 2 . 0 . 0 0 1 / o < ~ «oX"5" 0*3» / o W200. f 

Konu : 7 / 4 3 5 1 - 8 4 4 0 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

ilgi : 13 .12 .2004 tarih v e A.Ol .O.GNS.0 .10 .00 .02-4351-8440 /26392 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞÎRÎN tarafından tevcih edilen 7/4351-8440 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlıgı'nın 24/12/2004 tarih ve 
TMSF.BHI.223/49723 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr. Abdüllatif Ş E N E R 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

TASARRUF M E V D U ATI SIGORTA FONU 

SAYI .-TMSF.BHI.223/ Cf ° | "3- 2 . IS 24/12/2004 
K O N U : Soru önergesi 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I ve 
B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I ' N A 

(Sn. Doç . Dr. Abdül lat i f Ş E N E R ) 

İ L G İ : 13/12/2004 tarih v e B.02.0 .001/01-8319 7/4351 sayılı yazınız. 

l lg i 'de kayıtlı yazanız ekinde yeralan istanbul Milletvekili Emin ŞlRİN'in soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile 
ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

"Uzan Grubu'nun TMSF ile anlaşmak üzere bir teklif vermiş olduğu basında çıkan 
haberden öğrenilmiştir. Bu teklifin esasları nelerdir? TMSF bu teklife ne zaman cevap 
verecektir?" sorusu sorulmuştur. Soruda tekil anlamda ifade kullanıldığından, en son teklif 
olan 07 /09 /2004 tarihli teklif üzerinden cevaplandırılmış olup, daha önceki tekliflere 
değinilmemiştir. Bu nedenle, 30/09/2004 tarihli soru önergesine; "Uzan Grubunu temsilen ve 
bu Grup adına T M S F ' y e yapılmış doğrudan bir borç ödeme teklifi bulunmamaktadır. Ancak, 
îmar Bankası 'mn mevduat kabul etme ve bankacılık yapma yetkisinin kaldırıldığı 03/07/2003 
tarihinden sonra çıkarılan 4969 Sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi ve 5020 Sayılı Kanun ile 
değişik 4 3 8 9 Sayılı Bankalar Kanununun ilgili maddeleri ile Kemal Uzan'ın oğlu olması 
sıfatıyla hakkında 6183 Sayılı Kanun uyarınca takibata geçilmiş olması gerekçe gösterilerek 
C e m Cengiz U Z A N vekili Av.Şaylan ÇIĞGIN imzasıyla 07 /09 /2004 tarihli bir teklif 
sunulmuştur." şeklinde başlayan ve bu teklifi değerlendiren cevap verilmiştir. 

Uzan Grubunun teklifi ile ilgili olarak, Çukurova, Bilgin ve Nergis Gruplarının 
tekliflerinin karşılaştırılması, bu grupların ticari sırlarının açıklanması mahiyetinde 
olacağından uygun bulunmamaktadır. 

Her borçlunun borç rakamı aynı olmadığı gibi, bu borçlarını ödeme niyetleri, 
getirdikleri tekliflerin gerçekçi ve kabul edilebilir projelere dayanıp dayanmaması v e ödeme 
şartlan da farklılık arz edebilmektedir. Aksoy, Toprak, EGS, Garipoğlu. Demirel , Nergis ve 
Uzan gruplarının yönetimi ve denetimi devir alınmış şirketleri vardır. Borcunun tamamını 
ödemiş grup yoktur. 

C e m Uzan'ın, Kemal Uzan'ın oğlu olmak sıfatıyla vekili vasıtasıyla verdiği tekliflerle 
ilgili olarak vekiUeriyle müteaddit görüşmeler de yapılmıştır. Kamu alacağının bir an evvel 
tahsil edilmesi esas olduğundan, bir yandan bu görüşmeler devam ederken, diğer yandan yasal 
takip çalışmaları devam ettirilmektedir. 

Uzan Grubunun varlıkları 6183 sayılı yasa kapsamında satılmaktadır. Bu nedenle 
borçlunun onayının alınması gerekmemektedir. Değer tespiteri 6183 sayılı yasanın vermiş 
olduğu yetkiler çerçevesinde yerine getirilmektedir. 

^fe4fe= Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. 
A h merEİRTÜRK 

Başkan 

- 6 6 8 -

http://-TMSF.BHI.223/


T.B.M.M. B:46 4 . 1 . 2 0 0 5 0 : 2 

23. - Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, ASKİ Genel Müdürü hakkındaki iddialara iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4357) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı cevaplandırılmasını arz ederim. Ç 

Saygılarımla. r~ft 7* * J 

atoi/DEGERLİ 
ANKAMMİJLLETVEKİLİ 

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski EGO genel Müdürü , şimdi ASKİ genel 
müdürü olan Saym İhsan FİNCAN hakkında ihalelerde usulsüzlük yaptığı 
servetinde büyük artışlar olduğu yününde duyumlar almaktayım. 

Bu bağlamda; 

1- EGO Genel Müdürü olmadan önce, nerelerde çalışmıştır? Vergi mükellefiyeti 
var mıdır? Varsa ne işle uğraşmıştır? Ne kadar vergi ödemiştir? 

2- EGO Genel müdürü olmadan önceki mal varlığı nedir? 
3- ASKİ Genel müdürü olduktan sonraki mal varlığı nedir? 
4- Mal varlığında artış varsa; bunları nereden ve nasıl edinmiştir? 
5- Sayın Fincan' |rt özel korumaları var mıdır? Özel korumaları varsa bunların 

ücretlerini kim ödemektedir? Bu korumaların sigortalan var mıdır? 
6- Sayın Fincan; Genel Müdürü olduğu ASKİ bekçilerini silahla evinin önüne 

nöbetçi yazdığı ve nöbet tutturduğu yönünde duyumlar almaktayım. Bunlar 
doğrumudur? Doğruysa ASKİ görevlilerinin böyle bir görevleri var mıdır? 
Yoksa yetkililer hakkında ne gibi bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 
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TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.O.MAH.O.65.0O.0O2/fcllCtf 2>.\./.il/2004 
KONU : 7/4357 Esas Numaralı 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 13.12.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4357-8449/26402 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın İsmail DEĞERLİ'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürü 
İhsan FİNCAN hakkında ihalelerde usulsüzlük yaptığına ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili olarak yapılan 
araştırına sonucunda elde edilen bilgilerden, 

Halen ASKİ Genel Müdürü olan İhsan FİNCAN'ın, EGO Genel Müdürü olmadan önce 16.07.1970 
tarihinde İller Bankası Genel MüdürlUğU'nde Devlet memuru olarak Yüksek Mühendis unvanıyla kamu 
görevine başladığı ve mal bildirimini İller Bankası Genel Müdürlüğüne verdiği, 15.12.1979 tarihinde 
memuriyetten istifa ettiği, bu tarihten sonra müteahhitlik , özel sektörde üst düzey yöneticilik ve kuyumculuk 
yaptığı ve ticaretle iştigal ettiği, 15.12.1999 tarihli Valilik Olur'u ile EGO Genel Müdürlüğü'ne atanarak 
yeniden memuriyete döndüğü, 

Müteahhitlik, tüccarlık ve kuyumculuk yaptığı dönemlerde vergi mükellefi olduğu, bu dönemlerde 
ödediği vergiler ise VUK'un 5 inci maddesi uyarınca vergi mahremiyeti nedeniyle açıklamak istemediği, 

15.12.1999 tarihinde EGO Genel Müdürlüğüne atanan İhsan FİNCAN'ın; 3628 sayılı Kanun'un 2 
ne i maddesinin (d) fıkrası ve 6 ncı maddenin (a) fıkrası uyarınca atandığı tarihte 8 inci maddenin (f) fıkrası 
uyarınca 11.02.2000 tarihinde mal varlığında azalma olması sebebiyle 26.1.2004 tarihinde atamaya yetkili 
mercie mal bildiriminde bulunduğu, 

3628 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi gerek bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 15 inci 
maddesi gereğince mal bildirimlerin Gizlilik derecesi taşıdığı, 

ASKİ Genel Müdürü İhsan FİNCAN'ın mal varlığı ve mal varlığının kaynakları ile ihalelerde 
yolsuzluk yaptığına dair iddialar Ankara Valiliği'nce incelenip soruşturulduğu, mal varlığının tamamının 
özel sektördeki faaliyetlerinden elde ettiği, servetinin geliriyle mütenasip olduğu ve ihalelerde herhangi bir 
yolsuzluk bulunmadığı tespit edilerek rapora bağlandığı, bu hususların yargı kararıyla subut bulduğu, 

ASKİ Genel Müdürü İhsan FİNCAN'ın 2495 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan 
Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 4.22/C. 16. maddelerine göre 03.06.2002 tarihli Bakanlığımız onayı ve 
Ankara Valiliği Özel Güvenlik Teşkilatı İl Koordinasyon Kurulu'nun "Değişik 03.05.2004 tarih ve 2004/90 
sayılı Karan'* gereğince "konut ve işyerinde" korunduğu, koruma görevlilerinizde ilgili mevzuata göre 
görevlendirildiği, 

anlaşılmıştır. 

Ayrıca Bakanlığımca, yetki ve sorumlulukları ile yasal kuralları ihlalleri ile ilgili olarak 16.7.2004 
iarihinde Araştırma Onayı alınmıştır. Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan 20.09.2004 tarih ve 154/17 sayılı 
araştırma raporunda herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı belirtilmiştir. 

ASKİ Genel Müdürlüğü görevleri hakkında işlem yapma yetkisi Ankara Valiliğine ait olduğundan 
ilgili kurum hakkında yaptırılan araştırma raporu 16.12.2004 tarihli yazımızla Valiliğe intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir AKSU / 
Bakan ^\^T 
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24. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, petrol ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/4382) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 07.12.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

05.12.2004 tarihli Vatan Gazetesinde yer alan haberden öğrenildiğine göre, 
hampetrolde kasım ayınm başından beri görülen fiyat düşüşlerine rağmen, ÖTV'de ve petrol 
ürünlerinin nihai pompa fiyatlarında hiçbir düşüklüğe gidilmemiş, buna mukabil Hükümet bir 
kaç kararmane ile ÖTV'yi arttırmayı tercih etmiştir. 

. Haberde, "Petroldeki düşüşü vergileri arttırarak tüketiciye yansıtmayan hükümet, 
kendi koyduğu kuralları da çiğniyor" denilmekte ve Başbakanın bu konuda verdiği sözler 
hatırlatılmaktadır. 

Sorular: 

1- Ekim ayı ortalarında 50.50 cent civarında olan BRENT petrolü 3 aralık itirabiyle 39.5 
dolara düşmüş iken, Hükümetin ilan ettiği otomatik fiyat mekanizmasına göre neden 
fiyat indirimlerine gidilmemiş ve ÖTV arttırılmıştır? 

2- Bakanlığınız açısından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından da teyid edilen, 
kaçak akaryakıt ürünlerinin kaçakçılığının önlenmesi için ne gibi tedbirler 
alınmaktadır? Bu konuda "MARKER" uygulamasının başlaması için Hükümet 
nezdinde ne gibi teşebbüsünüz olmaktadır? 

3- Mali disiplinin sağlanması vesilesi ile yapıldığı düşünülen petrol ürünlerindeki ÖTV 
artışı yerine, aynı geliri sağlayacak şekilde tütün ürünleri ve sigaranın arttırılması daha 
makul olmaz mı? 

W 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL.0.82/8211-368 
KONU: Soru Önergesi 

04.01.05*000192 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 17/12/2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/8494 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in tarafıma tevcih ettiği 07.12.2004 tarih ve 
7/4382 sayılı esas nolu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda 
açıklanmıştır. 

1- Bilindiği gibi Akaryakıt ürünlerinin fiyatlandırılmasında "Otomatik Fiyatlandırma 
Sistemi" (OFS) uygulanmaktadır. Bu sistemde akaryakıt ürünlerinin alım, satım ve 
fiyatlandırılmaları, 98/10745 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığınca belirlenen tavan fiyatı esasına göre tespit edilmektedir. Tavan 
fiyatının belirlenmesinde en önemli iki unsur; uluslararası petrol fiyatları ve döviz kumdur. 
Tavan fiyatı uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurunda meydana gelen değişikliklere bağlı 
olarak değişmektedir. Ancak uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurunda önemli miktarda 
değişiklikler olduğu zaman bu değişikliğin tamamı fiyata yansıt ılmayip'özel tüketim vergisi 
tutarları değiştirilerek mümkün olduğunca fiyat istikran sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu 
nedenle BRENT petrolünün 50.50 cent olduğu ekim ayı ortalarında bu artışın tamamı fiyat 
artışı olarak yansıtılmayıp bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde özel tüketim vergisi tutarları 
düşürülmüştür. Uluslararası petrol fiyatlarında meydana gelen düşmeye bağlı olarak da daha 
önce düşürülen özel tüketim vergisi tutarları arttırılarak bu ürünlerin perakende satış 
fiyatlarının değişmemesi sağlanmıştır. 

2- Yurt çapında yapılmakta olan yaygın ve yoğun vergi denetimleri kapsamında kaçak 
akaryakıtla mücadele konusuna da önem verilmektedir. 

Diğer taraftan akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, Denizcilik Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı gibi kamu kurum ve 
kuruluşlarının inceleme talepleri de yerine getirilmektedir. 

Ulusal marker sisteminin 1.3.2005 tarihinde uygulamaya geçirilmesi planlanmakta 
olup, bu konudaki çalışmalar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 
yürütülmektedir. 

