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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı. 
İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü, jeotermal enerji kaynaklarının kullanımının Türkiye için 

önemine, 
Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması ile millî 

kültürü yaymanın önemine ve bunun için yapılması gerekenlere, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, uygulanan tarım politikalarının çiftçiler üzerinde yarattığı 

olumsuz etkilere ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi. 

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın, Sudan'a yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

(10/111, 160, 180) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına 
ilişkin tezkeresi okundu; daha önce verilen 3 aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle, 
İçtüzüğün 105 inci maddesine göre, komisyona 1 aylık kesin süre verildiği bildirildi. 

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

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

2 nci sırasında bulunan, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısının (1/821) 
(S. Sayısı: 701) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Ertelendi. 
3 üncü sırasında bulunan ve görüşmelerine devam olunan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/915) (S.Sayısı: 726) Geçici 5 inci 
maddesine kadar kabul edildi. 

Ankara Milletvekili Bayram Ali Meral, Amasya Milletvekili Hamza Albayrak'ın, şahsına, 
Samsun Milletvekili Haluk Koç, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, Cumhuriyet Halk 

Partisinin hükmî şahsiyetine, 
Sataştıkları iddiasıyla birer açıklamada bulundular. 
13 Ocak 2005 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 23.03'te son verildi. 

Ali Dinçer 
Başkanvekili 

Bayram Özçelik Harun Tüfekçi 
Burdur Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No.: 63 
13 Ocak 2005 Perşembe 

Raporlar 
1. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/683, 1/577) (S. Sayısı: 731) (Dağıtma tarihi: 
13.1.2005) (GÜNDEME) 

2. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

13 Ocak 2005 Perşembe 
BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, GAP'ta Akçakale ve Harran Ovalarının sulanmasında drenaj sorunuyla il

gili söz isteyen, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'e aittir. 
Buyurun Sayın Melik. (Alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Akçakale ve Harran Ovalarında drenaj sis

teminin yetersizliğinden kaynaklanan tuzluluk sorununa ilişkin gündemdışı konuşması 
MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şanlıurfa İlinin 

Akçakale ve Harran Ovalarında sulamayla birlikte ortaya çıkan drenaj ve tuzluluk sorunlarıyla il
gili görüşlerimi belirtmek üzere kişisel olarak söz almış bulunuyorum; öncelikle, hepinizi say
gılarımla selamlıyorum. 

Bu arada, bugün Ankara'da olan tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Tanrı'dan 
rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, Güneydoğu Anadolu Projesinin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'de, 
sulanabilir alanların yaklaşık yüzde 20 artmasıyla tarımsal üretimde belirgin artışlar hedeflenmek
tedir. Böyle olmakla birlikte, GAP alanında bulunan toprakların önemli bir kısmının kurak ve yarı 
kurak iklimin etkisi altında olmasından dolayı, kullanılmasında özel bir önem gösterilmeli ve 
sulama sistemleri seçilirken, kesinlikle hata yapılmamalıdır. Böyle bir alanda, toprak özellikleri, 
topografık yapı, bitki çeşitleri ve bunlara uygun doğru sulama sistemi seçimleri dikkate alınmadan 
yapılacak sulamanın, tabansuyu birikmesine ve çoraklaşmaya neden olması kaçınılmazdır. 

Güneydoğu Anadolu Projesinin en önemli halkalarından biri olan ve projenin simgesi sayılan 
Harran Ovası, ilk olarak, Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 75 inci yıldönümü olan 11 Nisan 
1995 tarihinde sulamaya açılmıştır. İlk yıllarda 30 000 hektarlık alanda sulamaya başlanırken, 
sulama kanallarının bitirilmesiyle birlikte, toplam 152 000 hektarlık sulama alanına sahip olan Har
ran Ovasında, şu anda 140 000 hektarlık, yani, 1 400 000 dekarlık alan sulanabilmektedir. 

Enerji Bakanlığına vermiş olduğum soru önergesine aldığım cevaba göre, Harran Ovası 
sulamalarına, bugüne kadar, 225 000 000 Amerikan Doları harcanmıştır. Bunun yanında, şu anda, 
Harran Ovasına ve daha sonra da Viranşehir, Ceylanpınar, Kızıltepe ve Mardin Ovalarına su 
taşıyacak olan Urfa tünellerine de 2004 birim fiyatları itibariyle 386 000 000 Amerikan Doları har
canmıştır. 

Bu rakamları şunun için vermek istiyorum: Yıllardır, biliyorsunuz, kamuoyunda, işte GAP'a şu 
kadar para harcandı, 16 milyar dolar harcandı, karşılığında ne alındı, gibi sorular sorulmakta ve bu 
masrafların, belki de, bazı insanlarda, boşa yapıldığı kanısı oluşmaktadır. İşte, gerçekte şu anda har
canan para, ovaya özgü olarak harcanan para 225 000 000 dolardır. Buna karşılık, yani, 225 000 000 
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doları ovaya ve 386 000 000 doları tünellere harcanan paraya karşılık, sadece Harran Ovasından yıl
da en az 200 000 ton, balya, lif pamuk elde edilmektedir ki, bunun da bugünkü parasal karşılığı, 
yani, pamuk fiyatlarının çok düşük olduğu bugünlerde 200 000 000 Amerikan Dolarıdır. Yani, her 
yıl buradan sadece elde edilen pamuğun değeri, ovaya yapılan yatırıma yakın bir değerdir. 
Yatırımın, istihdama ve tekstil sanayiine katkısı bir tarafa bırakılacak olsa dahi, ne kadar kârlı ve 
doğru olduğu da ortadadır. Bu projeyle birlikte, bölgede sosyal ve ekonomik dengelerin yeniden 
kurulması, yöre insanının refah ve gelir düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. 

Ancak, en başta kısaca değinmeye çalıştığım sulama projeleri yapılırken gözönünde bulun
durulması gereken şartların önemsenmemesi, yani Harran Ovasında sulama sisteminin uygun 
drenaj sistemiyle birlikte inşa edilmesi gerektiği halde, ovamızda drenaj sistemi, servis yolları, yol 
şevleri, tarla geçiş köprüleri, asfalt yarmaları gibi işlemler tamamlanmadan, hayatında ilk defa suy
la tanışan çiftçilere hiçbir eğitim verilmeden sulamaya geçilmesi, Harran Ovasında arzu edilmeyen 
tuzluluk ve drenaj sorununu ortaya çıkarmıştır. Sulama sonrası yapılan toprak ve drenaj etüdü 
sonuçlarına göre, bugün Harran Ovasında yaklaşık 50 000 hektarlık alan, yani 500 000 dekarlık alan 
tabansuyu etkisi altındadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Melik. 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Yükselen sular nedeniyle çok sayıda köy ve yerleşim 

biriminde zemin çökmeleri sonucunda pek çok ev yıkılmış ya da yıkılma tehlikesi altındadır. Başta 
Büyük Düzlük, Küçük Düzlük, Özlü, Selman, Akdilek, Ekinyazı, Cepkenli, Gürgelen, Bellitaş, 
Yeşerti, Sakça, Yalınlı Köyleri olmak üzere, birçok köyde evden eve geçebilmek için köprü gerek
mektedir. 10 000'lerce dekar arazi bu yıl işlenemeyecektir. Harran Ovasının bütün köylerinde daha 
önce kerpiç kesmek amacıyla açılan çukurlar, bugün, oniki ay kurumayan ve insan sağlığını tehdit 
eden göller haline dönüşmüştür. Zaten olmayan köy yolları, tabansuyu yükselmesinden dolayı 
tamamen bozulmuştur. Şanlıurfa merkeze bağlı 5 000'den fazla insanın yaşadığı Kısas beldesindeki 
ilköğretim okulu sular altındadır. İnsanlar mezarlarını bile kazamamaktadırlar; çünkü, Harran 
Ovasının altında âdeta bir tabansuyu denizi oluşmuştur. 

Değerli arkadaşlar, Harran Ovasında ortaya çıkan ve büyük bir süratle artan bir şekilde sınır
ları genişleyen tuzluluk ve drenaj sorunlarının çözümü için acil yapısal tedbirlerin alınması gerek
mektedir. Bölgenin sulama potansiyelinin büyük olması, ekolojik koşulları, yani toprak ve iklim 
gibi sorunları ve tarımsal altyapıdaki sorunlar nedeniyle bölgede etkin bir izleme, değerlendirme ve 
uygulama birimine ihtiyaç vardır. Konu üzerinde yapılan tespitler sonucunda, personel azlığı 
nedeniyle tabansuyu izleme ve değerlendirme çalışmaları sağlıklı yapılamamakta, tahrip olmuş 
gözlem kuyuları yeniden tesis edilememektedir. 

Tahliye kanallarında rutin temizleme çalışmaları önemli ölçüde aksamaktadır. Kanallarda 
oluşan siltasyon ve otlanma nedeniyle akış durmakta, kanallar su depolayarak çevre arazilere sız
makta, sulama birliklerinin olanakları da bu hizmetleri vermekte yetersiz kalmaktadır. Devlet Su İş
leri Bölge Müdürlüğü ise ödenek sıkıntısı içinde kıvranmaktadır. 