»W 
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3- Ekonomik, mali ve sosyal gelişmelere paralel olarak tütün ve tütün mamullerinde 
uygulanmakta olan özel tüketim vergisi oranları ve tutarları konusunda Özel Tüketim Vergisi 
Kanununun 12/2-b maddesinin verdiği yetki çerçevesinde değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

25. - istanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, kirada olan kamuya ait taşınmazların satışına iliş
kin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/4383) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 07.12.2004 

Emin ŞİRİN ' 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Bakanlığınızca yayınlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile, irtifak hakkı ile devletten 49 
yıllığına kadar sürelerle kiralanan ve üzerlerinde çeşitli tesisler inşa edilen taşınmazların 
satışına imkan tanınmıştır. 

Sorular: 

1- Maliye Bakanlığı, bu yerlerin satışında, satışa esas olacak fiyat tahmininde rayiç 
bedeli nasıl tespit edecektir? Bu taşınmazların rayiç bedel tespitlerinde meydana 
gelebilecek usulsüzlük ve yolsuzluklara karşı ne tür idari ve hukuki önlemler 
alınmıştır? Rayiç bedelin düşük gösterilmesi riski yok mudur? 

2- Eğitim ve sağlık tesislerinde uygulanacak fiyatın emlak vergisine tabii değerin yansı 
olması dolayısıyla, bu tesislere Hazine tarafından bir destek sağlandığına göre; bu 
tesisleri Hazine taşınmazları üzerine inşa etmiş olan gerçek veya tüzel kişilerin üçüncü 
şahıslara satmalarına ve arada kar elde etmelerine nasıl mani olunacaktır? Üçüncü 
şahıslara satıldığı takdirde bedelin, rayiç bedel seviyesine getirilmesi ve aradaki farkın 
Hazine'ye Ödenmesi esası arancak mıdır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.MEG.0. 35/3313-12550 
KONU : Soru önergesi 

30.12.04* 4 6 3 5 0 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : 17.12.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 - 8494 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞÎRÎN tarafından verilen, "irtifak hakkı ile devletten 
49 yıllığına kadar sürelerle kiralanan ve üzerinde çeşitli tesisler inşa edilen taşınmazların satışı" 
konulu yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1) Türk Medenî Kanunu ve ilgili mevzuatı gereğince sınırlı aynî hak kurularak üzerinde 
tesis inşa edilen taşınmazların satış bedellerinin ne şekilde belirleneceği; Kanunun 
uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 26.11.2004 tarih ve 285 sıra numaralı Millî 
Emlak Genel Tebliğinin; "2-1 Rayiç Bedel Üzerinden Doğrudan Satış" bölümünde 
açıklanmaktadır. 

İrtifak hakkı kurularak üzerinde tesis inşa edilen taşınmazların rayiç bedeli; 2886 sayılı 
Devlet ihale Kanununun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliğinin 
8 inci maddesine göre; belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya 
bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle, anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre 
oluşturulan Komisyon tarafından belirlenmektedir. 

Rayiç bedelin tespitinde emsal satış değerleri ve Emlak Vergisi Kanununa göre 
belirlenen asgari vergi değerleri de göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca, 2499 sayılı 
Kanuna tabi ekspertiz şirketlerine veya merkezî denetim elemanlarına da bedel tespiti 
yaptırılabilmektedir. 

Sınırlı ayni hak tesis edilmiş olan taşınmazların üzerinde inşa edilen yapı ve tesislerin 
Hazineye geçmesi gereken kısımlarının rayiç bedellerinin hesabında; Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığınca belirlenen yapı yaklaşık birim maliyetleri ile turizm tesisleri için Türkiye 
Kalkınma Bankasınca belirlenen tesis türlerine göre alınacak yatak başı birim fiyatlarından 
yararlanılmaktadır. 

2) 16.07.2004 tarih ve 5228 sayılı Kanunla değişik 4706 sayılı Kanunun 4. madde 2. 
fıkrasına göre; üzerinde münhasıran eğitim veya sağlık amaçlı sınırlı aynî hak tesis edilmiş 
taşınmazların hak sahibi vakıf üniversitesi veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflara satışında; satılan yerlerin satış amacı dışında kullanılmayacağı hususunda tapu 
kütüğünün beyanlar hanesine şerh konulmakta ve anılan Tebliğ Ek-3 de yer alan satış 
sözleşmesi düzenlenmektedir. 

Satış sözleşmesinin " 3 - amaç dışı kullanım" maddesine göre; taşınmazın amacı dışında 
kullanılması halinde tahsil edilen bedel faizsiz iade edilerek satılan taşınmaz geri alınacaktır. ., 

Bilgilerinize arz ederim. /fl&^^v^ 

KeİTial UNAKITAN ^ 
S Maliye Bakanı 
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26. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Elazığ-Yolçatı-Karakoçan arasındaki yol geniş
letme çalışmalarının yatırım programına alınıp alınmadığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân 
Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/4412) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

< & * * Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

Elazığ - Yolçatı mevkii - Karakocan arasındaki 4 Km.' l ik yolu Karakocan, 
Yayladere, Kığı, Adaklı ilçeleri ile bu ilçelere bağlı tüm köyler birlikte 
kullanmakta olduğundan, yolun mevcut durumu yetersiz kalmaktadır. 

SORU: Yolçatı mevkii Karakocan arasındaki 4 Km' l ik yolun genişletilmesi 
hususu Bakanlığınızın yatırım programına alınmış mıdır? Alınmış ise, yolun 
genişletilmesi çalışmaları ne zaman tamamlanacaktır? Programa alınmamış ise, 
alınmama gerekçesi nelerdir? Söz konusu yolun genişletilme çalışmalarını ne 
zaman programa alınacaktır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

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

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.17/ T 1 OCAK 200* 
KONU : İğdır Milletvekili 3 " L A K ZUU5 

Prof.Dr.Dursun AKDEMİR'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 17.12.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8516 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; İğdır Milletvekili Prpf.Dr. Dursun AKDEMİR'in Elazığ-
Yolçatı mevkii-Karakoçan arasındaki 4 km.lik yolun genişletilmesi hususu ve. yatınm 
programına alınıp, alınmadığına ilişkin olarak, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 
7/4412 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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İĞDIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN PROF.DR. DURSUN AKDEMİR'İN 

T.B.M.M. 7/4412 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLAR 

SORU: 

Elazığ-Yolçatı Mevkii-Karakoçan arasındaki 4.Km.lik yolun genişletilmesi 
hususu Bakanlığınızın yatırım programına alınmış mıdır? Alınmış ise yolun 
genişletilmesi çalışmaları ne zaman tamamlanacaktır? Programa alınmamış ise, 
alınmama gerekçesi nelerdir? Söz konusu yolun genişletilme çalışmalarını ne zaman 
programa alınacaktır. 

CEVAP: 

Elazığ-Yolçatı mevkii-Karakoçan arasındaki yolun genişletilmesi kamulaştırma 
problemleri nedeniyle mevcut yatırım programında yer almamaktadır. Kamulaştırma 
probleminin Şuyulandırma yoluyla çözümlenmesi öngörülmekte olup, Konuyala i lgili 
Belediye Başkanlığı nezdinde görüşmelere devam edilmektedir.. 

Kamulaştırmaya ait hukuksal işlemlerin tamamlanmasını müteakip yatırım 
programına alınarak yol yapım çalışmalarına başlanabilecektir. 

27. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Nahçıvan'da yolcu beraberinde getirilen mal
ların vergi muafiyeti kapsamına alınmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TUZMEN'in 
cevabı (7/4428) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. £* 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 
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Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve kardeşliği 
arttırma ve ekonomik ilişkileri geliştirme yanısıra İğdır ekonomisine de destek 
verme kapsamında; 

1- Yolcu beraberinde getirilen mallara ( ki bu 300 Euro değerinde maldır ) 
vergi ve fon, KDV uygulanmaz iken, açılması düşünülen Dilucu Smır Ticaret 
Merkezinde (STM) vergi ve fonlarının %60' ınm ve KDV'nin tamamınm 
uygulanmasını doğru buluyor musunuz? Dilucu STM için bu vergilerde 
muafiyet uygulamayı düşünüyor musunuz? 

2- Nahçıvan' da üretim yokluğu dikkate alınarak Dilucu STM'de 
Nançıvan'dan giriş yapacak mallardan 3. ülke menşeili malların ticarete konu 
olması yararlı olacaktır. Bu konuda kolaylık tanınması düşünülmekte midir ? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı :B.02.1.DTM.0.02.04.01/ 31.12.04* 7 2 7 7 4 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 17/12/2004 tarihli ve KAN. KAR.MD.A.01.GNS.0.10.00.02-8516 sayılı yazılan 

İlgide kayıtlı yazınız konusu, İğdır Milletvekili Prof. Dr. Sayın Dursun Akdemir 
tarafından tevcih edilen yazılı soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevabi görüş ekli notta 
sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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İ Ğ D I R M İ L L E T V E K İ L İ P R O F . D R . S A Y I N D U R S U N A K D E M İ R T A R A F I N D A N 
D E V L E T B A K A N I M I Z S A Y I N K Ü R Ş A D T Ü Z M E N ' E T E V C İ H 

E D İ L E N Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ N D E B E L İ R T İ L E N 
H U S U S L A R A İ L İ Ş K İ N C E V A B İ G Ö R Ü Ş Ü İ Ç E R E N N O T 

İğdır Milletvekil i Prof. Dr. Sayın Dursun A K D E M İ R tarafından Dev le t Bakanımız 
Sayın Kürşad T Ü Z M E N ' e tevcih edilen yazılı soru önergesinde; 

Türkiye ile Nahçıvan ö z e r k Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri geliştirme ve 
İğdır ekonomis ine destek verme kapsamında, yo lcu beraberinde getirilen 
mallara vergi, fon v e K D V uygulanmaz iken, açılması düşünülen Di lucu Sınır 
Ticaret Merkezi 'nde ( S T M ) vergi v e fonların %60' ının ve K D V ' n i n tamamının 
uygulanmasının yerinde bir uygulama olup olmadığı , 

Di lucu S T M için bu vergilerde muafiyet uygulanmasının düşünülüp 
düşünülmediği , 

Nahç ıvan'da üretim yokluğu g ö z önüne alınarak Di lucu S T M ' d e n yapılacak 
ithalatta üçüncü ülke menşel i malların ticaretine izin verilip ver i lemeyeceği , 

hususları sorulmaktadır. 

Malumları o lduğu üzere, D o ğ u v e Güneydoğu Anadolu bölgelerine komşu ülkelere 
s ının bulunan illerde Sınır Ticaret Merkezleri ( S T M ) Kurulmasına İlişkin 2O03/54O8 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı 10 Ni san 2 0 0 3 tarihli v e 2 5 0 7 5 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Anılan bölgelerdeki ekonomik ve ticari faaliyetlere ivme kazandırılması, esnaf ve 
tacirler için komşu ülkelerle ticaret yapmak suretiyle ihracatın arttırılması ve vergi 
kolaylıkları sağlanarak il ihtiyaçları dahilinde ithalat yapılması imkanı getirilmesi amacıyla 
çıkartılan sözkonusu Karar ile; STM'lerin Artvin, Ardahan, Ağrı, Kars, İğdır, Van, Hakkari, 
Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis v e Hatay illerindeki gümrük hatlarında kurulması, 
ayrıca bu illere k o m ş u Erzurum, Muş , Bitl is , Siirt, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman İllerinin 
de "mücavir il" kapsamında uygulamadan yararlandırılması öngörülmüştür. 

STM'lerde kurulacak mağazalar bö lge insanı iç in bir istihdam kaynağı oluşturacağı 
gibi, bö lgede üretimle iştigal eden küçük v e orta boy işletmelere de ürünierjni komşu ülkeye 
gi tmeden sınırda teşhir v e pazarlama olanağı getirmektedir. Bölgedeki esnaf ve tacir ile 
bilhassa küçük v e orta boy imalatçılar tarafından işletilmesi öngörülen S T M mağazalarında; 
sergilenecek ürünlerin sınır hattında pazarlanması yoluyla, komşu ülkelere ihracat yapma 
olanağı tanınması, gerek nakliye, gerekse pazarlama unsurları açısından maliyetlerin aşağıya 
çekilmesi v e daha ucuza mal ihraç edilmesi amaçlanmaktadır. 

Diğer taraftan, STM'lerden vergi kolaylıkları sağlanarak il ihtiyacı dahilinde ithalat 
yapılmasına da imkan tanınmıştır. Nitekim, STM kapsamında ithal edilecek tarım 
ürünlerinden ithalatta alınması gereken vergi ve fonların %60'ı ile K D V ' n i n tamamı; ithal 
edi lecek sanayi ürünlerinden ise sadece K D V ve ÖTV'n in tamamının tahsil edilmesini 
düzenleyen 2003 /6401 sayılı Kararname 13 Aralık 2 0 0 3 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böy lece , bölgedeki bilhassa küçük ve orta boy imalatçılar 
ihtiyaç duydukları ürünleri daha ucuza ithal edebilecektir. 