Geçtiğimiz aylarda yağan şiddetli yağmurlar nedeniyle, Cudi Deresi dediğimiz ve şu anda ana 
tahliye kanallarından biri olan tahliye kanalının taşması sonucunda, Akçakale İlçesinin Yukançin-
polat, Aşağıçinpolat ve Haktanır Köyleri su baskınına uğramış, birçok ev hasar görmüş, birçok hay
van telef olmuş, henüz toplanamamış olan birkısım pamuk da sular altında kalmıştır. 

Değerli arkadaşlar, bu sorunların tamamı, başta Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü olmak 
üzere, Şanlıurfa'daki resmî kurumlarca Bakanlığa elbette bildirilmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Melik, toparlayalım lütfen. 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
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Yani, Enerji Bakanlığında bu raporlar vardır; ancak, şimdiye kadar, iki yıldır Bakanlığın bu 
konuda ciddî bir önlem almaması, önlem alma yönünde herhangi bir harekette bulunmaması, 
Bakanlığın bu konuyu fazla önemsemediğini göstermektedir. 

Değerli arkadaşlar, bir ülkenin topraklarından daha önemli bir konu olabilir mi?! Ancak, Sayın 
Enerji Bakanı, her konuşmasında, Bakanlığıyla ilgili bilgi verirken, her şeyin çok iyi gittiğini, bir
çok sorunun çözümünde önemli adımlar attıklarını, şimdiye kadar 600 000'den fazla kaçak elektrik 
kullanıcısını yakaladıklarını söylemekte; ama, hâlâ, Urfa'nın doğru düzgün elektrik alamamasıyla 
ilgilenmemektedir veya herhalde, Harran Ovası sulamalarından tahliye kanallarına dökülen suyun 
Suriye'ye geçerken 30 metre eninde, 4-5 metre derinliğinde bir nehir oluşturmasında kendi Bakan
lığının sorumlu olmadığını düşünmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Harran Ovasında yaşanmakta olan, başta tabansuyu yükselmesinden 
doğan drenaj sorunu olmak üzere... 

BAŞKAN - Son sözlerinizi, son cümlelerinizi söyleyin lütfen. 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Bitiriyorum. 
...sulamadan kaynaklanan tüm sorunlara, Bakanlığın özel bir önem vererek, 2005 yılında acil 

önlemler almasını diliyor; bu arada, geçen yıl 19 Ocak'ta kaybettiğimiz, Urfa sıra gecelerinin en 
önemli elemanı, değerli halk müziği sanatçısı, ünlü gazelhan Kazancı Bedih Ustamızla, yani, namı 
diğer pirimizle birlikte, Urfa'nın gelmiş geçmiş bütün halk sanatçılarını hasret ve rahmetle anıyor, 
Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, Kıbrıs'taki son gelişmelerle ilgili söz isteyen, Malatya Mil
letvekili Süleyman Sarıbaş'a aittir. 

Buyurun Sayın Sarıbaş. 
2. - Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, Kıbrıs'taki son gelişmelere ilişkin gündemdışı 

konuşması 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Kıb

rıs'taki son gelişmeleri bir kez daha kürsüye getirmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, son günlerde kamuoyunu en çok meşgul eden konulardan biri Kıbrıs 
meselesidir; çünkü, Kıbrıs'ta, iki ayrı halk olarak, eşit egemenliğe dayalı, iki kesimli ve taraflarca 
kabul edilmiş kalıcı bir çözüm, bugüne kadar, maalesef bulunamamıştır. Birleşmiş Milletler tarafın
dan Rumlara ve Türk tarafına çözüm olarak getirilen önerilerin tamamı Kıbrıslı Rumlar tarafından 
reddedilmiştir. Birleşmiş Milletlerin sunduğu planların hiçbiri de, bugüne kadar Güvenlik Konseyi 
karan haline getirilememiş, aksine, 541 sayılı Güvenlik Konseyi kararıyla Kıbrıs Türk Devletinin 
tanınması engellenmiştir. 

Bütün dünyaca ve Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından, Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki 
ayrı millet olduğu ve bu iki halkın 1960 anlaşmasıyla kurdukları Kıbrıs Devletinin, 1963 yılında, 
Rum tarafınca enosis ideali uğruna yıkıldığı, yok olan bir devletin temsilinin söz konusu 
olamayacağı gerçeği bilinmesine rağmen, Kıbrıs Rumlarını Kıbrıs'ın temsilcisiymiş gibi gören ve 
Kıbrıs'ta sorunu "Türk Ordusunun Kıbrıs'ta bulunması" olarak tarifeden ve bu yalanını bütün dün
yaya kabul ettiren Rumların bu tavırları, çözümsüzlüğün temel sebebidir. Eğer, Birleşmiş Milletler 
ve Avrupa Birliği, bizzat Rumlar tarafından yıkılan Kıbrıs Devletinin temsil edilmediği gerçeğini 
kabullcnselerdi, bugün, Kıbrıs sorunu diye bir meselemiz kalmamış olacaktı. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs Rumları, bugün, Kıbrıs'taki Türklerin egemenlik hakkını gas-
bedcrek ve uluslararası anlaşmalara aykırı olarak, dost saydığımız Avrupa Birliği ülkeleri tarafın
dan AB üyesi yapılmadan çözüme zorlansalardı, yine, mesele çözülmüş olacaktı. 
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Bütün bunlar yapılmamış, tam aksine, nasıl ki, İsrail, Amerika'nın "şımarık çocuğu" olarak 
korunmuşsa, Rum tarafı da Avrupa Birliğinin şımarık çocuğu olarak devamlı suretle korunmuş, 
dahası, bugün, Türkiye'nin tanımasına zorlanılan ve AB müzakere sürecinde önşart olarak masaya 
konulan konuma gelmiştir. Bunu sağladıklarında, Türk askerinin Ada'dan çekilmesi istenecek ve 
böylece Rum ideali olan enosis de gerçekleşmiş olacaktır. Bu sebeple, Rum tarafının, artık, hiçbir 
anlaşmayı kabul etmeyeceği gerçeğini görmemiz ve yeni bir konsept belirlememiz gerekir. 

Rum, yıllardır, uluslararası kamuoyunu kandırmış, şimdiye kadar Birleşmiş Milletlerce çözüm 
olarak ileri sürülen bütün plan ve projeleri reddetmiştir. Buna rağmen, uzlaşmayan tarafın Türk 
tarafı olduğu yalanını da kabul ettirmiş olacak ki, birçok köşeyazarımız, profesörlerimiz, eski emek
li büyükelçilerimiz, Denktaş'ın çözüm istemediğini, çözümsüzlüğün çözüm olmadığını koro halin
de dillendirir hale gelmişler ve Rum'un ekmeğine biraz daha yağ sürer duruma düşmüşlerdir. 

ALÎ RIZA BODUR (İzmir) - Sizin parti politikanız da öyle beyefendi! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Onlara göre, Rumun isteğini kabul etmek, Adayı Rum

lara verip kurtulmak, belki de bir çözüm yoludur. Bunlar "Kıbrıs'ta iki halk vardır, eşit egemenlik 
ve iki kesimlilik dışında çözüm noktası olamaz" durumunda düşünüyorsanız, o zaman, globalleş
meyi anlamayan, AB sürecini tıkayan damgasını da hemen vururlar. 

Değerli arkadaşlarım, Annan Planı referandumu öncesinde "evet" dememiz için olmadık vaat
te bulunanların Rum tarafının "hayır"ı karşısında suspus kesilmeleri bir tarafa, vazgeçtik vaatlerin
den, pişkinlik gösterip 17 Aralıkta Rum tarafını tanımayı önşart olarak önümüze koymalarının siz
ce izahı ne olabilir?! Eğer, dünyada, hak, adalet, hukuk gibi temel kavramlar hâlâ geçerliyse ve in
sanlık onuru bir erdemse, kendi verdikleri sözleri unutup, bizden söz isteme ikiyüzlülüğü karşısın
da, içimden pes demek geliyor doğrusu. Milletin huzurunda, bütün dünyaya hatırlatmak istiyorum 
ki, hani uçaklar inecek, ambargolar kalkacak, malî yardımlar gelecekti?! Dostlarımız sözlerini mi 
unuttular, yoksa bizi mi aldattılar?! Annan Planında uzlaşma adına verdiklerimizi Rumların 
hanesine artı 1 olarak yazmış olmasınlar! Uçuş yasakları kalkmadan, ambargolar sona erdirilmeden, 
vaat edilen malî yardımlar yapılmadan ve dahası, iki kesimliliğe, eşit egemenliğe ve iki halkın 
kurucu ortak olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği Konseyince karar al
tına, alınıp, yaptırımları da içeren teyitler alınmadığı müddetçe, hiçbir cumhuriyet hükümeti, benim 
hükümetim de dahil, "Kıbrıs" ve "Rum" kelimesi geçen hiçbir belgeyi paraf edemez ve etmemelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Geriye dönüp tarihi incelediğimiz zaman, Girit'i nasıl kaybettiğimizi, Kerkük ve Musul'u han

gi entrikalarla elimizden aldıklarını, 12 adaların, antlaşmaların nasıl yok sayılarak dünyanın gözü 
önünde silahlandırıldığını unutmamamız gerekir. 