B u itibarla, özel bir uygulama getirilmek suretiyle, Di lucu S T M ' d e ithal edilecek 
ürünler için vergi muafiyeti, ya da vergi oranlarında ayrıca bir indirim sağlanması ile bu 
ülkeden giriş yapacak üçüncü ülke menşel i malların sınır ticaretine konu edi lmesine izin 
verilmesi; 

> üçüncü ülke menşel i malların sınır ticaretine konu edilmesinin, ülkemizin A B v e D T Ö 
nezdinde güç durumlara düşmesine neden olacağından, 

> Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine il işkin 2 0 0 0 / 3 6 4 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan'ndaki ". . .Üçüncü ülke menşel i ürünlerin sınır ticareti kapsamında ithalatına izin 
veri lmez" hükmünden 

dolayı imkan bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve istisna Tanınacak Haller 
Hakkındaki 2 0 0 0 / 54 sayılı Karar kapsamında yolcu beraberinde getirilen v e değeri 300 
Euro'yu aşmayan mallarda vergi, fon ve K D V uygulanmayacağına dair istisnai uygulama da 
halen devam etmektedir. S ö z konusu Yolcu Beraberi uygulamasıyla, şahısların kişisel 
eşyasının, ticari miktar v e değerde olmamak kaydıyla ülkeye girişine imkan tanınmaktadır. 
S T M kapsamında yapılan ithalatta ise, il ihtiyacı göz önünde tutularak belirlenen kotalar 
dahilinde ticari miktar v e değerde eşya ithali mümkün bulunmakta olup, uygulamanın amacı 
ekonomik ve ticari faaliyetlere ivme kazandırılması ve bölge halkının refah seviyesinin 
artırılmasıdır. 

Bilgilerine arz ederim. 
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28. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT Genel Müdürlüğündeki bazı atamalara ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/4430) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının TRT'den Sorumlu Devlet Bakanı Beşir Atalay tarafından/<**// 

yanıtlanması dileği ile saygılar sunarım. 

Yozgat Milletvekili 

1-TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz tarafından Alım ve Banal Dairesi Başkanlığı'na atanan 

Hamdi Karbuzoğlu, Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen 17.11.2000 tarih ve 11 sayılı 

soruşturma raporu sonucu "İdari Yönden" görev ve görev yerinin değiştirilmesi talimatını 

havi makamın 21.11.2000 tarih ve 295 sayılı "Genel Müdür (İdari) Yardımcılığına havaleli 

derkenar Olur'u ve Genel Müdür (Teknik) Yardımcılığının 10.10.2001 tarih ve 495 sayılı 

teklifi gereğince, 16. 10. 2001 tarihli Genel Müdür oluru ile Trabzon Bölge Vericiler 

Müdürlüğü'nden alınarak Diyarbakır Bölge Vericiler Müdürlüğü'ne atanmış mıdır? 

2-Teftiş Kurulu Başkanlığı'nm 25.07.2003 tarih ve 311 sayılı yazısı ekinde alınan 

Makam'dan Genel Müdür (İdari) Yardımcılığına havaleli 25.07.2003 tarihli derkenar 

Olur'unda, Diyarbakır Bölge Vericiler Müdürü Hamdi Karbuzoğlu hakkında yürütülmekte 

olan soruşturma kapsamında elde edilen ifade ve diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda; 

"Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nde genel bir huzursuzluğun olduğu, birim müdürlerinin 

tamamına yakını arasında hiçbir diyalogun bulunmadığı, konu ve sorunların yazışmalarla 

çözülmeye çalışıldığı ve bu gelişmelerin hizmeti olumsuz yönde etkilediği, huzur ve çalışma 

barışının yeniden tesisi ve daha büyük sorunların ortaya çıkmaması için soruşturmanın 

sonuçlandırılması beklenmeden adı geçenin görev ve görev yerinin değiştirilmesi önerilmiş 

midir? 

3- Bunun sonucunda Hamdi Karbuzoğlu, 15.08.2003 tarihli olur ile Diyarbakır Bölge 

Vericiler Müdürlüğü'nden alınarak, Genel Müdürlükte boş bulunan Uzman kadrosuna 

atanmış mıdır? 

4-Hamdi Karbuzoğlu hakkında Diyarbakır Bölge Vericiler Müdürü iken başlatılan ve 

Müfettiş Salih Bektaşoğlu ve Müfettiş Hüseyin Günay tarafından yürütülen soruşturma 

sonuçlanmış mıdır? Rapor hangi tarihte makamınıza sunulmuştur? 

5- Müfettişlerce hazırlanan soruşturma raporu işleme konulmuş ve gereği yapılmış mıdır? 
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6-Raporda adli makamlara iletilmesi gereken konular var mıdır? Varsa iletilmiş midir? 

7-Raporda Hamdi Karbuzoğlu'nun idarecilik yapamayacağı şeklinde bir tespit var mıdır? 

8-Raporun değiştirilmesi yönünde müfettişlerden ve Teftiş Kurulu Başkanı'ndan bir talepte 

bulunulmuş mudur? 

9-Teftiş Kurulu Başkam Tahsin Güler niçin görevden alınmıştır? 

10-Teftiş Kurulu Başkanı Tahsin Güler'in görevden alınmasının kamu yararı açısından ne gibi 
bir gerekçesi vardır? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005//y//i iü^ ]l 17i /2004 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nm 17.12.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-8516 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ tarafından tevcih edilen 7/4430 esas sayılı 

yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 28.12.2004 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/4908 

sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BeşirATALAY 

Devlet Bakanı 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ ./2004 
KONU : 7/4430 sayüı Önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Savın Prof. Dr. Besir ATALAY) 

İLGİ: 20 /12/2004 tarih ve B.02.0.005/031/2804 savdı vazmız. 

Yozgat Milletvekili Savm Emin KOC'un Devlet Bakanı Savm Prof.Dr.Besir ATALAY 
tarafindan cevaplandınlmasını istediği 7/4430 sayılı Soru Önergesi ile ilgili Kurumumuz cevabı 
aşağıda arz olunmuştur. 

Hamdi KARBUZOGLU, Trabzon Bölge Vericiler Müdürü olarak görev yaptığı dönemde 
Müfettişlikçe yapılan 17.11.2000 tarih ve 11 sayılı soruşturma raporu sonucu Trabzon Bölge 
Müdürlüğü Vericiler Müdürlüğü görevinden aynı unvandaki Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 
Vericiler Müdürlüğü görevine atanması işlemi 16.10.2001 tarih ve 11 sayılı olur ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Adı geçenin Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Vericiler Müdürü olarak görev yaptığı dönemde 
talebine istinaden Müfettiş Salih BEKTAŞOGLU'nun soruşturmaya başladığı sıralarda ilgilinin 
15.07.2003 tarihli dilekçesi ile çocuğunun Ankara'da bir okul kazanması sebebiyle Ankara'ya 
tayin talebinde bulunduğu bu tayin talebi ile ilgili görevli Müfettiş tarafindan Diyarbakır Bölge 
Müdürlüğünde genel bir huzursuzluğun bulunduğu bu huzursuzluğun da hizmeti olumsuz 
etkilediği ve daha büyük sorunların ortaya çıkmaması için adı geçenin talebinin yerine 
getirilmesinin uygun olacağı yönündeki görüşüne istinaden soruşturma sonucu beklenilmeksizin 
Makamın 15.08.2003 tarih ve 186 saydı Oluru ile Ankara'ya tayini yapılmıştır. 

İlgili kendi isteği ile 15.08.2003 tarih ve 186 sayılı Olur ile Ankara'ya Genel Müdür 
Uzmanı kadrosuna atanmıştır. 

Hamdi KARBUZOGLU'nun Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Vericiler Müdürü olarak görev 
yaptığı dönemde Müfettiş Hüseyin GÜNAY tarafindan yürütülen soruşturma sonuçlanmış, 
Soruşturma Raporu 05.08.2004 tarihinde Makam'a sunulmuş ve Makamca Disiplin Kuruluna 
sevk edilen soruşturma dosyası, Disiplin Kurulunda görüşülerek ilgililer hakkında gereği 
yapılmıştır. 

Bu raporun değiştirilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunulması söz konusu değildir. 

Eski Teftiş Kurulu Başkanı Tahsin GÜLER'in görev değişikliği hizmet «ereği yapılmıştır. 

Arz ederim \ \ 

Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 
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29. - Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN'in, sosyal hizmetler il müdürlükleri ile ilgili bazı id
dialara, 

- İstanbul Milletvekili Ömer Zülfii LİVANELİ'nin, sokak çocuklarının ve gençliğin kötü alış
kanlıklardan korunması için alınacak tedbirlere, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in cevabı (7/4432, 4433) 
9.12.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Gürdal AKŞİT tarafından yazılı 

olarak cevaplandınlmasını;anayasamızın 98. ve İçtüzüğün 96.maddeleri gereğince arz 

ve talep ederim. 

Kazım TÜRKMEN , 

Ordu Milletvekili 

Plan Bütçe Komisyon 

Üyesi 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu; başta çocuk ve yaşlılar 

olmak üzere toplumun ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisindeki her kesimine 

yardımcı olmak için kurulmuştur. Ancak AKP hükümeti ile birlikte, kuruluş amacının 

dışında sürgün döneminin başladığı, hizmetlerin siyasallaştığı kurum haline 

dönüşmüştür. Uygulamalarınızın sonucu olarak: 

l.Ordu Sosyal İl Müdürü Mehmet TARAKÇI önce Şanlıurfa'ya Müdür 

Yardımcısı olarak atanmıştı,fakat mahkeme kararıyla geri dönünce bu kez de 

Adıyaman'a atandı.Ancak mahkeme bu görevlendirmeyi de hukuk dışı bularak iptal 

etmiştir.Aynı kişiyi bu kez başka bir İl'e sürmekte ısrarcı olacak mısınız? 

2.Şu anda Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevini sürdürenlerden kaçı 

Sosyal Hizmetler Uzmanıdır? 

3.Halen Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevini asaleten veya vekaleten 

yürütenlerin kaçının esas mesleği din dersi öğretmenliğidir? 
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10.12.2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Güldal AKŞİT tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve içtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 

8 Aralık 2004 Tarihinde Sabah Gazetesi'nde Sn. Savaş AY'ın, Diyarbakır Valisi Sn. Efkan 
ALA ile yaptığı röportajda; bölgede yaşanan yoksulluk ve işsizlik yüzünden, sokakta yaşayan 
çocuk sayısmda hızlı bir artış olduğu ve bu durumdan bazı çetelerin yarar sağladığı; bunun da 
kapkaç, hırsızlık gibi yasal olmayan yollarla şiddeti arttırdığı belirtilmektedir. Sorunun sadece 
Diyarbakır ve Güneydoğu ile sınırlı olmadığı, hepimizin sorunu haline geldiği ifade 
edilmektedir. 

Anayasa'nın 5. ve 58. maddelerine göre Devlet, kişilerin ve toplumun temel hak ve 
hürriyetlerini korumak, kollamak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli 
şartlan hazırlamak, gençliği kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli 
tedbirleri almakla yükümlüdür. 

x\V . l-^VA^^—^C-M 

Zülfü LİVANELİ 
istanbul Milletvekili 

Bu bağlamda; 

1- Diyarbakır Valimiz Sn. Efkan ALA durumun çok vahim olduğunu, bu sorunun 
çözümü için yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtiyor. Bu konuda bir girişiminiz oldu 
mu? Oldu ise çalışmalarınız nelerdir? 

2- Sn. Hasan GEMİCİ, bakanlığı döneminde bu çocukları kurtarmak için ailelerine 
yardım edildiğini, çocuklarına sahip çıkmayan ailelerin ise Türk Ceza Kanunu'nun 
471 ve 472. maddelerine göre Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusu yapılıp, dava 
açıldığım ve bu çalışmaların sorunu biraz azalttığım belirtiyor. Bakanlığınızın bu 
çalışmaları devam ediyor mu? 

3- Bu sorun ile ilgili sizin çözüm önerileriniz var mıdır? Varsa bu önerileriniz nelerdir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
( Sn.Güldal AKŞİT ) 

SAYI : B.02.0.007/00. O. 3U ^?./.'.772004 
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 17.12.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
8516 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Ordu Milletvekili Sayın Kazım TÜRKMEN ve İstanbul Milletvekili Sayın 
Ömer Zülfü LlVANELl'ye ait Yazılı Soru önergeleri hakkındaki bilgileri içeren cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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ORDU MİLLETVEKİLİ SAYIN KAZIM TÜRKMEN'İN 

7/4432 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu; başta çocuk ve yaşlılar 
olmak üzere toplumun ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisindeki her kesimine 
yardımcı olmak için kurulmuştur. Ancak AKP hükümeti ile birlikte, kuruluş 
amacının dışında sürgün döneminin başladığı, hizmetlerin siyasallaştığı kurum 
haline dönüşmüştür. Uygulamalarınızın sonucu olarak: 

SORU 1 : 

Ordu Sosyal İl Müdürü Mehmet TARAKÇI önce Şanlıurfa'ya Müdür 
Yardımcısı olarak atanmıştı, fakat mahkeme kararıyla geri dönünce bu kez de 
Adıyaman'a atandı. Ancak mahkeme bu görevlendirmeyi de hukuk dışı bularak 
iptal etmiştir. Aynı kişiyi bu kez başka bir il'e sürmekte ısrarcı olacak mısınız? 

CEVAP 1 : 
25.06.1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe 

giren "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" 

in 5 ve geçici 1. maddesi gereği 5 ve 6. hizmet bölgesinde (İdari görevde en az 2 yıl, 

diğer görevlerde 4 yıl) yeterli süre görev yapmadığı anlaşılan ayrıca, Güney ve Doğu 

Anadolu illerinin bölgesel ve ekonomik şartları itibariyle İdari personele duyulan 

ihtiyaç nedeniyle Ordu İl Müdürü Mehmet TARAKÇI Şanlıurfa İl Müdür Yardımcısı 

olarak naklen atanmış, Ordu idare Mahkemesinde açmış olduğu dava sonucu tekrar 

Ordu İl Müdürü olarak görevine iade edilmiştir. 