Ben, Avrupa Birliğini, çağdaşlaşma ve demokratikleşme projesi olarak benimseyen ve savunan 
biriyim; ancak, insafla baktığımız zaman, her aşamasında bir bedel istenen ve tam 66 defa Rumun 
veto tehdidi bulunan bir projenin, pek de gerçekçi olmadığını görmek için kâhin olmama gerek yok. 
(CHP sıralarından alkışlar) Bir ortaklığa girerken dahi, işin başında, ortağınızın anlamsız istek ve 
dayatmalarıyla, sizin kırmızı çizgilerinizi, olmazsa olmazlarınızı yok etmekle işe başlanıyorsa, bun
da iyi niyet aramak beyhudeliktir. Ticaret hukukunun temel kurallarından olan nasafet ve hak
kaniyet, bir ortaklığa girerken aranması gereken en önemli şartlardan biridir. 

Türk Devleti, benim devletim, tarihsel geçmişi, sosyoekonomik gücü, jeopolitik konumu ve in
sanlarının müteşebbis ve çalışkanlığıyla büyük bir ülkedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik 
zorluklar ve işsizlik gibi geçici konuları, zafiyetleri, ülkenin zaafı olarak gören ve bunu fırsat bilerek 
birtakım dayatmalarda bulunan dostlarımız, yanıldıklarını bir gün olsun anlayacaklardır. Bir gün 
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Kıbrıs'ı, bir gün Kürt sorununu, bir gün sözde Ermeni soykırımını, sanki kendi mutfaklarında 
pişirilmiş aş değilmiş gibi önümüze koyanlar, neyin hesabını yaptıklarını, bu millete anlatmak 
zorundadırlar. 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Kıbrıs'ta iki ayrı halk, eşit egemenliğe sahip iki kesimli 

ve kalıcı bir çözümü önermeyen hiçbir anlaşmaya bu Parlamentonun izin ve onay vermeyeceğine 
bütün kalbimle inanıyor, aksine beklentilerin boş beklentiler olduğunu belirterek, Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, Avrupa'daki Türk işçilerinin sorunları hakkında söz is
teyen, İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'e aittir. 

Buyurun Sayın Gülçiçek. (CHP sıralarından alkışlar) 
3. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Avrupa'da yaşayan Türk işçilerinin sorunlarına 

ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımızın durumuyla ilgili gündemdışı söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türk işçileri, bazı Avrupa Konseyi ülkelerinde, göçmen 
nüfusun büyük bir kısmını teşkil etmektedir. Türkiye'de ilk göç akımı, 1960'larda, Federal Alman
ya ekonomisinin gereksinimleri sonucu ortaya çıkmıştır. İşgücü yetersizliği çeken Federal Alman
ya, Türkiye ile 1961 yılında, Türk işçilerinin kısa süreli göçüyle ilgili olarak ikili bir anlaşma im
zalamıştır. 

Almanca terim gastarbeiter, yani misafir işçi tanımının kapsadığı gibi, Türk işçileri kısa süre 
Federal Almanya'da kalacaklar ve daha sonra ülkelerine geri döneceklerdi; ancak, 1967 yılında, 
geçici olması düşünülen göçün uzun vadeli olduğu anlaşıldı. Federal Almanya'nın yanı sıra diğer 
ülkeler de (Belçika, Hollanda, Avusturya, Fransa, İsveç ve İsviçre) Türkiye ile ikili anlaşma im
zaladılar ve zamanla Türk işçileri birçok Avrupa ülkesinde toplumun bir parçası haline geldiler. 

Değerli milletvekilleri, 1960'lı yılların ilk yarısında başlamış ve çoğunluğu Batı Avrupa ül
kelerinde olmak üzere yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın sayısı bugün 3 500 000'e ulaş
mıştır. Bununla beraber, yabancı ülke vatandaşlıklarına geçenler ve onların çocuklarıyla yurt dışın
daki Türk varlığı 5 000 000'u bulmuştur; ancak, geçmiş hükümetler ve şu andaki hükümet dönemin
de de, Avrupa Birliğine giriş sürecinde, özellikle serbest dolaşım konusu pazarlık konusu 
yapılabilen her bakımdan önemli bu potansiyelin, bulundukları ülkelerde çalışma yaşamı ve hukukî 
statülerine ilişkin birçok sorunu bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, çocuklarının eğitim, çifte vatandaş
lık, seçme ve seçilme hakkı, emeklilik, işsizlik, vize uygulamasındaki zorluklar, yurda girişte yaşadık
ları zorluklar ve onların ekonomik güçlerinin değerlendirilmemesiyle ilgili birçok sorunları vardır. 

Bu sorunların araştırılarak çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu ve bu komisyon çok kap
samlı bir rapor hazırlayarak Başkanlığa 17.12.2003 tarihinde sundu; fakat, bir yılı aşkın bu sürede, 
bu raporla ilgili, tek bir sorunun çözümü için gayret sarf edilmedi. 

Özenle çalışılarak hazırlanan ve Mecliste oybirliğiyle kabul ettiğimiz, yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımızla ilgili araştırma komisyonu raporu, halen yurt dışındaki temsilciliklerimize gön
derilmemiştir. Bu raporun Avrupa'da hiçbir yansıması yoktur. Yine yurttaşlarımız kendi kaderleriy
le baş başa kalmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bildiğiniz gibi, 1960'lı yıllarda, Türkiye'yle birlikte 
Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz ve eski Yugoslavya ülkeleriyle işgücü anlaşması imzalanmış
tır. Bu ülkelerin AB'ye girmesiyle birlikte bu ülkelerin yurttaşlarının sorunları çözülmüş oldu; an
cak, Türk vatandaşları sorunlarıyla baş başa kaldılar. Yapılan anlaşmalar ihlal edilerek yurttaş
larımız mağdur edilmiştir. Hükümetlerimiz bugüne kadar bu duruma seyirci kalmıştır. 

Sayın Başbakanımız her konuşmasında "o ülkenin vatandaşı olun" çağrısında bulunuyor; an
cak, sevgili arkadaşlar, vatandaşlarımızın yaşadığı o ülkenin pasaportunu alması meseleyi çöz
müyor; kara kaşlı, siyah saçlı olduğu sürece yabancı konumu aynen devam etmektedir. Ancak, bazı 
hukukî kazanımlar elde edebilmektedirler. Sorunun asıl çözümü, uyum, entegrasyon ve eşit haklar
dır. Çokkültürlü bir topluluğun gerçekleşmesi ve karşılıklı birbirlerine saygı gösterilmesiyle bu 
sorunlar aşılabilir. Bu konuda hükümetlerimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza öncülük et
memiştir. Halen, onların gücünden ve potansiyelinden gerekli ölçüde fayda sağlayamamışlardır. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı kandırarak paralarını çarçur edip, gasbeden YİMPAŞ ve 
KOMBASSAN gibi holdinglerle ilgili, milletvekili arkadaşlarımız tarafından verilen araştırma 
önergesinin bir an önce gündeme alınıp görüşülmemesi üzüntü vericidir. 

Sevgili arkadaşlarım, Hollanda'da Fas kökenli radikal dinci bir şahıs tarafından öldürülen 
sinema yönetmeni Theo Van Gogh'un öldürülmesi sonrasında yaşanan olaylar içler açısıdır. Hollan
da'da iki cami, bir okulun yakılması, Federal Almanya'da bir Türk camiinin kundaklanması, 
kiliselere yönelik kundaklamalar ve yaşanan buna benzer birçok olay karşısında vatandaşlarımız 
yalnız bırakılmıştır. Olayların yaşanmasından üç gün sonra Hollanda'ya giderek yurttaşlarımızla 
buluştum ve Köln'de DİTİP'in öncülüğünde yapılan mitinge katıldım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, iki yıldır Avrupa Konseyi Par

lamenter Meclisinde görev yapmaktayım. 7 Aralık 2004 tarihinde Paris'te, Göçler, Mülteciler ve 
Nüfus Komisyonu tarafından, Türk işçilerinin durumuyla ilgili rapor hazırlayıp Avrupa Konseyine 
sunmak için raportör olarak görevlendirildim. 

Avrupa Konseyinin bu raporunun amacı, Avrupa Konseyi ülkelerinde yaşayan Türk göçmen iş
çilerin durumunu gündeme almasıdır; çünkü, bu işçilerin sayısı oldukça fazladır ve uzun süredir bu 
ülkelerde yaşamaktadırlar. Ekonomik, kültürel ve sosyal etkileri nedeniyle, konu son derece önem
lidir. 

Değerli arkadaşlarım, AB'deki Türk işçilerinin statüsü, istihdam, sosyal koruma ve serbest 
dolaşım haklarının yer aldığı, Türkiye ve AB arasında imzalanan 1963 tarihli Ortaklık Anlaşmasıy
la belirlenmiştir. Avrupa Konseyi düzeyinde daha tutarlı bir politika belirlenmiş olsaydı, ulusal iş
çiler ile Türk işçileri aynı muameleye tabi tutulabilirlerdi. 

Avrupa Konseyi, Avrupa'daki göçmen işçilerin durumuyla ilgili, başta serbest dolaşım hakkı 
olmak üzere, seçme ve seçilme hakkı, yabancı düşmanlığı, göçmen işçilerin ülkelerine dönüşü, iş
çilerin ve ailelerinin sosyal koruması ve göçmen işçiler ve aileleri için sürekli oturma izniyle ilgili 
birçok tavsiye kararı almıştır. 

Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen diğer belgeler de, göçmen işçilerin haklarıyla ilgilidir. 
Örneğin, Avrupa Konseyi üye ülkelerinin, Avrupa'da kişilerin serbest dolaşımı ve sorumlulukları 
kararı, Avrupa Sosyal Şartı ve son olarak da, göçmen işçilerin yasal statüsüyle ilgili Avrupa Sözleş
mesi ve sosyal güvenlikle ilgili Sosyal Şartı, Avrupa'daki Türk işçilerinin durumunun analizi için 
temel belgelerdir. 

Avrupa Konseyi, bu belgelerin üye ülkelerde uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesi 
gerektiğine inanmadığı için, bu son raporu hazırlatmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, Avrupa Konseyi, bu nedenle, Bakanlar Komitesine; 
- İlgili birimlerinden, Türk işçilerin sosyal entegrasyonunu, emeklilik haklarını ve daha genel 

olarak sosyal haklarını, aynı zamanda, istihdam anlamında serbest dolaşım özgürlüklerini araştır
malarını talep etmesi, 

- Türk göçmen işçilerin yasal statüsü ve sosyal güvenlik Avrupa Sözleşmesini imzalamamış 
olan üye ülkeleri, her iki belgeyi de imzalamaya davet etmesi, 

- Üye ülkeleri, Türk göçmen işçilerinin hedef ülkeleri ne olursa olsun emeklilik haklarının 
transfer edilebilir olmasını sağlamaya ve konut edinme, sosyal koruma, emeklilik ve sağlık hizmet
leriyle ilgili yeterli bilgi temin etmek için bu raporu hazırlatması son derece önemlidir. 

Bu raporu hazırlama sürecinde, Türkiye'deki, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ol
mak üzere, ilgili diğer bakanlıklardan gerekli bilgileri alıp, Avrupa'da ilgili ülkelerde gerekli çalış
maları yapıp raporumu sunacağım. 

Bu raporun, vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü konusunda katkı sağlayacağını düşünmek
teyim. 

Tüm Müslüman toplumunun kurban bayramını kutluyor, bu düşüncelerle, Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ali Rıza Gülçiçek'in, yurt dışındaki işçilerimizle ilgili gündemdışı konuş
masına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu yanıt verecekler. 

Buyurun Sayın Başesgioğlu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Özledik Sayın Bakanım, özledik; neredesiniz? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sağ 

olun, teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ali Rıza Gülçiçek'in gün

demdışı konuşmasını Hükümet adına cevaplandırmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; 
sözlerime başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Benden önce de ifade edildiği üzere, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın karşılaştıkları en 
önemli sorunlar; yabancı düşmanlığı ve ayırımcı muameleler, işsizlik, yeterli düzeyde yabancı lisan 
bilinmemesi, meslekî kalifikasyon eksikliği, bazı ülkelerde çifte vatandaşlık hakkının verilmemesi, 
aile birleştirmesinde karşılaşılan güçlükler, seçme ve seçilme haklarındaki kısıtlamalardır. 

Yabancı düşmanlığı konusunda, Batı Avrupa ülkelerinde, toplumun bazı kesimlerinde, yaban
cılara karşı mevcut olan ve ekonomi, tarih, politika, eğitim gibi unsurlardan kaynaklanan önyar
gıların hâkim olduğu bir ortam mevcuttur. Bu olgudan yararlanan bazı partiler, ırkçı ve ayırımcı 
politikaları körüklemektedirler. Sanayileşmiş ve demokratik düzeni benimsemiş Avrupa ülkelerin
de, bir ölçüde demokrasinin nimetlerinden de yararlanmak suretiyle, temel insan haklarına ve öz
gürlüklerine karşı ve gün geçtikçe toplumlar için ciddî bir tehdit unsuru olan ırkçılık, dolaylı ve 
dolaysız ayırımcılık ile bunlardan kaynaklanan şiddet eğilimi, büyük ölçüde, o ülkelerde yaşayan 
vatandaşlarımızı hedef almaktadır. Özellikle, vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları Federal 
Almanya Cumhuriyetinde son yıllarda artış eğilimi gösteren ırkçı şiddet eylemlerinde hayatını kay
beden vatandaşlarımız olmuştur. 

Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında, belli koşullarla, çifte vatandaşlığa olanak sağlanmak
tadır. Bunun istisnası, Almanya, Avusturya ve Danimarka'dır. Uzun süredir bu ülkelerde yaşayan, 
hatta, büyük çoğunluğu bu ülkelerde doğup büyümekte olan ve artık, büyük ölçüde, içinde yaşadık
ları topluma, kendi kimliklerini de koruyarak uyum sağlamış olan vatandaşlarımız, bulundukları ül
kelerin vatandaşlığına geçmeyi arzu etmekte; ancak, Türk vatandaşlığını da korumak istemektedir
ler. Bu ülkelerdeki yerleşik vatandaşlarımızın en büyük arzusu, kendi ülke vatandaşlığından çıkma 
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zorunda bırakılmaksızın, bulundukları ülke vatandaşlığına alınmalarını sağlayacak yeni bir düzen
lemenin gerçekleştirilmesidir. 

Sayın milletvekilleri, diğer bir sorun, seçme ve seçilme hakkı konusuna ilişkindir. Yaban
cıların, bulundukları ülkelerde, gerek genel gerekse yerel seçimlere katılmalarının, hem içinde 
yaşadıkları topluma uyumlarını kolaylaştıracağı hem de kendilerini doğrudan ilgilendiren kararlar
da söz sahibi olmalarını sağlayacağı bir gerçektir. Bununla birlikte, Avrupa Birliği ülkelerinde 
yaşayan ve artık yerleşik bir toplum konumuna gelmiş olan yabancılara, sadece, İsveç, Hollanda ve 
Danimarka'da, yerel seçimler için seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Örneğin 21 Aralık 1992 
tarihinde Almanya Parlamentosunda onaylanan Maastricht Anlaşmasının öngördüğü üzere, Birlik 
ülkeleri vatandaşlarına, Almanya'da mahallî seçimlerde seçme ve seçilme hakkı sağlanması için 
anayasa değişikliği gerçekleştirilmiştir. Almanya'da sadece altı ay yaşayan Birlik ülkeleri vatandaş
ları, 1995 yılından beri, mahallî seçimlere aktif ve pasif olarak katılabilirken, bu ülkede uzun yıllar
dır yaşayan ve hatta, orada doğmuş ve seçme ve seçilme yaşma gelmiş Türk vatandaşlarının yerel 
seçimlere katılma hakları bulunmamaktadır; ancak, Türkiye, 1963 yılından bu yana, Avrupa Bir
liğinde ortak üye statüsünde bulunmakta ve Birliğe tam üyelik için çaba harcamaktadır. Son uyum 
yasaları, bunun en büyük göstergesidir. Bu nedenle, Almanya'da yaşayan ve artık, bu ülkede yer
leşik konuma gelmiş Türk vatandaşlarının yerel seçimlere katılmalarının sağlanması maksadıyla, 
Birlik üyesi ülke vatandaşları için yapıldığı gibi, gerekli anayasa değişikliğinin yapılması gerek
mektedir. 

Genel ve meslekî eğitim sorunu da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın önemli sorunların
dan biridir. Vatandaşlarımızın çalıştıkları bütün ülkelerdeki en büyük sorun işsizlik sorunudur. Ör
neğin, gerek meslek eğitimi gerekse akademik eğitim alanında daha iyi olanaklar sunan ortaokul
lara ve liselere devam eden Türk çocuklarının sayı ve oranlarının düşük olması, yabancı çocukların, 
onlar arasında da Türk çocuklarının yaklaşık yüzde 20'sinin temel eğitim diploması almadan eğitim 
çağı dışında kalması, yükseköğrenim yapabilen Türk genci sayısının ve oranının Alman gençlerine 
göre düşük olması gibi sorunlar, genel ve akademik eğitim alanlarında Türk toplumunun süratle aş
ması gereken sorunlardır. 

Diğer taraftan, ikili meslek eğitim sisteminde de -çıraklık eğitimini kastediyorum- durum fark
lı değildir. Almanya genelinde söz konusu sistemde eğitime katılan gençlerimizin sayısı, bu sayının 
en yüksek seviyeye ulaştığı 1993-1994 meslek eğitim yılından bu yana sürekli azalmaktadır. 1993 
yılında meslek eğitimi yapan Türk genci sayısı 56 101 iken, bu sayı 2002-2003 eğitim yılında 39 
866'ya gerilemiştir. Genel olarak, 15-18 yaş grubundaki Alman gençlerinden meslek eğitimine 
katılanların oranı yüzde 66 iken, Türk gençlerinde bu oran yüzde 42 civarındadır. 

Gençlerimizin çıraklık eğitiminde karşı karşıya kaldıkları sorunları, yeterli sayıda çıraklık 
eğitim yeri bulunmaması, gençlerimizin genel eğitimdeki başarı oranlarının Alman gençlerine 
kıyasla düşük olması, okullarından meslek eğitimine geçiş sürecinde bilgi ve motivasyon eksikliği 
ve yanlış meslek seçimidir. Ayrıca, Alman işverenlerin çıraklık eğitim yerleri için eğitim durumları 
daha iyi olan Alman gençlerini seçmeleri, bazı işverenlerin çırak seçiminde yabancılar aleyhinde 
ayırımcı davranmaları şeklinde özetlemek mümkündür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; takdir edersiniz ki, yurt dışındaki vatandaşlarımızın 
sorunlarını bu dar zaman içerisinde detaylı bir şekilde anlatmak mümkün değildir. Sadece, satırbaş
larıyla bu sorunlara değinerek konuşmamı tamamlayacağım. 

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın önemli sorunlarının başında işsizlik sorunu hâlâ gün
celliğini korumaktadır. Bunun dışında, aile birleştirilmesinde yaş sınırının düşürülmesi, Almanya ve 
Avusturya gibi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız için önemli bir sorun olarak önemini korumaya 
devam etmektedir. Sayın Milletvekilim de bahsettiler; Almanya'da yeni yürürlüğe giren işsizlik 
parası uygulaması vatandaşlarımız açısından son derece önemlidir ve Türkiye olarak bunu, hem 
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Türkiye hem de yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu konuyu hassasiyetle takip etmesi gerekmek
tedir. 

Evet, serbest dolaşım konusu, elbette önümüzdeki süreçte üzerinde dikkatle durmamız gereken 
bir konudur. Gerek şu anda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız gerekse Avrupa işgücünün 
önümüzdeki dönem içerisinde duyacağı işgücü ihtiyacının karşılanması konusunda Türk işgücüne 
kalıcı bir şekilde bir sınırlamanın getirilmesini Türkiye olarak hiçbir zaman kabul etmedik ve bunu 
kabul etmeyeceğimizi uluslararası platformlarda daim olarak söylüyoruz, vurguluyoruz; bunun, Av
rupa'nın gerçeğiyle de, Avrupa felsefesiyle de bağdaşmadığını, bir kez daha tekrar ediyorum. 

Son olarak, Sayın Milletvekilime, kısa da olsa, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorun
larının dile getirilmesi konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisi 
geldi, Bakanlıkta bu konuda görüş alışverişinde bulunduk. Diğer görevli arkadaşlarımızla da aynı 
bilgileri paylaşmak arzusundayız. 

Amacımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde kendi konumlarına 
uygun hak ettikleri sosyal, siyasî ve ekonomik haklara kavuşmasıdır. 

Çalışma Bakanlığı olarak, Hükümet olarak, yurt dışındaki vatandaşlarımıza bu hassasiyet 
içerisinde yaklaştığımızı ifade ediyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Öncelikle, Divan Kâtibi arkadaşların, uzun sürecek metinleri okuma işini oturarak yapmaları 

konusunu oylarınıza sunmak istiyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

IV. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
I. - Genel Kurulun, çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ile 25-26-27 Ocak 2005 

tarihlerinde çalışmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
No: 126 Tarihi: 13.01.2005 

Genel Kurulun 13.1.2005 Perşembe günkü birleşiminde gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri 
ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 7 nci sırasına kadar olan tasarı ve tekliflerin görüş
melerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının; Genel Kurulun 25.1.2005 Salı, 
26.1.2005 Çarşamba ve 27.1.2005 Perşembe günleri çalışmamasının Genel Kurulun onayına sunul
ması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
İrfan Gündüz K. Kemal Anadol 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

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

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

BAŞKAN - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu 
Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin geri 
alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporu henüz geri gelmediğinden, teklifin görüşmelerini er
teliyoruz. 

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları raporlarının görüşmelerine kal
dığımız yerden devam edeceğiz. 

2. - Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (J/821) (S. Sayısı: 701) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl

ması ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Or
man ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

3. - 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) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Şimdi, geçici 5 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 5.- Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan 

sözleşmelere, devir durumuna göre ilgili idare halef olur. Adı geçen Genel Müdürlüğün leh ve aley
hine açılmış davalar ve icra takiplerinde devir durumuna göre ilgili idare kendiliğinden taraf sıfatını 
kazanır. 

Adı geçen Genel Müdürlüğün yatırım projeleri ve ödenekleri bu Kanun çerçevesinde Yüksek 
Planlama Kurulu kararı ile ilgili kurum ve kuruluşlara devredilir. 

BAŞKAN - Geçici 5 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Malatya Mil
letvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkanım, Yüce 
Meclisin çok değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum; Köy Hizmetleriyle ilgili tasarının 
geçici 5 inci maddesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. 

Köy Hizmetlerinin il özel idarelerine ve belediyelere devriyle ilgili konuyu irdelerken, öncelik
le Belediyeler Yasası ve İl Özel İdaresi Yasasını mutlaka irdelemek lazım. Türkiye'de tahsil edilen 

(x) 726 S. Sayılı Basmayan 11.1.2005 tarihli 49 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 
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vergi gelirlerinin yüzde 6'sı belediyeler payı olarak İller Bankasına, yine 1,2'si özel idare payı olarak 
yine İller Bankası kanalıyla aktarılarak özel idarelere verilmektedir. 

Bir kere, burada büyük bir haksızlık vardır. Burada çarpık bir haksızlık vardır. Burada özellik
le altyapısı yapılmamış, az gelişmiş yörelere çok büyük haksızlık yapılmaktadır, hem o 
belediyelere, bu yasadan sonra o özel idarelere. 

Değerli milletvekilleri, toplanan belediye gelirlerinin yüzde 35'lik kısmını 16 büyükşehir 
belediyesi almaktadır. Eğer bir belediye, o zaman, hasbelkader -hangi koşullarda, objektif kriteri 
nedir, hangi objektif kriterle- büyükşehir belediyesi olmuşsa; ama, onun nüfusundan daha yüksek, 
daha çok nüfusa sahip başka iller büyükşehir olamamışsa, orada yaşayan insanların kabahati nedir?! 

Birsürü örnek verebilirim. En az 5 tane büyükşehir belediyesinin nüfusu, bugün, büyükşehir ol
mayan, içinde Malatya, Denizli, Trabzon, Şanlıurfa gibi değişik illerin belediyeleri normal il 
belediyesidir, buradaki insanlara ceza vermekteyiz. 2,5 katı kadar fazla para gitmektedir bir büyük... 
Örneğin, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin -alsın, gözüm yok- veya Samsun Büyükşehir 
Belediyesinin nüfusu mevcut bu il belediyelerinden daha az olmasına rağmen, 2,5 katı daha fazla 
gitmektedir bu illere. Bu haksızlıktır. Nüfusu 100 000'den aşağı olan diğer iller için de haksızlıktır. 
Hizmetin adil dağıtımı yönünden büyük haksızlık vardır. 

Aynı şekil, özel idare bütçeleri... Burada bu yasa geçtikten sonra, özellikle kırsal kesimde... 
Köy Hizmetlerinin en yoğun hizmet verdiği yerler kırsal kesimler. Batıdaki birçok ilimiz yolunu, 
çeşmesini, suyunu her şeyini halletmiş, asfaltsız yolu olmayan birçok ilimiz var; ama, siz gidin 
doğudaki, güneydoğudaki, Karadenizdeki birçok ilin yolu yok, traktörün gideceği yolu yoktur. 

Şimdi, yine, aynı şekilde, özel idarelere verilen pay, nüfusa göre verildiği zaman, doğudaki, 
güneydoğudaki, Karadenizdeki özel idarelere gidecek parayla bunların altından kalkamayız. Yine 
bunlara haksızlık yapılacaktır. Yine bu hizmetler yürümeyecektir. Biz bu yasayı geçiriyoruz. 
Sorununu çözmüş iller, köylerine para harcamayacaktır; ama, özel idare katkı paylarını fazlasıyla 
almaya devam edecektir. Sorunu çözülmemiş, altyapı ihtiyacı giderilmemiş birçok il, içinden 
çıkamayacaktır. Onun için, özellikle, bu yasayı geçiriyoruz hizmetin gitmesi açısından. 

Bu yasa, eğer özel idarelerdeki dağıtılan katkı paylarını yeniden düzenlemezse; yani, burada, 
nüfusa göre değil, ihtiyaca göre, yörenin sosyoekonomik yapısına göre eğer bir değerlendirme ob
jektif kriter olarak sunulmazsa, biz, doğudaki, güneydoğudaki, Karadenizdeki birçok ilimize bu hiz
metleri götüremeyiz. Onun için, Özel İdare Yasasının, mutlaka gelir dağılımının değişmesi lazım. 
Değiştirmediğimiz sürece bu hizmetler geri kalmış yörelere gitmez. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, özel idareler o şehrin maliyesi, o şehrin maliye bakanlığı. Şimdi, 
üstüne üstlük, size bir sürpriz daha söyleyeyim, TEDAŞ dünden itibaren, illere ve ilçelere sokak 
lambalarının parasını salmaya başladı. Yarın da, bekleyin, köydeki sokak lambalarının parasını özel 
idarelere salma salacak. Allahaşkına, sokak lambasını kim kullanıyor; o ilçede yaşayan, o ilde 
yaşayan insanların can ve mal emniyeti için kullanılıyor; doğru mudur? Bu kimin görevidir; 
belediyelerin görev tanımında halkın can ve mal emniyetini temin etmek diye bir şey var mıdır? 
Belediyelerin görev tanımında bu olmayacak; sen, salma salacaksın belediyelere!.. Geldi, 10 000 
nüfuslu bir ilçeye üç aylık fatura 24 milyar. Hakkın olmayan bir parayı istiyorsun. Belediyenin 
görev tanımında, insanlarının can ve mal emniyetini sağlamak diye bir tabir yoktur. 