Diğer taraftan, ilgilinin Adıyaman iline ataması ile ilgili her hangi bir işlem 

yapılmamış olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 8. maddesinin son 

fıkrasında " Devlet Memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır", aynı Kanunun 11. 

maddesinin 1. fıkrası "Devlet Memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen 

esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü 

ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar" 

hükümleri yer almaktadır. 2828 sayılı SHÇEK.Kanununun 9. maddesinin (ı) bendi ise 

" Hizmet için gerekli personeli bu hizmete elverişli kişiler arasından seçmek, eğitmek, 
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yetiştirmek, çalışma esaslarını ve sorumluluklarını belirlemek ve ilgili alanlarda 
görevlendirmek" hükmü doğrultusunda Ardahan İlinde idari personele duvulan 
acil ihtiyacı nedeniyle İl Müdürü olarak görevlendirilmesi yapılmıştır. Ordu İdare 
Mahkemesinin 11.11.2004 tarih ve Esas No: 2004/900 sayılı yürütmeyi durdurma 
kararı doğrultusunda geçici görevlendirilmesi 21.12.2004 tarih ve 15705 sayılı onay 
ile iptal edilerek görevine iade edilmiştir. 

Ayrıca adı geçenin, Kuruluş Müdürlüğü yaptığı dönemlerdeki sicil amirlerinin 
kanaat ve düşünce bölümünde-, "yönetim kabiliyeti sınırlı, personel hakimiyeti ve 
objektifliği vasat olup, mevzuat konusunda kendisini yenilemelidlr" kanaati 
bulunmaktadır. Kurumdan reşit olarak ayrılan çocuğun dilekçesini kayda almasına 
rağmen giden evrak kaydına almamak ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 
göndermeme eylemi nedeniyle 2002 yılında "UYARMA", İhale usulüne uygun olarak 
ön yeterlik değerlendirmesi yapmadan ihale gerçekleştirme eylemi nedeniyle 2003 
yılında "UYARMA", Ek ders kararnamesine aykırı şekilde ek ders ücreti ödenmesini 
gerçekleştirme eylemi nedeniyle 2004 yılında "KINAMA" cezaları ile tecziye edildiği 
Kurum kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmaktadır. 

Ordu II Müdürü Mehmet TARAKÇI'nın Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü 
Toplum Sağlığı bölümü mezunu olduğu (Sosyal Hizmet Uzmanı) Sosyal Çalışmacı 
olmadığı kurum kayıtlarında yer almaktadır. 

SORU 2 : 
Şu anda Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü görevini sürdürenlerden kaçı 

Sosyal Hizmetler Uzmanıdır? 

CEVAP 2 : 
İl Müdürleri ve vekillerinin meslekleri itibariyle dağılımı şu şekildedir; 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 
toplam 15 (onbeş) İl Sosyal Hizmetler Müdürü (Sosyal Hizmet Uzmanı) Sosyal 
Çalışmacıdır. 

Müdürlerden 36 adedi eğitimci. 1 adeti sağlıkçı, 15 adeti işletme ve iktisatçı, 
14 adeti de ilahiyatçıdır. 

SORU 3 : 

Halen Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü görevini asaleten veya vekaleten 
yürütenlerin kaçının esas mesleği din dersi öğretmenliğidir? 
CEVAP 3 : 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdüdüğüne bağlı olarak 
toplam 14 (ondöıt) İl Sosyal Hizmetler Müdürü İlahiyat Fakültesi Mezunudur. 

Devlet Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ZÜLFÜ ÜVANELİ'NİN 
7/4433 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

8 Aralık 2004 tarihinde Sabah Gazetesi'nde Sn.Savaş AY'ın Diyarbakır 
Valisi Sn.Efkan ALA ile yaptığı röportajda; bölgede yaşanan yoksulluk ve 
işsizlik yüzünden, sokakta yaşayan çocuk sayısında hızlı bir artış olduğu ve bu 
durumdan bazı çetelerin yarar sağladığı; bunun da kapkaç, hırsızlık gibi yasal 
olmayan yollarla şiddeti arttırdığı belirtilmektedir. Sorunun sadece Diyarbakır 
ve Güneydoğu ile sınırlı olmadığı, hepimizin sorunu haline geldiği ifade 
edilmektedir. 

Anayasa'nın 5. ve 58. maddelerine göre Devlet, kişilerin ve toplumun 
temel hak ve hürriyetlerini korumak, kollamak, insanın maddi ve manevi 
varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak, gençliği kötü 
alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekil tedbirleri almakla 
yükümlüdür. 

SORU 1 : 

Diyarbakır Valimiz Sn.Efkan ALA durumun çok vahim olduğunu, bu 
sorunun çözümü için yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtiyor. Bu konuda bir 
girişiminiz oldu mu? Oldu ise çalışmalarınız nelerdir? 

CEVAP 1 : 

Anayasamız, yasalar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanunu açıkça, "çocuk ihmali ve istismarı konusunda ivedi tedbirlerin alınmasını 
öngörmektedir. Bu çerçevede 2828 sayılı Yasanın 3. maddesi (e) bendine eklenen 6. 
maddeyi ve 1997 yılında çıkan 572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sokakta 
yaşayan ve çalışan çocuklara hizmet vermek amacıyla hizmete açılan; "Çocuk ve 
Gençlik Merkezleri" eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, 
yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya 
kalan ve sokakta çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma 
yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulan yatılı veya gündüzlü sosyal 
hizmet kuruluşları olarak tanımlanmıştır. 

Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin açılış ve işleyiş esaslarını belirleyen "Çocuk 
ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği"30 Eylül 2001 tarih ve 24539 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu yönetmeliğin amacı, sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalan, sokakta 
yaşayan çocuklar ile sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin rehabilitasyonları ve 
topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamakla görevli Çocuk ve Gençlik 
Merkezlerinin kuruluş, çalışma esaslarını, hizmet standartlarını belirlemek, ilgili kişiler 
ve kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak ile hizmetin en etkili ve verimli şekilde 
yürütülmesine ilişkin kuralları sağlamaktır. 

yürütüKdt' 5 3 ^ 2| g^^bSTÎ **" "* » — 
ulaşılan toplam çocuk s a y . s ^ S ' d i U m e r k e z j m i z a ™ " Ö ' »e 
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Okula başlatılan çocuk sayısı 86, okula devam eden çocuk sayısı 496, aile 
yanına dönen çocuk sayısı 226, işe yerleştirilen çocuk sayısı 10, sosyal yardım alan 
çocuk sayısı 504 olup 1 aile hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur. 

SORU 2 : 

Sn. Hasan GEMİCİ, Bakanlığı döneminde bu çocukları kurtarmak için 
ailelerine yardım edildiğini, çocuklarına sahip çıkmayan ailelerin ise Türk Ceza 
Kanunu' nun 471. ve 472. maddelerine göre Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusu yapılıp, dava açıldığını ve bu çalışmaların sorunu biraz azalttığını 
belirtiyor. Bakanlığınızın bu çalışmaları devam ediyor mu? 

CEVAP 2 : 

Sokakta yaşayan ve /veya çalışan çocuklara ilişkin hizmetlerimiz Çocuk ve 
Gençlik Merkezlerimiz aracılığı ile yürütülmektedir. Bu Merkezlerimizde yürütülen 
çalışmalar sonucunda, ihtiyaç duyan ailelere ayni-nakdi yardım hizmetleri de 
sunulmaktadır. 2004 yılı Haziran ayı itibari ile 39 çocuk ve gençlik merkezi aracılığı 
ile ulaştığımız çocuk sayısına ve götürülen hizmetlere bakıldığında toplam ulaşılan 
çocuk sayısı 40205'dir. Hizmetlere göre dağılımı: Hiç okula gitmemiş olup okula 
başlatılan çocuk sayısı 1165, okula devam eden çocuk sayısı 5978, işe yerleştirilen 
çocuk sayısı 334, sosyal yardım alan çocuk sayısı 6020, korunma altına alınan çocuk 
sayısı 177, madde bağımlısı çocuk sayısı 3057'dır. 

Sosyal hizmet müdahalelerine rağmen, çocuğunu sokakta çalıştırmakta ısrar 
eden ve bu nedenle hakkında suç duyurusunda bulunulan aile sayısı 692'dir. Ceza 
alan aile sayısı 85, ayni-nakdi yardımla desteklenerek sokakta çalışmaktan alıkonan 
çocuk sayısı ise 841' dir. 

SORU 3 : 

Bu sorun ile ilgili, sizin çözüm önerileriniz, var mıdır? Varsa bu 
önerileriniz nelerdir? 

CEVAP 3 : 

Sorunun Çözümüne Yönelik Öneriler 

• Sektörlerarası işbirliği; Tüm sektörlerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının 
inter-aktif bir işbirliğine gitmesi, problemin çözümü açısından büyük bir 
öneme sahiptir. Çünkü, sokak çocukları meselesi bir kurumun tek başına 
üstesinden gelebileceği bir mesele olmaktan çıkmıştır. 

• Yerel Yönetimler; Yerel yönetimlerin aktif bir şekilde bu hizmetin 
merkezine alınmasına çalışılmaktadır, gerekmektedir. 

• Sokak Çocuğu Liderlerinin tespit edilmesi ve mesleki çalışmalarda bu 
liderlerle işbirliğine gidilmektedir. 

• Sokak çocuklarını yönlendiren, yasal olmayan güç merkezlerinin veya 
kişilerin tespit edilerek haklarında, yasal yaptırımlar uygulanmaktadır. 

• Kentlere yeni göçen ailelerin mahalle muhtarlıklarının bildirimi ile, ilgili 
kurumların bu aileleri projeksiyonuna alması sağlanmaktadır. 
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• İlköğretimin zorunlu olduğu ilkesinden hareketle, ilköğretime bağlı okul 
müdürlüklerinin, aile ile koordineli bir şekilde çocukların okula devamları 
sağlanmaktadır. 

• Çocukların kent merkezine inmelerini önlemek üzere, kentlerin kilit 
noktalarına (varoşlara) sosyal hizmet merkezleri kurmak ve bu 
merkezler aracılığı ile, hem aile hem de çocukla iletişim kurmak suretiyle 
problemi yerinde çözmeye yönelik, koruyucu, önleyici tedbirler 

• SHÇEK, MEB, Emniyet Müdürlüğü ve Mahalle Muhtarlıkları tarafından 
ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan ailelerin tespit edilmesi ve 
gereken desteğin sağlanmasına çalışılmaktadır. 

• Görsel ve işitsel medyanın, RTÜK , yazılı medyanın ise ilgili kurul ve 
cemiyetler aracılığı ile, çocukları sokağa cezbedecek, olumsuz 
davranışlarını pekiştirecek haber, görüntü ve programlarının kontrolünün 
sağlanmasına çalışılmaktadır. 

• Medya aracılığı ile, uzmanlarına hazırlatılacak paket eğitim 
programlarının (çocuk psikolojisi, çocuk gelişimi, anne-baba eğitimi vb.) 
ulusal yayın organlarında yayınlanmalarının sağlanmasına 
çalışılmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen tedbirlerin önemli bir bölümü kısmen veya tamamen 
uygulamaya sokulmuştur. 

Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik yeni hizmet modelleri 
oluşturulması yönünde proje çalışmalarımız da yürütülmektedir. Ankara. İstanbul, 
İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Mersin ve Diyarbakır illerini kapsayacak bu projenin 
startı da 2005 yılı başında verilecektir. 

Saygılarımla. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 

30. - İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY'ın, emekli aylıklarıyla ilgili düzenleme yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun 
cevabı (7/4434) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıdaki somlarımın Çalışma ve Sosyal GüvenJikJ^akanı Sn. Murat Başesgioğlu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla4ırz ederim. Q8.12.2004 

Ekonomi yönetiminiz üzerindeki etkisi devam etmekte olan IMF, emeklilik ve 
emeklilerle ilgili çeşitli düzenlemelerin yapılmasını istemektedir. Emekli aylıklarından 
vergi kesilmesi gibi toplumda genel huzursuzluk yaratan isteklerin de olduğu 
kamuoyuna yansımıştır. IMF nin istekleri doğrultusunda Hükümetinizin emekli 
aylıkları ile ilgili ne gibi bir düzenlemesi olacaktır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Sayı :B.13.APK.0-12-00-00/;y2O-VlO> 31 ARALIK 2004 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 17.12.2004 tarih-ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8516 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY'a ait 7/4434 Esas No'lu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere; sosyal güvenlik sisteminin yapısı ve sorunları uzun zamandır kamuoyunda 
tartışılmakta ve çözüme yönelik adımlar atılmaktadır. Sistemin mali ve kurumsal yapısı ile ilgili 
bugünkü sorunların nedeni, bu sorunların çözümüne yönelik adımların, sosyal güvenlik sisteminin 
amaç, araç ve yöntem tutarlılığını sağlayacak tarzda, bütüncül bir bakış açısıyla ele 
alınamamasmdan ve yeniden yapılandırılamamasından kaynaklanmaktadır. Bu sorunların aşılması 
amacıyla mevcut sistemde yeniden yapılanma (Reform) ihtiyacı doğmuştur. 

Mevcut sistemde; halen devlet memurları, hizmet akdine göre ücretle çalışanlar, tarım 
işlerinde ücretle çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar ve Tarımda kendi hesabına çalışanları 
kapsayan 5 farklı emeklilik rejimi bulunmaktadır. Sosyal Güvenlikte yeniden yapılanmada, 
aktüeryal olarak hak ve yükümlülüklerin eşit olacağı tek bir emeklilik rejimi planlanmaktadır. 