Şimdi, ben, buradan Türkiye'deki tüm belediye başkanlarına sesleniyorum: Arkadaş, siz de 
TEDAŞ nereye direk dikmişse, onlardan kira bedeli isteyin, kira bedeli... 

AHMET YENİ (Samsun) - İstesin, bir sakıncası yok. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Onlardan kira bedeli isteyin, hem de, onun sal

dığı elektrik bedelinin 3 katı kadar. Eğer, onunki yasalsa, belediye encümeninin aldığı kararla 
TEDAŞ'a salınan salma da herhalde yasal olacaktır. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye, sosyal bir devlettir. Halkının can ve mal emniyetini sağlamak 
devletin görevidir. Devletin bazı görevleri vardır. Siz, sokak lambalarının bedelini, mal ve can em
niyetini sağlama gibi bir görevi olmayan belediyelerden istediğiniz zaman, Türkiye'de sorunlar 
doğar. 

Şimdi, Malatya'da bir iki belediye başkanıyla görüştüm. "Şimdi, kış çok soğuk geçiyor Malat
ya'da. Tüm kuşlar bu lambalara, direklere geliyor, etrafı pisliyorlar. Şimdi.onlarla mücadele için, o 
kuşları kaçırtmak için çocuklara sapaı vereceğiz; ama, lambalar da sönerse biz karışmayız" diyor
lar. "Lambalar da sönerse karışmayız" diyorlar... O zaman, halkın can ve mal emniyeti, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin teminatı altındadır. 

Sayın milletvekilleri, yarın, aynı özel idare bütçelerinden köylerdeki sokak lambaları için... 
İkinci halka odur, onun için, bu özel idare bütçelerine ondan dolayı girdim. 

Sayın Bakanım, özel idare bütçeleri çok yetersizdir, bu hizmetleri veremeyiz. İki, bazı 
yörelerimizde, özellikle kış koşullarını haiz bazı yörelerimizde karla mücadele etmek, köy yollarını 
açmak ayrıca bir beceri gerektirir. Eğer, siz, özel idare bütçesini bu yapıyla tutarsanız ve oraların 
araç gereç, makine parklarını daha yüksek bir kapasiteye getirmezseniz, bugün, Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün doğuda, güneydoğuda verdiği, hakikaten büyük mücadele, yarın hüsrana uğ
rayacaktır. 

Sayın Bakanım, onun için, özellikle kış mücadelesi olmayan yerlerdeki fazla makine park
larının, mutlaka, doğu ve güneydoğudaki, kış mücadelesi yapılan illerimize gönderilmesi hakikaten 
çok önemlidir. Dün bir arkadaşımız söyledi; bazı vilayetler, bazı valilikler, ellerindeki fazla makine 
parkını satacaklarmış; hakikaten günah ederiz. İnanın, doğu ve güneydoğuda, bir ay, iki ay açıl
mayan köy yollan var. Bu mücadelede özel idareye devrettiğiniz, öyle başarılı olacağına inandığınız 
bir şekilde, eğer bunun başarılı olmasını istiyorsanız, mutlaka bu illerimizin makine parkıyla 
donatılması lazım. 

Sayın milletvekilleri -Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı gitti; hassaten, burada olsay
dı çok mutlu olacaktım- bu sabah, utanıyorum, 1 100 kişi saydım kuyrukta. Ne olursunuz, şu işçi 
emeklilerinin... Bunlar, bu emeklilerimiz, bu ülkeye, yıllarca dürüstçe hizmet vermiş insanlar; yani, 
bunların ödeme günlerini belli günlere sıkıştırıp, üç aylık ödemeleri, 12'sinde, 13'ünde 14'ünde, 
15'inde... Sabah, bir bankanın önünde... 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Bayram nedeniyle ödemeler öne alındı; normalde sıkıntı yok. 
Bayram öncesi eködeme... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Efendim, sadece gördüğümü söylüyorum. 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - İşte, bayram öncesi öne alındı. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Hayır, bir olay varsa, bu olayın çözümünü her

halde bulmak bizim görevimiz. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Bu insanları sabahın 5'inde orada kuyruğa diz

mek ve kuyrukta bekletmek de bizim ayıbımızdır. Ben, hassaten, bu konuda, yıllarca emek veren 
insanlara bir vefa borcu olarak... Ne olursunuz... Bunun Önlemi vardır; bu, bir projedir; yani, illâ 
böyle olacak, eködeme de olsa böyle olacak değildir, çözümü vardır. 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - 21'inde, 22'sinde ödeniyordu, öne alındı. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Beyefendi, ödeneceği biliniyor; çözümü ve ön

lemi vardır. Çözümünü bulmak ve önlemini almak herhalde zor değildir, bunun çözümleri var. Bu 
çözümleri üretmek, bu ülkenin görevidir. 
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BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım. Konuşmacı konuşmasını bitirsin, ilgililer gerekli yanıtı 
verir. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Sayın Bakanım, bir kez daha toparlıyorum. 
Özel idarelerle ilgili yasada, gelir dağılımıyla ilgili yasada değişiklik yapmadığınız takdirde ve özel
likle altyapısı tamamlanmayan illerde, bu mevcut İl Özel İdaresi Kanunuyla bu illere hizmet git
meyecektir, bu illerde her şey yerine ulaşmayacaktır, büyük hüsran doğacaktır. Bu konuda, diğer 
yasalarda yapılacak çalışmalarla, özellikle, bu illerdeki özel idare gelirlerinin yükseltilmesiyle bir
takım sorunları çözeceğiz. Bu olmazsa, sizin düşündüğünüz proje yürümeyecektir, hiçbir işe 
yaramayacaktır; bu nedenle, öbür yasaların da değiştirilmesi lazım. 

Hepinize saygılar sunuyorum; teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Kişisel olarak söz isteyen Ordu Milletvekili Sayın Cemal Uysal; buyurun. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
CEMAL UYSAL (Ordu) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun 

tasarısının geçici 5 inci maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Gerçekten, bugün üçüncü gün, çok önemli bir tasarı, Parlamentonun çok değerli temsilcileri 
tarafından, enine boyuna, hatta tasarının da dışına çıkılmak suretiyle, Türkiye'nin çok genel 
meseleleri tartışılıyor burada. Bir arkadaşımız -herhalde, muhalefet kanadındandı- dün "ulusal bir 
projeye ihtiyaç var" dediler. Gerçekten de doğru; yani, ulusal bir projeye ihtiyaç var. İşte, Kamu 
Yönetimi Temel Kanunu veya Kamu Yönetimi Temel Kanunu Projesi, budur; yani, ulusal bir 
projedir. 

Şimdi, bir arkadaşımız "özellikle 16 tane belediye, Türkiye'deki belediye gelirlerinin çok 
önemli bir kısmını alıyor, vilayetler arasında dengesizlik var" dediler. Bu, dün de, hâlâ üç gündür 
bütün konuşmalarda da söylendi. İşte, kamu reformunun diğer bir ayağı olan, Özel İdareler ve 
Belediye Gelirleri Yasaları üzerinde de çalışmalar son safhaya geldi; burada yeni kriterler 
getiriliyor. Yani, kamu kaynaklarının, vilayetlere, özel idarelere, belediyelere dağıtılması konusun
da, bugünkü gibi sadece nüfus kriteri değil, gelişmişlik kriteri, alan büyüklüğü, hatta, yaz-kış şart
ları gibi ve buna benzer -daha tam belirlenmedi- birtakım kriterler getiriliyor. Buradaki bütün mak
sat, bu vilayetler arasındaki gelir dengesizliğini, hizmet dengesizliğini karşılamak ve Türkiye'de 
geri kalan bölgelerin mutlaka daha fazla yardım almasını sağlamak içindir. 

Dün konuşan çok değerli bir arkadaşımız "burada halkın katılımı ne olacak" dedi. İl özel 
idarelerinin meclisi, yani, il genel meclisi, halkın köylerden, beldelerden, vilayetlerden ve bütün 
yerleşim birimlerinden seçtiği kişilerden oluşmaktadır. Her vilayette 50-60 kişiden meydana gelen 
bir meclis vardır. İşte, halkın katılımı bunlarla birlikte olacaktır. Halkımız, kendi köyündeki, kendi 
beldesindeki veya kendi bölgesindeki il genel meclisi üyesiyle birlikte, çok önemli bir katılımla, ar
tık, vilayetin encümen ve il genel meclisiyle birlikte, o bölgenin projelendirilmesini, o bölgenin 
programını yapacak; Ankara'dan da hiçbir milletvekili, telefon etmek suretiyle, uygulanan programı 
değiştiremeyecek. Şimdi, hepimizi arıyorlar "efendim, işte, şuraya yolumuz yapılmıyor" diyorlar, 
biz de araya girmek zorunda kalıyoruz. Artık bu olmayacak; orada kendileri yapacakları için, An
kara'dan ve milletvekillerinden de artık bu konuda bir talepleri olmayacak. 

Sistemin çok daha iyi işleyeceğine inanıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Şahsı adına söz isteyen, Balıkesir Milletvekili Sayın Ali Kemal Deveciler; 
buyurun. 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 
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Önce, Sayın Bakanıma bir teşekkür borcum vardı, onu buradan iletmek istiyorum; önce teşek
kür edeceğiz, onda sonra eleştireceğiz. 

Sayın Bakanım, daha evvelki konuşmamda zaman yetmediği için söyleyemedim. Balıkesir Ed
remit Körfezinde kurulu bulunan ve 300 000 kişiyi ilgilendiren Körfez Zeytin Hastalıkları ve Zarar
lılarıyla Mücadele Birliğine, ilaçlamada kullanılan Ziray ilacından dolayı 182 milyar liralık bir 
bedel çıkmıştı; bu bedel, Körfez Zeytin Hastalıkları ve Zararlılarıyla Mücadele Birliğine Bakanlık 
olarak hibe edildi. Katkılarınızdan dolayı, burada, Birlik adına teşekkür ediyorum. İnşallah, seneye 
devamını bekliyoruz Sayın Bakanım. 

Bu yasa tasarısıyla yapılan iş, köy yollarının yapımı, bakımı gibi basit bir inşaat faaliyetinin 
yerel meclislere bırakılması işi değildir. Yapılan iş, insanlarımızı birbirine bağlayan yol ağıyla, yol 
güvenliğinin, ülkenin toprak ve su gibi iki temel varlığının, devlet tüzelkişiliğinin yetki alanının 
dışına çıkarılmasıdır. Yapılan iş, toprak ve su gibi iki vazgeçilmez ulusal varlığa, yerel çıkar grup
ları ile yabancı kişi ve şirketlerin sınırsız, denetimsiz el koymasına izin verilmesi işidir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılması, görev ve yetkilerinin il özel idarelerine dev
redilmesi, bir bütünün parçasıdır; yoksa, kuruluşun verimsizliği, hantallığı, masraflılığıyla ilgili 
değildir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yalnız küçük köylerin küçük yollarını yapan, o yollara 
bakan bir kurum değildir. Bu kurum, ülkenin tarımsal topraklarının tarımdışı kullanımına karşı top
rak yönetimi sorumluluğunu üstlenmiş, umumî sular, köye tahsisli sular gibi su kaynaklarının 
yönetimini gerçekleştirmiş, iskân politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında sorumlu olmuş, 
çatışık yerel çıkarları etkisiz kılıp, ülkenin yerleşmelerini içpazara açan yol ağlarını işler hale getir
miş bir kurumdur. 

Her ülke için, toprak, su, iskân en kritik ulusal işlerdir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
kapatılıp, tüm görev ve varlıkları 79 il özel idaresine ve 2 büyükşehir belediyesine devredilerek, 
gerçekte, ulusal nitelikteki kritik işler yeni oyuncuların idaresine terk edilmektedir. Reformlar, böl
geler yaratmaktadır; ama, bölgelerarası eşitsizliği gidermek amacıyla değil, bölgelerin birbirleriyle 
yarışıp, her birinin kendi başını kurtarmasına odaklanmış bir felsefeyle hareket edilmektedir. Her il 
özel idaresi, her bölge yönetimi, varlığını bir diğeriyle yarışarak gösterecek ve gücünü ancak bu 
rekabetle artıracaktır. 

Bu devir bir demokratikleşme değildir; tam tersine, kamu kudretin yerli -yabancı nüfuz, top
rak, sermaye sahipliğine devretmektir. Bu strateji, bir kalkınma stratejisi değildir; tam tersine, tüm 
kaynakları, yerli- yabancı piyasa unsurlarının kâr hedefine bağlama, toprak ve suyu ticaret ve rant 
yönetimine terk etme stratejisidir. Bu sözde reformlar, ulusal varlığı gözetmek bir yana, bütünüyle 
küresel amaçlara odaklanmıştır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılmasının doğuracağı 
sonuçlar, ancak böyle bir bütün içerisinde ele alınırsa kavranabilir. Kısacası, konu, bir kurumun 
kaderi sorunu değil, bütün bir ülkenin geleceği sorunudur. AKP Hükümeti, kamu yönetimi reformu 
içerisinde geçiremediği hükümleri parçalayarak yasalaştırmaya çalışmaktadır. 

Bu yasa tasarısıyla, günümüzde yürürlükte bulunan 9 Mayıs 1985 tarih ve 3202 sayılı Yasanın 
adı değiştirilmekte; hangileri olduğu sayılmadan, örgütlenmeyle ilgili maddeler ortadan kaldırıl
maktadır. Tasarıda öngörülen değişikliklerle yapılmaya çalışılan işler, Anayasaya kesinlikle ay
kırıdır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü kaldırıp yetkilerini yerel yönetimlere devretmek, 
Anayasada devlet tüzelkişilerine tanınan toprak ve su kaynakları yönetimi yetkisini de ortadan kal
dırmak demektir. Yapılan iş, toprak ve su gibi iki vazgeçilmez ulusal varlığa, yerel çıkar gruplarıy
la, yabancı kişi ve şirketlerin sınırsız, denetimsiz elkoymasına izin verilmesidir. 

Yine, bu değişiklikle, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkın
da Kanun eliyle yapılmaya çalışılan işler, halk ve Cumhurbaşkanlığı tarafından geri püskürtülmüş-
tür. 
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AKP Hükümeti, 5 Nisan 2003 tarihinden bu yana yasalaştırmaya çalıştığı, cumhuriyeti tehdit 
eden bu yasalara geçit bulamamıştır. Bu yasaları geçirerek, tek hamlede yapamadığı işleri, parça 
parça yürürlüğe sokarak yapmaya çalışmaktadır. 

Tasarı, toprak ve su kaynaklarının denetimini il genel meclislerine tümüyle terk ederken, hiç
bir denetleme ve frenleme mekanizması öngörmeyerek, toprak-su yönetimini, küresel-ulusal-yerel 
çıkar ittifakının doğrudan kontrolüne vermeye yönelmiş bulunmaktadır. Teknik bilgiye ve uy
gulama deneyimine sahip örgütler ile hizmet güvencesine sahip memurluk sistemi, bağımsız yargı 
sistemi ve hukuk devleti, siyasal... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - ...yapılarla bütünleşmiş çıkar grupları tarafından 

dağıtılmakta, kadrolar, hizmet güvencesinden yoksun sözleşmeli personele dönüştürülmektedir. 
Halkın ve ülkenin geleceği, ülkenin toprak ve su kaynaklan, yol ağı güvenliği, kamu yararı ve kamu 
hizmeti, hem merkezî hem yerel düzeyde korumasız bırakılmaktadır. 

1990 yılından beri sürdürülen yağma, bu tasarıyla son vuruşunu yapmaktadır. 2005 yılı büt
çesinde personel giderlerini azaltma amacı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yerel idarelere 
devredilmesiyle, hantal ve verimsiz, merkezce kötü görülen hizmetin daha iyi görülmesi gibi bir 
hedef güdülmediğini göstermektedir. Yapılmak istenen, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü per
sonelini devir görüntüsü altında tasfiye etmek, 50 000 kamu memur ve işçisini kamu istihdam sis
temi dışına atmak, tahammül sınırlarını aşmış işsizler ordusunu daha da kalabalıklaştırmaktır. Böy
lece, IMF'nin bekçiliğini yaptığı iç ve dışborç ödemeleri biraz daha garanti altına alınmış olacaktır. 

Bölgelerin kapatılması ve bu yasayla, tüm yetkiler il özel idarelerine verildiğinde, 19 olan say
manlık sayısının 81'e çıkarılması ve bölge düzeninde sondaj, toprak etüt ve köprü gibi uzmanlık 
gerektiren işlerde çalışan personel yerine, her ilde yeni personel istihdam edilmesi, kamu malî kay
naklarının israfına yol açacaktır. 

Ülkenin doğal kaynaklarının bütünsel kullanımı engellenecek ve kaynakların havza yerine il 
düzeyinde değerlendirilmesi, doğal kaynakların korunarak kullanılmasını güçleştirecektir. 

Havza başında yapılması gereken hizmetlerin etkin yürütülememesi ve diğer kurumlarla koor
dinasyon sağlanamaması, mevcut projelerin gerçekleştirilememesi ve kırsal kesime planlı, etkin ve 
hızlı hizmet götürülememesine yol açacaktır. 