Bu kapsamda çalışmaları sürdürülen Sosyal Güvenlik Reformu'nun bir boyutu olan 
emeklilik sigortası rejiminde, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının yer aldığı tek bir emeklilik 
sigortası kurulması amaçlanmıştır. 

Buna göre, emeklilik yaşı, aylık bağlama oranı, aylıkların hesaplanması gibi parametrik 
konularda yeni düzenlemeler getirilmektedir. 

Diğer taraftan; söz konusu reformda emekli aylıklarından vergi kesilmesi gibi bir hususa 
yer verilmemektedir. 

öte yandan, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu çerçevesinde ödenmekte olan 
emekli aylıklarından vergi kesilmesi gibi soru önergesinde belirtilen hususlarda düzenleme 
yapılması yönünde Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen herhangi bir Kanun çalışması da 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. /sJ/2^l&(W//*J\n 

f Murat BAŞESGIOĞLU 
Bakan 
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31. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Tuz Gölündeki kirliliğe ilişkin sorusu ve Çev
re ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/4435) 

10.12.2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Pof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

Tuz Gölü'ndeki Kirlenmenin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Tuz Gölü'nde atıkların yol açtığı 
kirliliğin durdurulması için arıtma tesislerinin kurulmasını önermiştir. Ancak, halen 
Konya şehir kanalizasyonunun, herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan Tuz 
Gölü'ne döküldüğü yönünde duyumlar alınmaktadır. Bu durumun sağlık açısından 
büyük bir tehdit içerdiği göz ardı edilemez bir gerçektir. Konuyla ilgili olarak; 

1- Sözü geçen arıtma tesisinin kurulması ve hayata geçmesi amacıyla herhangi bir 
girişimde bulunulmuş mudur? Bu çabalar çerçevesinde Konya Büyükşehir 
Belediyesi'nin katkıları var mıdır? Konya Büyükşehir Belediyesi sorunun çözümü 
için nasıl bir hareket planı izlemeyi Öngörmektedir? 

2- Eğer henüz herhangi bir çalışma yapılmadıysa, neden harekete geçilmemiştir? Ne 
zaman çalışmalar başlayacaktır? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı / 

SAYI :B.18.0.APK.0.03-02/090.01-Oİ - 3 1 - C3'Oİ / 2 0 0 5 

KONU : Sn. Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un 
Yazılı Soru Önergesi 

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

İlgi : Başbakanlığın 23/12/2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-404-51/6017 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un 
Sayın Başbakana tevcih ettiği Sayın Başbakanın da kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandınlmasmı tensip ettiği 'Tuz Gölündeki kirliliğe ilişkin " 7/4435 
esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. N. GAYE ERBATUR'UN SAYIN 
BAŞBAKANA TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIN DA KENDİLERİ ADINA 
BAKANLIĞIM KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI TENSİP 

ETTİĞİ «TUZ GÖLÜNDEKİ KİRLİLİĞE İLİŞKİN " 7/4435 ESAS SAYILI YAZILI 
SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2- Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Tuz Gölü Havzasmm çevre değerlerinin 
korunması, mevcut çevre sorunlarının giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ve bu alanın 
koruma-kullanma-geliştirme esaslanmn belirlenmesi amacıyla; araştırma, planlama, fizibilite 
çalışmalan ile gerekli alt ve üst yapıların projelendirilmesi ve uygulama çalışmalan Çevre ve 
Orman Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının yetki ve 
sorumluluklan kapsamında yürütülmektedir. 

Bu doğrultuda ; Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi Fizibilite Çalışması tamamlanmıştır. 
Fizibilite çalışması nihai raporunda: kirletici unsurlann Tuz Gölü Havzasmı etkilemesi nedeniyle 
Konya Atıksu Antma Tesisi'nin yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Havzada, kirliliği en çok Konya şehrinin evsel ve endüstriyel atıksulan oluşturmaktadır. 
Bu sorunun önüne geçilebilmesi için Konya Atıksu Antma Tesisi Projeleri Konya Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılmış ve fizibilite projesi kapsamında 
incelenerek son haline getirilmiştir. Tesisin inşaatı için KOSKİ Genel Müdürlüğünce uluslararası 
ihale çalışmalan tamamlanmış ve ilgili sözleşme 16/02/2002 tarihinde İspanya Hükümeti ile 
Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanmıştır. Bu Tesisin toplam proje bedeli 28.5 
milyon Amerikan Dolan olup, 10.3 milyon Amerikan Dolan FED (Düşük Faizli İspanyol 
Kredisi), 10.5 milyon Amerikan Dolan OECD kredisi ve geri kalanı ticari kredi şeklinde 
kullanılacaktır. Antma tesisinin temel atma töreni 24/09/2004 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 
inşaat çalışmalan devam etmektedir. 
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32. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'mn, bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması ön 
elemelerine, 

- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'nin reklamlardan sağladığı gelire ve reklam karşılığı 
programlara, 

TRT-4'ün yayınının durdurulduğu iddiasına ve personeline, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/4458, 4459, 4460) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. s^~~\ kjJtfSjM^—-— 
( _ ^ L / Nail KAMACI / 

Antalya Milletvekili 

1. Bu yıl 50 ncisi Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de düzenlenecek olan Eurovision Şarkı 
Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek şarkı ve şarkıcıların seçimi hangi kıstasa göre 
yapıldı? 
2. Ön elemeye kaç eser katıldı? Elemeye katılan eserlerin seçimini hangi jüri yaptı? 
3. Eleme yapan jüriyi kim belirledi, bu belirlemede nelere dikkat edildi? 
4. Bu yıl niçin ön elemeye katılan eserler, TRT ekranları vasıtasıyla halkın bilgisine 
sunulmadı? 
5. TRT, bu yarışmaya katılan Zerrin Özer, Mine Koşan, Haluk Levent ve Şebnem 
Paker gibi isimleri eleyerek kimleri yarışmaya layık buldu? 
6. ön elemeyi kazanan 7 şarkıdan 2'si TRT doktoru Erdinç Tunç'a ait. Bu kişinin 
müzik bilgisi veya eğitimi var mı? Varsa bu eğitimi nereden ve hangi kurumdan almış? 
7. TRT doktoru Erdinç Tunç, Türkiye'yi 1998 ve 1999 yıllarında temsil etmiş 14 üncü 
ve 16 ncılık derecesini almış. Bu yıl, Erdinç Tunç Türkiye'yi temsil ederse kaçmcılık 
bekliyorsunuz? 
8. Ön elemeyi kazanan diğer isim, TRT Büyük Orkestrasında görevli Göksel 
Arman'da TRT çalışanı, ön elemede TRT çalışanları için ayrıcalık mı tanındı? 
9. Geçtiğimiz yıllar Sertab Erener ve Athena ile kazanılan başarılardan sonra müzik 
dünyasından kopuk, daha önce başarısızlığı tescil edilmiş isimlerle katılınacak 
yarışmada alınacak başarısızlığın sorumlusu kim olacaktır? 
10. Ön eleme ile ilgili bir çok iddia bulunuyor. Ön elemeyi iptal etmeyi düşünüyor 
musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Beşir ATALAY tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

' Emin KOÇ ' 
Yozgat Milletvekili 

1. Şenol Demiröz'ün Genel Müdürlüğü döneminde "Reklam" karşılığı hangi 

programlar başlatılmıştır ya da başlatılacaktır. Bu şekilde TRT'de ayda 

kaç saat program tahsis edilmiştir. 

2. Bu programlar yayınlandığı saatlerde TRT'de reklamın saniyesi kaç 

liradır? 

3. Bu programlarda yayınlanan reklamlardan TRT pay almakta mıdır? 

Almaktaysa yüzde oranı nedir? Program yapımcısı kuruluşun reklam 

payları ne kadardır? 

4. TRT'nin reklamlardan sağladığı gelir ne kadardır? 

5. TRT, reklamların dışında nerelerden ne kadar gelir sağlamaktadır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Beşir ATALAY tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Emin KOÇ 
Yozgat Milletvekili 

1. Açık lise öğretimi, lise ve fakülte yayını ile müzik-spor yayınlarının 

yapıldığı TRT-4'ün yayınının durdurulduğu doğru mudur? 

2. TRT-4'ün yayını durdurulduysa gerekçesi nedir? 

3. TRT yönetiminin tasarruf için bir kanalının yayınını durdurması 

yayıncılık açısından doğru mudur? Bu yayın durdurmadan 

hükümetin haberi var mıdır? 

4. TRT-4'e bağlı personel çalıştırıyor musunuz? Çalıştırmıyorsanız 

TRT-4'ün kuruma maliyeti nedir? Bu maliyet nerelerden 

kaynaklanmaktadır? 

5. TRT-4'ü satmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

0 : 2 

SAYI : B.02.0.005/Q#£w 

KONU : Soru Önergeleri 
/ / / / t /2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nm 22.12.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-8602 sayılı yazısı. 

Ekli listede Bakanlığıma tevcih edilen yazılı soru önergeleri ile ilgili olarak, 

Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 

cevabi yazılar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BeşirATALAY 
Devlet Bakanı 

Sıra 
No 

1 

2 

3 

Esas 
No 

7/4458 

7/4459 

7/4460 

YAZILI SORU ÖNERGELERİ CEVAPLARI 

Önerge Sahibi ve Cevabi Yazının Evrak Nosu 

Antalya MV. Sn. Nail KAMACI'nın 7/4458 esas sayılı yazılı soru önergesine 
ilişkin TRT'nin 4907 sayılı cevabi yazısı. 

Yozgat MV. Sn. Emin KOÇ'un 7/4459 esas sayılı yazılı soru önergesine 
ilişkin TRT'nin 4909 sayılı cevabi yazısı. 

Yozgat MV. Sn. Emin KOÇ'un 7/4460 esas sayılı yazılı soru önergesine 
ilişkin TRT'nin 4906 sayılı cevabi yazısı. 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ ^fÛp JZ£.J.IZ~JIMA 
KONU : 7/4458 saydı Önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Savuı Prof. Dr. Besir ATALAY) 

İLGİ : 23 /l2/2004 tarih ve B.02.0.005/031/2830 sayılı vazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr.Besir 
ATALAY tarafından cevaplandırılmasını istediği 7/4458 saydı Soru Önergesi ile ilgili Kurumumuz 
cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1- 2005 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek olan 50.Eurovision Şarkı 
Yarışmasında Kurumumuzu ve Ülkemizi temsil edecek şarkı ile şarkıcı/şarkıcıları belirlemek üzere 
TRT Yönetim Kurulunun 2004/178 sayılı karan ile kabul edilen 2005 Eurovision Şarkı Yanşması 
Seçmeleri özel Şartnamesinde belirtilen kurallar çerçevesinde ön eleme gerçekleştirilmiştir. 

2-ön elemeye 136 eser katılmıştır. Bu eserler, şartname uyarınca Genel Müdür tarafından 
belirlenen jüri üyeleri aracılığı ile seçilmiştir. 

3- Jüri üyeleri Kurum içi ve Kurum dışı müzisyen ve aranjörler, prodüktör ve idari 
kadrolarda görevli elemanlardan oluşturulmuştur. 

4-Yanşmaya katılan 136 eser Özel Şartnamede de belirtildiği üzere sıra numarası ve 
Rumuz üzerinden CD-kaset-DAT vb. müzik taşıyıcılan dinlenerek ön elemeye tabi tutulmuş ve 
sonucunda finalde yanşmaya 7 eser hak kazanmıştır. Bu 7 eser, 9-10-11 Şubat 2005 tarihlerinde 
"2005 Eurovision Şarkı Yanşması Finali" adı altında televizyondan canlı yayınlanacak ve birinci 
eser seçilecektir. 

5-Ön elemeye katılan eserler Özel Şartname gereği sıra numarası ve rumuz dikkate 
alınarak değerlendirilmiştir.Yapılan dinleme turlan ve oylama sonucunda finalde yanşmaya değer 
görülen eserlerin kimlik zarflan açılmış ve besteci,söz yazan, aranjör ve icracıların kimlikleri 
belirlenmiştir.Finale kalamayan eserlerin kimlik zarflan açılmadığından bu eserlerin kimler 
tarafından seslendirildiğini bilmek mümkün değildır.Bu nedenle soruda yer alan sanatçılann 
yanşmaya katılıp katılmadığı da bilinmemektedir. 

6-Kurumumuz Ukrayna'da yapılacak yanşmada Kurumumuzu ve Ülkemizi temsil edecek 
şarkı ile şarkıcı/şarkıcılan belirlemek üzere amatör-profesyonel herkese açık olan bir yanşma 
düzenlemiştir. Yanşma Özel Şartnamesine uygun olarak gelen her eser dinlenerek 
değerlendirmiştir. Aynca Dr .Erdinç TUNÇ Kurumda doktor olarak çalışmamıştır. 

7-1998-1999 yıllannda yapılan Eurovision Şarkı Yanşmalannda, Kurumumuz ve Ülkemiz, 
bu yıllar için yapılan ulusal yanşma sonucunda birinci olan Dr.Erdinç Tunç'un eserleri ile temsil 
edilmiştir.Dr.Erdinç Tunç hiç bir zaman TRT Kurumunda doktor olarak görev almamıştır. Şubat 
2005 'de yapılacak final yanşmasında iki eseri yer alacak ve diğer 5 eser ile yanşacaktır. 
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8-2005 Eurovision Şarkı Yarışması Özel Şartnamesinin Birinci Bölüm .Yarışmaya Katıla
cak Kişilerde Aranacak Şartlar Madde 2.de "Yarışmaya Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TRT 
Yönetim Kurulu ve yarışmaya gelen eserleri inceleyecek "Eleme KuruluH üyeleri , eser seçme ko
nulan ile ilgili yönetici ve diğer kadrolarda bulunan ve yarışmada görev alan personel ile 
1.dereceden kan ve sihri hısımlar dahil katılamayacaktır" kuralı yer almaktadır.Bu madde de belir
tilen kişiler dışında kalan kurum personelinin yanşmaya katılma yasağı bulunmamaktadır.Kaldı ki 
Göksel ARMAN Kurumun kadrolu personeli değildir ve kendisine bir ayrıcalık tanınmamıştır. 

9-TRT Eurovision Şarkı Yarışmasına 1975 yılından bu yana katılmaktadır.Bu yıllar 
içerisinde eser seçimine yönelik olarak, yanşma,sipariş veya sanatçı belirleyerek görev verme 
yollarına başvurulmuştur.2003-2004 yularında kazanılan basan inkar edilemez. 1997 yılında 
amatör-profesyonel herkese açık olarak yapılan Ulusal yanşma sonucunda birinci olan ve Şebnem 
Paker tarafindan seslendirilen "Dinle" isimli eserin Uluslararası platformda 3.1ük kazandığı da 
unutulmamalıdır. 2005 yılı için de Kurumumuz yanşma yolunu benimsemiş ve her zaman olduğu 
gibi basan beklenmektedir. 

10-2005 Eurovision Şarkı Yansması ön eleme sonuçlannın iptali söz k 

Arz ederim 

Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/4*}O^ 2&J.12r..J2004 
KONU : 7/4459 saydı Önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIGI'NA 
(Savın Prof. Dr. Besir ATALAY) 

İLGİ : 23 /12/2004 tarih ve B.02.0.005/031/2830 sayılı yazınız. 

Yozgat Milletvekili Savın Emin KOÇ'un Devlet Bakam Savm Prof.Dr.Beşir ATALAY 
tarafindan cevaplandırılmasını istediği 7/4459 savdı Soru Önergesi ile ilgili Kurumumuz cevabı 
aşağıda arz olunmuştur. 

1-"ALATURKA" adlı Türk Sanat Müziği Beste Yansması programı ile "HOŞ GELDİN 
RAMAZAN" ve "SAHUR PROGRAMT "reklam yayım karşılığı barter" olarak 
gerçekleştirilmiştir.Bunun dışında barter karşılığında yaptırılan "KALE İçr'(Aylık yayın süresi 200 
dakika ve %60 barter)"ZAMANTN TANlĞF(Ayhk yayın süresi 140 dakika,tamamı barter)ve 
"MİRAS Yanşma Programı"(Ayhk yayın süresi 1500 dakika,84 bölüm boyunca sadece ödül 
kazanacak yanşmalara verilecek 350.000.000.000 TL.ödülün tamamı barter) adlı programların 
yayınma başlanacaktır. 

Alaturka Programı, 19 adet yaklaşık 40 dakikalık magazin ve 13 adet 120 dakika civarında 
yanşma bölümünden oluşmuş ve haftada bir yayınlanan ilk 6 adet magazin programının yayınının 
ardından, yine haftada bir yavmlanan 1 adet magazin ve 1 adet vansma yayın perivoduvla 
tamamlanmıştır. 

ısu aegnaır. 
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2- ALATURKA PROGRAMTnın yayınlandığı saatte Program Önü 1 saniye reklam ücret 
Brüt 75.790.000TL. , Program İçi 1 saniye reklam ücreti Brüt 108.680.000-TL dir. HOŞ 
GELDÎN RAMAZAN (Ramazan Sevinci) VE SAHUR PROGRAMI Program Önü 1 saniy< 
reklam ücreti Brüt 34.320.000-TL.,Program îçi 1 saniye reklam ücreti Brüt 48.620.000-TI 
dir.(Sahur Programına reklam alınmamıştır.) 

3-Bu programlarda yayınlanan tüm reklamların gelirleri TRTye aittir.Program yapımcısı 
kuruluşun reklam alma hakkı yoktur. 
4-TRTnin bu programlardan aldığı reklam gelirleri; ALATURKA için net 149.909.200.000-
TL..HOŞGELİN RAMAZAN için net 80.520.000.000-TL'dır.Aynca 2003 yılında yapılan reklam 
sözleşmeleri dahil gerçekleşen reklam geliri 38,5 Trilyon TL.,2004 Yılında yapılan reklam 
sözleşmelerinin toplamı 11 aylık (Ocak-Kasım arası) 50,8 Trilyon TL.dir.2004 yılı bitmediğinden 
gerçekleşecek reklam geliri Ocak 2005 ayının ortasında belli olacaktır. 

5-TRT'nin Reklamların dışındaki 2004 yılı gelirleri aşağıda gösterilmiştir; 
-Bandrol Gelirleri: 101 Trilyon TL. 
-Enerji Gelirleri;233 Trilyon TL. 
-Ürün Satış Gelirleri;202 Milyar TL. 
-30.9.2004 tarihi itibariyle diğer gelirleri;46,5 Trilyon TL.dir. 

Arz ederim. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI 
KONU 

B.02.2.TRT.0.61.00.00/ ^ 0 6 
7/4460 saydı Önerge Cevabı. 

-£ 

Şenol DETflİRÖZ 
Genel MOdür 

&J.XZ*JW* 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Savın Prof. Dr. Besir AT ALAY) 

İLGİ : 23 /12/2004 tarih ve B.02.0.005/031/2830 savüı yazınız. 

Yozgat Milletvekili Savın Emin KOÇ'un Devlet Bakanı Savın Prof.Dr.Besir ATALAY 
tarafindan cevaplandırılmasını istedifti 7/4460 sayılı Soru Önergesi ile ilgili Kurumumuz cevabı 
aşağıda arz olunmuştur. 

1-2-3-TRT-4 kanalı eğitim ve müzik kanalı kimliğini koruyarak yayınlarını aksatmadan 
sürdürmektedir. İç ve dış spor yayınlan ise diğer kanallardan yapılmaktadır. 

4-TRT-4 kanalının planlanması ve yayını için kurumda bu kanala özgü konum verilerek 
çalışan bir personel kimliği mevcut değildir. Yayıncı personel, diğer kanallarda olduğu gibi TRT-4 
kanalında da hizmet vermektedir. Stüdyo, prodüksiyon ve verici maliyetleri diğer kanallarda olduğu 
gibi TRT-4 için de geçerlidir. 

5-TRT-4 ' ün satılması söz konusu değildir. 

Arz ederim 

Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM : 22 YASAMA YILI : 3 

46 NCI BİRLEŞİM 
4 OCAK 2005 SALI 

SAAT : 15.00 

KISIMLAR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL 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 I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N T AŞARI ve TEKLIFLERI İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Sah ve Çarşamba günlerinde 
Birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapıla
cak seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Millî Savunma Komisyonu 
4.1.2005-Sah-Saat: 14.00 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
6.1.2005 - Perşembe - Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
46 NCİ BİRLEŞİM 4 OCAK 2005 SALI SAAT : 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; 2090 Sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun İkinci Maddesinin (A) ve (B) Bentlerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/282), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alın
masına ilişkin önergesi 

2. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 
(2/227), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

02 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

=4* 

03 _ SEÇIM 
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04 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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05 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (1) 

2. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi ama«cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

7. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

8. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

9. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

10. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

11. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 28 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

(1) Hükümet bulunamadığından öngörüşmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
12. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 

doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

13. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

14. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

15. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

16. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

17. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak dengeli 
ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

18. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/46) 

19. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

20. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

21. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

22. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
23. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 

İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

24. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

25. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

26. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

27. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

28. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

29. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

30. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

31. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/61) 

32. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

33. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

34. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/65) 
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35. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 

Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

36. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 

37. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

38. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

39. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

40. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/73) 

41. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

42. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

43. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

44. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

45. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

46. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

47. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 
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48. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 

üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

49. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

50. •- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

51. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ Merin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

52. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

53. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

54. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

55. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

56. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

57. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

58. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

59. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

60. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 
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61. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 

ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

62. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

63. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

64. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

65. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

66. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

67. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

68. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

69. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

70. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

71. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

72. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

73. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda 
ve Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

74. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

- 9 - 46 NCI BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
75. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 

sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

76. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

77. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

78. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

79. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

80. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

81. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

82. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

83. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

84. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 26 Milletvekilinin, Gazi Üniversitesindeki 
akçalı usulsüzlük, yolsuzluk ve ideolojik kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

85. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 
Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

86. - Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 Milletvekilinin, geleneksel Türk el 
sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 
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87. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 

Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

88. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/130) 

89. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

90. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

91. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

92. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

93. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

94. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

95. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

96. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle 
ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

97. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

98. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm 
potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

99. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 
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100. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî 

görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

101. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 
ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartlan ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

102. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma 
senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

103. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve 
idarî konulardaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

104. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

105. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

106. - Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 22 Milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki 
kadına yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin araştırılarak engelleyici önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

107. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

108. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloİl karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 

109. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

110. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/153) 

111. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

112. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 
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113. - Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının ekonomik, 

sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

114.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

115.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 
bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

116. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin 
sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

117. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının 
bazı görüş ve uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

118. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/161) 

119. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 
ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

120. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

121. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 
nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

122. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

123. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

124. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/166) 

125. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 
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126. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler 

alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

127. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

128. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

129. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

130. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/170) 

131.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme 
Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

132. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

133. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

134. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi 
İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

135.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

136.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

137.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

138.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

139. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 
isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 
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140. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 

Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

141.- İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

142. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 Milletvekilinin kadınlara yönelik töre ve 
namus cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

143. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

144. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

145. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

146. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, İstanbul 
Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Milletvekili Lojmanlarında Mustafa 
Güngör'ün öldürülmesinin aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/185) 

147. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 

148. - Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 Milletvekilinin töre cinayetlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

149. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 

150. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 24 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 
neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

151. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 
bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 
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152. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/191) 

153. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

154. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 
yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

155.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün 
boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

156. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile 
uğraşan küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

157.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

158. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

159.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 29 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/198) 

160. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, yabancıların Türkiye'de mülk 
edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

161.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme 
politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

162. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin 
sebeplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

163. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 
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164. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam 

hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

165. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin 
sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

166. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının 
çağdaş demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal 
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

167. - Bursa Milletvekili Şerif Birinç ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

168. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı 
zararın ekonomik boyutlarının araştırılarak fındık üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

169. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne 
katılımının önündeki engellerin ve olumsuzlukların saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

170. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 
yapısal sorunlarının dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına 
koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

171. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun 
ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

172. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde meydana gelen 
kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

173. - İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni 
atamaların, bunun yol açtığı idarî ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit 
eden uygulamalarının ve kâr eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

174. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde 
bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri 
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 
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175. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son 
zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213) 

176. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 Milletvekilinin Bursa-Orhaneli Termik 
Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

177. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla yabancı
lara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik-sosyal ve siyasal boyutlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

178. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan 
MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 

179. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, yasa dışı örgütler ile emniyet, MİT 
ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddiaların araştırılarak sorum
lularının ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

180. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim müfredatındaki 
köklü değişikliğin millî eğitimin temel hedefleri açısından araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

181. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığınca 
ilköğretim okullarına dağıtılan ders kitaplarının maddî kaynağına ilişkin iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

182. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 39 Milletvekilinin, şeker pancarı ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

183.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, Küçük Menderes Irmağındaki 
kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

184. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 25 Milletvekilinin, Türkiye AB ilişkileri ile AB 
Komisyonu ilerleme raporunun geleceğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

185.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 40 Milletvekilinin, Ege Bölgesindeki tarım 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

186.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 36 Milletvekilinin, TRT yönetimi hakkında 
ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/225) 
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187. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 36 Milletvekilinin, bazı ilçelerin adliye 

teşkilatlarının kapatılması nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

188. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 23 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre 
İlçesi-Aşıköy yer altı bakır ocağında meydana gelen kazanın nedenlerinin ve sorumlularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

189. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 20 Milletvekilinin, Bitlis'te balcılık ve arıcılığın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/229) 

190. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 33 Milletvekilinin Millî Emlak Genel 
Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarınca yapılan arsa tahsislerinin usulüne uygun olup olmadığının 
ve tahsislerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

191. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 36 Milletvekilinin, pamuk üretimi ve 
üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

192.- Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre-
Aşıköy maden ocağında meydana gelen iş kazası ile ülkemizdeki iş kazalarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

193. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır ve 50 Milletvekilinin, Kızılırmak Havzasındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

194. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 48 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/234) 

195. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 34 Milletvekilinin, pamuk üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/235) 

196. - Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt ve 26 Milletvekilinin, Uluabat Gölü çevresine 
kurulacak organize sanayi bölgesinin doğuracağı muhtemel zararların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

197. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 25 Milletvekilinin, Ziraat Bankasının çöken 
bilgi işlem ağı ile yeni kurulan sistemin neden olduğu sorunların ve iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) 
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198. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 29 Milletvekilinin, akaryakıt kaçakçılığının 
ekonomiye, insan ve çevre sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 

199. - Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri ve 
Havzasındaki kirliliğin, çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

200. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, yapılması planlanan 
nükleer santrallerin ülkemiz şartlarına uygunluğunun ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 
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1. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

2. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) (1) 

3. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) (1) 

4. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 

5. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

6. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

7. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

8. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) (1) 

9. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

10. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde yeniden 
yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) (1) 

11. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

12. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

13. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

14. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

15. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alman ambulansla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

16. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, SSK hastane ve dispanserlerindeki kantin, 
kafeterya ve çay ocaklarının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

17. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç 
bedellerini zamanında tahsil edebilmeleri için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

18. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

19. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) (1) 

20. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'in, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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21. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

22. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

23. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) (1) 

24. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) (1) 

25. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 

26. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

27. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/711) (1) 

28. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

29. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

30. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

31. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

32. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların görev 
yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

33. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) (1) 

34. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

35. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

36. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Bağdat Büyükelçisinin Irak'a asker 
gönderilmesiyle ilgili raporuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi(6/722)(1) 

37. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

38. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

39. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

40. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) (1) 

41. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1) 

42. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) (1) 
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43. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Maden Köyü Bolkardağı Maden 
İşletmesinin tekrar faaliyete geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

44. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

45. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

46. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'in, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

47. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) (1) 

48. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

49. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

50. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

51. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

52. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

53. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

54. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) (1) 

55. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

56. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

57. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 
farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) (1) 

58. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

59. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) (1) 

60. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

61. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) (1) 

62. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Selim Bayburt Barajı için 2004 bütçesine ödenek 
konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) (1) 

63. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

64. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Digor-Şirinköy Göleti Projesi için 2004 
bütçesine ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/761) (1) 
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65. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu ile ilgili yeni 
bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) (1) 

66. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/763) 

67. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

68. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

69. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

70. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı 
önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

71. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

72. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

73. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, TMO Şanlıurfa-Bozova ve Ceylanpınar 
Ajans müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/770) 

74. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

75. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık 
personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

76. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

77. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni Bor 
Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

78. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

79. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

80. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili basında 
yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/779) 

81. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır 
kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/780) 

82. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

83. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

84. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

85. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 
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86. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

87. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

88. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

89. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 

90. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

91. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

92. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

93. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

94. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

95. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 
yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

96. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

97. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

98. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 
uyguladığı fiyata ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

99. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması 
için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

100. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 

101. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

102. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

103. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

104. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

105. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

106. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

107. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 
Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 

108. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 
bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 
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109. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 

tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 
110. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 

Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) 

111. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

112. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 
koordinasyon ile coğrafi ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

113. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

114. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

115. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

116. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 
bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

117. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, yarı dönemi başarıyla bitiren 
öğrencilerin üst sınıfa geçebilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/821) 

118. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

119. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

120. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

121. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

122. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman 
yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/829) 

123. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 

124. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın Tekel'in özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 

125. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

126. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 

127. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

128. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

129. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 

130. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 
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131. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 

inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 
132. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 

gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 
133. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 

doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 
134. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili iddialara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 
135. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 

statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 
136. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'li depremzede temsilcilerinin 

gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 
137. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan 

kitapların maliyetine ve bir firmanın finanse ettiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/844) 

138. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

139. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan 
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

140. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/847) 

141. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

142. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

143. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

144. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

145. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

146. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Gökçeada'daki sağlık hizmetlerine ve bir 
hastanın vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

147. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ve 
Manisa için yeni bir tarımsal sulama projesi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

148. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV 
oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

149. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarlığındaki bazı atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

150. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde 
komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

151. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 
alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 
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152. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 
153. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 
154. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi 

Müdürlüğü bünyesindeki terörle mücadele ekiplerinin lağvedildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) 

155. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kemal ve Hakan Uzan'ın yakalanamamasına! 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

156. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 
işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/865) 

157. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının 
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

158. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) 

159. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

160. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 
şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

161.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

162. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

163. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün 
tayininin gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

164. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir-Balya'da bulunan maden 
bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/873) 

165. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

166. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
sağlanan imkânın tüm öğretim üyelerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için bir çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 

167. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

168. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim Bakanlığı sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 

169. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki 
bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

170. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında 
yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

171. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 
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172. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü 

ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 
173. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 
174. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 
175. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 
176. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 
177. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 
178. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 
179. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 

mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 
180. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/892) 
181. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
182. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 

kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
183. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
184. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
185. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yönetim 

kurulu üyesi ve denetçi olarak görev yapan ÖİB personeline ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/903) 

186. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

187. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

188. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

189. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

190. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

191. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

192. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 
yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

193. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 
sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 
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194. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli 

planlama ve hazırlıkların yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/915) 

195. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın 
Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) 

196. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 

197. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerin araştırma kaynaklarından 
yapılan gelir tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 

198. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 
parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

199. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, trafik kazası istatistiklerine ve trafik 
sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

200. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/922) 

201. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) 

202. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi sürecine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) 

203. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, trafik ekiplerinin bulundurması gereken araç ve 
gereçler ile kaza yerine intikal süresine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) 

204. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927) 

205. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928) 

206. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/929) 

207. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

208. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 

209. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932) 

210. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 
kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 

211. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Davos'taki görüşmelere katılan bazı 
kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935) 

212. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde Adliye teşkilâtı 
açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 

213. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 
ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 

214. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 

215. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, haklarında açılmış dava bulunan Ziraat Bankası 
yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) 
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216. - Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan'ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
217. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, ÖSS'ye girecek Öğrencilerin 2. dönemde 

idarî izinli sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 
218.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği 

yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

219. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

220. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

221.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

222. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

223. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 

224. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 

225. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

226. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

227. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile 
organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) 

228. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vergi Barışı Kanununun sonuçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) 

229. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bazı 
yerleşim birimleri arasındaki yolun asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/953) 

230. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, KOBİ'lerin ve esnafın vergi yüküne ve kredi 
şartlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

231. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

232. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 

233. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

234. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

235. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 
istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 

236. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

237. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 
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238. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik 

sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/968) 

239. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

240. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, özelleştirme sonucu işsiz kalanların 
istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/970) 

241. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

242. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının 
çözümüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 

243. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

244. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Yurt Dışı Teşkilâtına Sürekli Görevle 
Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

245. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

246. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/978) 

247. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

248. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından 
yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

249. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dış ve iç borçlara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/983) 

250. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait bir iş hanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) 

251. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde 
kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) 

252. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/986) 

253. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin 
desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) 

254. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/989) 

255. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/990) 

256. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/991) 

257. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 

258. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/993) 
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259. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/994) 
260. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/995) 
261. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/996) 
262. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 
263. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) 
264. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 
265. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) 
266. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
267. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele 

geçirilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 
268. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 

yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 
269. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 
270. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından 

kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) 
271. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
272. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
273. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
274. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
275. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
276. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
277. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1014) 
278. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 
279. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1016) 
280. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
281.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 
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282. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
283. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve 

Emekli Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) 
284. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 Yılı Bütçesinden illere ayrılan paylara ve 

İğdır İlindeki bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022) 
285. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki illere Ziraat 

Bankasının verdiği hayvancılık kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) 
286. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 
287. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, eğitim fakültelerindeki akademik personel 

yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1025) 
288. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Limanına yat tersanesi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1029) 
289. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Meriç İlçesine askerlik şubesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) 
290. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 
291.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya yöresi pancar kotasına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 
292. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da tütün alımlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 
293. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
294. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, seçim harcamalarında şeffaflığın sağlanması için 

yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 
295. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizdeki işsizlik sorununa ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1038) 
296. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir şahısla ilgili iddialara ve bir atama iddiasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 
297. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 
298. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, aynı branş hekimler arasındaki ücret farklılığına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 
299. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 

önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 
300. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 
301.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketici kuruluşlarına yapılması gereken 

ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 
302. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) 
303. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
304. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
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305. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 
306. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
307. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
308. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, OHAL bölgesi dışına çıkartılan kamu 

personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 
309. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, özelleştirme mağduru işçilere ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 
310.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, özelleştirilen kurumlardaki işçilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 
311.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin ekonomik sorunlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 
312.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
313.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline ayrılan yatırım payına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 
314.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
315. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
316.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'da üniversite kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 
317. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
318. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, köylere görevlendirilen sandık görevlilerinin oy 

kullanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 
319.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlara 

ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 
320. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
321. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ulukışla Cezaevinin kapatılmasına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 
322. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine 

sözleşmeli personel alımında yaş sınınna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1068) 

323. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İli Çiftlik İlçesi sulama kuyularına ruhsat 
verilmeme nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

324. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

325. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ziraat Bankasının hayvancılık kredilerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

326. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 
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327. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 
328. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya gezisine ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1074) 
329. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının 

kullanılmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 
330. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 

sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 
331. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 

alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 
332. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, YE-PA'dan işten çıkarılan işçilere 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 
333. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla 

çıkarılan kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 
334. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, yerel yönetimlere kaynak aktarımında gözetilen 

kriterlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 
335. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilme 

gerekçesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 
336. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1086) 

337. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen adaylarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

338. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

339. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için belirlenen tütün kotasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1092) 

340. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da üniversite kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1093) 

341.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

342. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

343. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İsteğe Bağlı Sigortalılık Yasasının 
uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

344. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

345. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

346. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 
kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

347. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 

348. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 
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349. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, 2004 KPSS kitapçığında Almanca ve 

Fransızca bölümü mezunlarına yer verilmemesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 

350. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

351.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 

352. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik-Bozüyük'teki öğrenci yurdu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1112) 

353. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

354. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

355. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

356. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) 

357. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 
güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

358. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 
doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

359. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

360. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, kaymakam atamalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 

361. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, basında yer alan bir habere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

362. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 
yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

363. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 
emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

364. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Tarsus İlçesinde doğal afetlerden zarar 
gören buğday ve bağ üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1126) 

365. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

366. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) 

367. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 

368. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 

369. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 

370. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 

_ 37 - 46 NCI BİRLEŞİM 



07 - SÖZLÜ SORULAR 
371. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 
372. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 
373. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 
374. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 
375. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un, Türkiye Barolar Birliğinin gazetelere verdiği 

bir ilana ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) 
376. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 
377. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 

korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 
378. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 

soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

379. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 

380. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te gerçekleştirilen bir projeye ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

381.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

382. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak 
iller kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1157) 

383. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

384. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

385. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

386. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Türk Telekom A.Ş.'nin özelleştirilmesinin 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1161) 

387. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı ilçelerdeki Adalet Teşkilâtının 
kaldırılması çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) 

388. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, SSK emeklilerinin mağduriyetine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1163) 

389. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların 
sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 

390. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

391. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

392. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bahkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 
arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 
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393. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan 

tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 
394. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar 

yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 
395. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 

primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 
396. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki hazineye ait 

bir arazinin kiraya verilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) 
397. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 

yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 
398. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 
399. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, tarımsal desteğin artırılması için yapılacak 

çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 
400. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Adliye Sarayı inşaatına ve Karşıyaka 

Adliye binasının taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 
401. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, lokantacıların gıda ürünlerinin alımı ve satımında 

karşılaştıkları farklı KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 
402. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te üniversite kurulup kurulmayacağına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) 
403. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, bazı vakıfların kuruluş amaçlan dışında faaliyet 

yaptıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1181) 

404. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de çevre kirliliğine neden 
olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) 

405. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarının özlük haklan ve çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1185) 

406. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'nın açmış olduğu bir ihaleye ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) 

407. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, Halk Bankasından kredi kullanan bir firmaya 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) 

408. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

409. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 

410. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Emniyet Teşkilâtı mensuplarının özlük 
haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) 

411. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 

412. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 
teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 

413. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bağ-Kur'a kayıtlı esnafın kuruma olan borçlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) 

414. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya-İbradı İlçesinin Hükümet Konağı 
inşaatına ne zaman başlanacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) 
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415. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 

arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 
416. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 

sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 
417. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, EPDK yönetmeliğine göre teminat 

olarak kabul edilecek değerlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1200) 

418. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri 
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/1201) 

419. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu Personeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1202) 

420. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

421.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Karacabey Subaşı'ndaki hazine 
arazisinin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) 

422. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk Hava Yolları personelinin 
çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

423. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Serik İlçesi enerji nakil 
hatlarındaki sorunlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1206) 

424. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kaş-Kalkan-İslamlar Köyündeki 
trafo ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

425. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükışık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki 
Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1208) 

426. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükışık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

427. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, ABD Başkanının ülkemizi ziyaretinin 
maliyetine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

428. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

429. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, köy yollarının alt yapılarının iyileştirilmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

430. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 

431. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 

432. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 

433. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 

434. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alman personele ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 
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435. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 
436. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1224) 
437. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 
438. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226) 
439. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 
440. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) 
441.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 
442. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1230) 
443. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 
444. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1234) 
445. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'de bir fakülte ve yüksekokulun bina ve 

derslik ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1235) 
446. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin 

Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 
447. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, hızlı tren seferlerine ve güzergahına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 
448. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 
449. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 
450. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 

projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
451.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş 

Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
452. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Miletepolis Antik Kentinde bilimsel 

kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) 
453. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve 

işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) 
454. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aaslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 

acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) 
455. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, milletvekili lojmanlarına ve satış işlemlerine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247) 
456. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve 

mağduriyetlerine ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 
457. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Telekom'un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı 

indirime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 
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458. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) 
459. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde 

kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 
460. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 
461. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 
462. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Belediyesince işine son verilen 

işçilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 
463. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Manavgat'taki Anadolu 

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1257) 

464. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık 
ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 

465. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 

466. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) 

467. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 
bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

468. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıflarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 

469. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, TİGEM'de bulunan işletmelerin ihalesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 

470. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının 
çıkıp çıkmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 

471.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, at yarışlanndaki görevlendirmelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 

472. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 
Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 

473. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 
Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1267) 

474. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yaz aylarında turizm beldelerinde 
görülen elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) 

475. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

476. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, değerli taşların satışında uygulanan KDV'nin 
kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 

477. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 
önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 

478. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) 
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479. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Dış İlişkiler Genel Müdür ve Yardımcılığına 

yapılan atamalarla ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1274) 
480. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1275) 
481.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 

yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 
482. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tarım ilacı kullanımına ve kuru üzüm destekleme 

alımına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 
483. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ücret dengesizliği ve istihdama ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 
484. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin yeniden 

düzenlenmesine dair bir çalışma olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1279) 

485. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, dolaylı vergilerden kaynaklanan eşitsizliğe ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1280) 

486. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İrak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen 
vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1281) 

487. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, halkın altın tasarrufunun ekonomiye 
kazandırılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1282) 

488. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Yatağan Termik Santralinin baca gazı arıtma 
tesislerinin arızasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) 

489. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizde çeltik üretiminin geliştirilmesine ve 
pirinçte uygulanan gümrük vergisinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

490. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, hayvancılığın geliştirilmesine ve et ithalatına 
uygulanan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1286) 

491.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

492. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, bir milletvekilinin yaptığı iddia edilen açıklamaya 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 

493. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ve bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) 

494. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, öğretmen adaylarının atamalarında yaşandığı 
iddia edilen mağduriyetlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1290) 

495. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza 
Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

496. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, ülkemizdeki işsizlik oranına ve hükümetin 
istihdam sağlayacak projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1292) 

497. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

498. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 
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499. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık 

Yüksekokulu binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) 
500. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, SSK emeklilerinin TÜFE farkından 

doğan alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) 
501. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda 

çalışan işçilere yapılacak ilave tediyenin ne zaman ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1298) 

502.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci 
maddelerinin yürürlüğüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) 

503. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 
satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 

504. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

505. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, gıda denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

506. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Zonguldak-Çaycuma İlçesi Filyos 
Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 

507. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1305) 

508. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, imara uygun olmayan meskenlerde oturan 
vatandaşlar için yapılacak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) 

509. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana 
gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

510. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Ödemiş İlçesinin SSK Hastanesi ihtiyacına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) 

511.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Bergama İlçesinin hastane ihtiyacına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) 

512. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapan lojistik 
firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 

513. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 
firmalarda aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) 

514. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 
kamyoncu esnafında aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) 

515.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) 

516. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Ege Bölgesindeki demiryolu ağının iyileştirilmesi 
ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 

517. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir ve çevresindeki demiryolu ağının onarımına 
ve tren seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) 

518.- Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanının bir 
ifadesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1320) 

519.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya içme suyundaki klor 
miktarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) 

520. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Korkuteli Anadolu Lisesinin 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1323) 
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521.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kale İlçesindeki elektrik 

kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1324) 
522. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların 

yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 
523. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bir Fransız milletvekilinin Diyarbakır'ı ziyareti 

sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) 
524. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür 

Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) 
525. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat'taki Anadolu Otelcilik ve 

Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1328) 

526. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, çocukların korunmasıyla ilgili olarak 
yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) 

527. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği 
çıkarılan iki genelgeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) 

528. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da pompaj ve içme suyunda 
kullanılan elektrikte indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1331) 

529. - Mersin Milletvekili Hüseyin Gülerin, Yeni Türk Lirasının gizli devalüasyona yol 
açacağı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1332) 

530. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri 
projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) 

531. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tütüne uygulanan kotalara ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) 

532. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bornova-Belkave yolunda tünel geçit ihtiyacına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 

533. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, pamuk, incir ve üzüm üreticilerinin prim 
ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 

534. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Eskişehir Belediye Hastanesinin personel 
ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1337) 

535. - Ankara Milletvekili Telat Karapınar'ın, Cumhurbaşkanları tarafından affedilen 
mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1338) 

536. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 

537. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, araçların taşıma kapasitesiyle ilgili farklı 
uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1340) 

538. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, 2004-2005 öğretim yılı İzmir'deki boş öğretmen 
kadrolarına ve norm kadro çerçevesinde atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1341) 

539. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, enerji desteğinin uygulanmasına ve 
ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) 

540. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1343) 

541.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-Bereket Köyü Sağlık Ocağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344) 
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542. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticisinin tabiî afet kapsa

mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1345) 
543. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, agro turizme yönelik çalışmalara ilişkin Kültür 

ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1346) 
544. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, çocuk sağlığı ve annelik eğitimi konusundaki 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 
545. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ücret Garanti Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) 
546. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu için sağlanan 

dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskân bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 
547. - Giresun Milletvekili Mehmet Işık'ın, Giresun İl Müdürlüğünün ödenek ihtiyacına 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1350) 
548. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de Hazineden Toplu Konut 

İdaresine devredilen alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 
549. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bakanlığa ait kreş ve rehabilitasyon merkezinin 

kapatılmasına ve yeni yapılan tenis kortuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1352) 

550. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Ankara-İzmir karayolu Salihli transit geçişine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) 

551. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün iptal 
edilen Stajyer Sanatçı Sınavına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) 

552. - Ankara Milletvekili A. İsmet Çanakçı' nın, Ankara Defterdarlığınca satışa çıkarılan bir 
park ve spor alanına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1355) 

553. - Ankara Milletvekili A. İsmet Çanakçı' nın, Ankara Defterdarlığınca satışa çıkarılan bir 
arsaya ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1356) 

554. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, adliyelerin kuruluş kriterleri ile 
Antalya'nın yeni sulh hukuk mahkemesi ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1357) 

555. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) 

556. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Elmalı-Finike karayolunun 
Yakaçiftlik Köyü mevkiinde meydana gelen kazalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1359) 

557. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) 

558. - Malatya Milletvekili Ferit Meylüt Aslanoğlu'nun, doğal afet nedeniyle zarar gören 
çiftçilere yapılan yardıma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 

559. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, pamuk üreticisine verilen destekleme 
primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1362) 

560. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, Denizli-Gökpınar Beldesi Belediye Başkanı 
hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1363) 

561. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir ve diğer illerde verem aşısı sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

562. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ham petrol ve akaryakıt ürünleri fiyatlarındaki 
değişikliklere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1365) 
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563. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine 

yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1366) 
564. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, genel bütçe vergi gelirlerinden 

belediyelere verilen paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 
565. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen'in kapatılma davasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1368) 
566. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için 

sendika kurmalarına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1369) 

567. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türk eğitim ve öğretiminin kalitesinin 
artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1370) 

568. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin demokratik 
haklarının polis tarafından engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1371) 

569. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, memurların özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 
tedavilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1372) 

570. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Korkuteli çevre yolunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) 

571. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, Sakarya Valisinin basına yansıyan bir davranışına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) 

572. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'e TOKİ Başkanlığı tarafından ilave konut 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1375) 
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1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. - Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/821) 
(S. Sayısı: 701) (Dağıtma tarihi: 8.12.2004) 

3. X - Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/852) 
(S. Sayısı: 683) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

4. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Malî İşbirliği Çerçevesinde 
Temin Edilecek Malî Yardımların Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/861) (S. Sayısı: 694) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

5. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Lübnan Cumhuriyeti Tarım 
Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/875) (S. Sayısı: 702) (Dağıtma tarihi: 7.12.2004) 

6. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım 
Bakanlığı Arasında Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/909) (S. Sayısı: 703) (Dağıtma tarihi: 7.12.2004) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım 
Bakanlığı Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/921) (S. Sayısı: 704) (Dağıtma tarihi: 7.12.2004) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moğolistan Gıda ve Tarım 
Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/926) (S. Sayısı: 705) (Dağıtma tarihi: 7.12.2004) 

9. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi : 2.12.2004) 

10. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

11. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

12. X - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/846) (S. Sayısı: 646) (Dağıtma tarihi: 13.7.2004) 

13. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

14. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

15. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 
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16. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 

Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

17. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

18. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 
1.5.2003) (*) 

19. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) (*) 

20. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

21. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz 
ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletve
kili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında 
İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

22. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalfmn; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

23. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

24. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

25. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

26. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

27. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

28. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

29. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 
26.4.2004) 
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30. - Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin; Siyasi Partiler Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/112) (S. Sayısı: 580) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

31. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

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

33. - Antalya Milletvekilleri Fikret Badazlı, Mehmet Dülger, Mevlüt Çavuşoğlu, Osman 
Akman ile Burhan Kılıç'ın; Antalya İli Kale İlçesi Adının "Demre" Olarak Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Atila Emek, Osman Özcan, 
Tuncay Ercenk, Feridun F. Baloğlu, Hüseyin Ekmekçioğlu ve Nail Kamacı'nın Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/60, 2/69) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 
2.7.2004) 

34. - Kozmetik Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonları Raporları (1/844) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

35. - 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 (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

36. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin 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 Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

37. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın 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 Ankara Milletvekili Oya Arash ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

38. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın 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 Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

39. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın 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 Ankara Milletvekili Oya Arash ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
12.11.2004) 

40. - Afyon Milletvekili Ahmet Koca'nın 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 Ankara Milletvekili Oya Arash ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

41. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

42. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

43. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

44. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

45. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

46. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

47. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

48. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

49. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

50. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

51. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair. 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

52. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

53. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

54. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

55. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

56. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

57. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
19.11.2004) 

58. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

59. - 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 (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

60. - 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 (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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61. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

62. - 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 (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

63. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

64. - 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 (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

65. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

66. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün 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 İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

67. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

68. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın 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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

69. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın 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 Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

70. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün 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 Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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71. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'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 Ankara Milletvekili Oya Arash ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

72. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'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 Ankara Milletvekili Oya Arash ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
19.11.2004) 

73. - 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 (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

74. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun 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 Ankara Milletvekili Oya Arash ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

75. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma 
tarihi: 19.11.2004) 

76. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun 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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

77. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

78. - 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 (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

79. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun 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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

80. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin 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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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81. - 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 (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

82. - 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 (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

83. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün 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 Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

84. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın 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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

85. - 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 (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

86. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın 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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

87. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un 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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

88. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
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 Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

89. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın 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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

90. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

91. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun 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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

92. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

93. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun 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 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

94. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
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 Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

95. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

96. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'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 Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

97. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

98. - 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 (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

99. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin 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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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100. - 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 (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

101. - 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 (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

102. - 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 (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

103. - 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 (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

104. - 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 (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

105. - 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 (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

106.X - Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/918) (S. Sayısı: 686) (Dağıtma tarihi: 29.11.2004) 

107. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair KanunTasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/811) (S. Sayısı: 711) (Dağıtma tarihi: 16.12.2004) 

108. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair KanunTasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/850) (S. Sayısı:712) (Dağıtma tarihi: 16.12.2004) 

109.X - Ticarî Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/851) 
(S. Sayısı: 713) (Dağıtma tarihi: 16.12.2004) 

110. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/860) (S. Sayısı: 714) (Dağıtma tarihi: 16.12.2004) 

l l l . X - Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve 
Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı: 715) (Dağıtma tarihi: 16.12.2004) 

112. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/907) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 16.12.2004) 

113.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
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Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

114. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

115. - Afyon Milletvekilleri Mahmut Koçak, Sait Açba, İbrahim Hakkı Aşkar, Ahmet Koca, 
Halil Aydoğan, Reyhan Balandı ve Halil Ünlütepe'nin; Afyon İlinin Adının Afyonkarahisar Olarak 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/328) (S. Sayısı: 721) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

116. - Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda 
Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu Raporu 
(1/876) (S. Sayısı: 718) (Dağıtma tarihi: 23.12.2004) 

117. - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/839) (S. Sayısı: 723) (Dağıtma Tarihi: 26.12.2004) 

118.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'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 Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

119.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın 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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

120. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'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 Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

121. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
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 Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

122. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün 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 Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

123.- Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın 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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

124.- Mersin Milletvekili Ali Er'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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

125. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

126.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

127. - 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 (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

128. - 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 (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

129. - 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 (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

130. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile İstanbul 
Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin 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 İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

131.- İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın 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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

132.- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/913) (S.Sayısı: 722) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

133. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın 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 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) 

134. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'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 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) 

135. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın 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 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) 
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136. - 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) 

137. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'm 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 Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

138. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'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 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) 

139. - 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) 

140. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın 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 İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

141. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun 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 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) 

142. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın 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 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) 

143. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin 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 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) 

144. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün 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 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) 

145. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün 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 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) 
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146. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün 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 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) 

147. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'm 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 Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

148. - 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) 

149. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın 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 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) 

150. - 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) 

151. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın 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 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) 

152.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'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 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) 

153. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'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 (3/455) 
(S.Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

154. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'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 Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

155. - Erzurum Miletvekili Mustafa Ilıcalı 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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 1 
inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 
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156. - 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 (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

157. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin 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 Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

158. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin 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 Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

159. - 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 (3/379) (S. Sayısı : 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

160. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün 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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı : 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

161. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı: 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

162. - Ağrı Milletvekili Naci Arslan'ın 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 Ağrı Milletvekili Naci Arslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S. Sayısı: 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

163.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın 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 Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

164. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın 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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

165. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın 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 Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı: 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
166. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun 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 İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/464) (S. Sayısı : 594'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

167. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin 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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı : 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

168. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın 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 İtirazı (3/466) (S. Sayısı: 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

169. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ve 19 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 17 Milletvekilinin; 5174 
Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 81 inci Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Kütahya Milletvekili Soner 
Aksoy ile Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın; Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında 
Kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (2/355, 2/344, 2/354) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

170. X - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/915) (S. Sayısı : 726) 
(Dağıtma tarihi : 30.12.2004) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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