Sayın Bakanım, şimdi size soruyorum: Bundan sonra; 
1- Her ilde toprak analiz laboratuvarı olmadığına göre, bu analizler nerede ve nasıl yapılacaktır? 
BAŞKAN- Toparlayalım lütfen.. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla)- Toparlıyorum Sayın Başkan. 
2- Uzmanlık ve deneyim gerektiren bu işi yapacak personel nereden bulunacaktır? 
3- İl encümenine devredilecek olan bu yetkilerde hatır gönül işleri nasıl önlenecektir? Bu alan

lardan elde edilen rant yağması nasıl durdurulacaktır? 
4- Siyasî baskı ve dayatmalara karşı sözleşmeyle çalıştırılacak görevliler nasıl direnç gös

terebilecektir? 
5- Toprak kullanımında kamu yararını gözetmek ve çıkar sahipleri karşısında kamu adına taraf

sız hizmet vermek nasıl sağlanacaktır? 
Sayın Bakanım, bunlara cevap verirseniz memnun olurum. 
Son olarak da, bu yasa, 1.3.2005 tarihinden itibaren faaliyete geçeceğine göre ve Baş

bakanımızın da yapmış olduğu açıklamada "Türkiye'de susuz köy kalmayacak" sözlerine istinaden, 
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Plan ve Bütçe Komisyonunda gündeme getirmiştim, orada sizlerin olurunu almıştım; ama, bu yasa 
çıkmadan evvel, programa alınması için tekrarlamak istiyorum burada: Burhaniye İlçesinde yıllar
dan beri susuz olan 6 köy var; Şarköy, Şahinler, Ağacık, Tahtacı, Yunuslar, Yabancılar. Bunların, 
bırakın içmesuyunu, kullanma suyu dahi yok. Köy Hizmetleri kapatılmadan evvel, bunun programa 
alınarak -grup köyleridir- bu içmesuyunun halledilmesini, ayrıca, yine, Şarköy, Şahinler, Ağacık, 
Tahtacı, Yunuslar, Yabancılar arasındaki grup yolları topraktır, stabilizedir, bu yolların da yapıl
masını Plan ve Bütçe Komisyonunda da gündeme getirmiştim, Sayın Bakan tarafından bunların 
yapılacağına dair söz verilmişti. Şimdiden kendisine teşekkür ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - 10 dakikalık soru-yanıt sürecine geldik. 
İlk sırada Sayın Selami Yiğit var; buyurun. 
SELAMİ YİĞİT (Kars) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, bilindiği üzere, Kars İlinin temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Buna bağlı 

olarak, mera ve otlakların geliştirilmesi ve korunması açısından Köy Hizmetlerinin katkısı, yetersiz 
olmakla birlikte, inkâr edilemez. Şimdi Köy Hizmetlerini kaldırıyoruz Sayın Bakanım. Buradan or
taya çıkacak hizmet açığını hangi yöntemlerle... Bir Tarım Bakanlığı ve AKP İktidarı olarak, doğu 
illerine dönük özel bir projeniz var mıdır ve teknik hizmetler bundan sonra nasıl yerine getirilecek? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Ağrı Milletvekili Sayın Naci Aslan, buyurun. 
NACİ ASLAN (Ağrı) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sorum Sayın Tarım Bakanımıza. 
Sayın Bakanım, 24 Aralık günü, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak, bölgedeyken, 

Ağrı Valiliğimizi ziyaret ettik. Ziyaret sırasında, -30 derecede binlerce insanın kuyrukta olduğunu 
gördük. Vali Beyin makamında Vali Beye sorduğumuzda, bu kuyruk için, Sosyal Yardımlaşmadan 
yardım yapılan insanları tespit noktasında bir araştırma yaptıklarını, dolayısıyla, yanlış anlaşıl
maların var olduğunu söyledi; ama, biz, dışarı çıktığımızda, vatandaşların elinde, benim şu anda 
elimde bulunan ve 26 sayfadan oluşan bir dosya, kırtasiyecilerden temin edilmek kaydıyla, Baş
bakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Sosyal Riski Azaltma Projesi adı altın
da, her vatandaşa 4 000 euro verileceği vaadiyle, o soğuklarda binlerce vatandaşımız, kuyrukta, bu 
yardımı almak için... Dolayısıyla, ellerine de form verilmiş. Vali Bey bu formu bize ibraz etmedi; 
ancak, biz, çeşitli kanallardan bu formu elde ettik. Nitekim, formda şöyle deniliyor... Burada, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 7 milyar lira veriliyor; 1 milyar lirayı da, vatan
daş, özkaynak olarak kullanıyor; dolayısıyla, gelir ve gider cetveli de, şurada görüldüğü gibi belir
tilmiştir. Yani, bu konudan Bakanlığımızın, Başbakanlığımızın haberi var mıdır? Üstelik, biz, Sayın 
Valimizin makamından çıkarken, bir vatandaş, çok öfkeli olarak, Valimizin huzurunda, neredeyse 
bize saldıracaktı. "Bu nedir, bu ne rezalettir; bize 50'şer milyon lira masraf ettirdiler, dosya hazır
lattırdılar; şimdi de, iptal edildi, yok böyle bir şey deniliyor..." Bu noktada vatandaşlarımızın bil
gilendirilmesini arz ediyorum. 

Ayrıyeten, Sayın Selami Yiğit'in söylediği gibi, Köy Hizmetleri il özel idarelerine devredildiği 
takdirde, bütçe imkânları dahilinde, o bölgede, sosyal devlet işlevini yerine getirecektir. Oysaki, 
kışın, çok yoğun olarak, yollarımız... Şu anda, halen, Ağrı'da 300'e yakın köy yolu kapalı. Bakan
lığımız bunu yürütürken, Bakanlığımız emriyle, illerden diğer bir ile geçici görevle veya paralel 
kaydırmayla araç gereç gönderilebiliyordu. Şimdi, valiliklerarası münasebette, acaba, bu gerçek
leşecek mi? Doğu ve Orta Anadoludaki bütçeleri kısıtlı, nüfusu 100 000'in altında olan illerimizde 
ne gibi aksaklıklar meydana gelecektir? Bunu şimdiden projelendirmiş bulunuyor musunuz? 
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Saygılarımı sunuyorum; teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Yaşar Tüzün; buyurun. 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma şu soruyu yönetmek istiyorum: Şimdi, ben, 

Bilecik İlinden örnek vereyim. Bilecik Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde çalışan yaklaşık 300 iş
çinin 100'den fazlasının emekliliği geldi, doldu. Buna, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü açısından 
da baktığımızda, yani, 50 000'e yakın çalışanın 20 000'e yakınının emekliliği doldu. Şimdi, bu 
çalışanlar, bu yasaya tepki olarak, daha doğrusu bu değişikliğe tepki olarak, önümüzdeki kanun 
yürürlüğe girdikten sonra derhal emeklilik dilekçesi verirlerse, toplu bir şekilde kendilerini emek
liliğe sevk ederlerse... Bakanlığımız bu konuda ne tür önlem aldı? Yani, bu vasıflı elemanların 
yerine alınacak personel belli midir, yoksa, yüzde 25, yüzde 30'a yakın; tüm Genel Müdürlükte 
çalışan personel emekli olduğu takdirde, Köy Hizmetlerinde dozeri, kepçeyi, greyderi, kamyonu 
kimler kullanacak diye Sayın Bakana soruyorum? Sayın Bakanlığın bu konuda önlemleri var mıdır? 
Eğer önlemleri varsa, neler olduğunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkanım, saygıdeğer 

milletvekilleri; ben, arkadaşlarımızın çok özenle dile getirdikleri sorulara, vakitten de tasarruf sağ
lamak için, yazılı cevap vermeyi uygun görüyorum ve kendilerine bu düşüncemi iletiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Geçici 5 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Geçici 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanun uyarınca yapılacak devir işlemleri Kanunun yürürlük tarihin

den itibaren bir yıl içinde tamamlanır. Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar 3202 sayılı Kanunda 
belirtilen görevler mevcut personel eliyle yürütülmeye devam olunur. 

Devir işlemlerine ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskân, İçişleri ve Maliye bakanlıkları ile 
Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri alınarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

BAŞKAN- Geçici 6 ncı madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Balıkesir Mil
letvekili Sedat Pekel. 

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

görüşülmekte olan 726 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 6 ncı maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına söz aldım. Konuşmama başlamadan önce, Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı, özünü Kamu Yönetimi Temel Kanunundan almıştır. Hepimizin 
bildiği gibi, IMF, Dünya Bankası temelli küreselleşme, özelleştirme, yerelleştirme kavramlarıyla 
tanımlanan yeni ideolojiden kaynaklı Kamu Yönetimi Temel Kanunu gibi, bu tasarı da, kamu hiz
metlerini özelleştirme amaçlıdır. Bu süreç, piyasacı mantıkla, yurttaşları müşteri konumuna 
getirecek, devleti de sosyal devlet olarak değil, düzenleyici devlet olarak görecektir. Devlet hizmet
lerinin ülkenin ücra köşelerine ulaştırılmasında çok önemli bir rolü olan Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü de, bu tasarıyla, maalesef, yok edilecektir. 
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Değerli milletvekilleri, Köy Hizmetlerinin hem merkez hem de taşra teşkilatının kaldırılması, 
kamu hizmetinin etkin ve verimli koşullarda yurttaşa sunulmasında sorunlar yaratacaktır. Bu yüz
den, tasarının birçok yönden sakıncası bulunmaktadır. Bunların başında, Köy Hizmetlerinin kal
dırılmasıyla, 36 000 köy devlet hizmetinden büyük oranda mahrum kalacak, kırsal kesimde yaşayan 
yaklaşık 23 000 000 yurttaşımız da mağdur olacaktır. Köy Hizmetleri, sadece köy yolları yapan bir 
müdürlük olarak görülmemelidir. 7'si ana, 26 alt sektörde hizmet götüren bu kuruluşun ortadan kal
dırılmasıyla, köylüler bu hizmetlerden ancak ek parasal katkı sunarak yararlanabileceklerdir. 

Bir düşünün, doğu bölgelerimizde birçok köy, kışın, kar altında mahsur kalmaktadır. Bu köy
lerin hayat damarları yollar aylarca kapalıdır. Köy Hizmetlerinin kapatılması demek, köy yollarının, 
kar mücadelesinin bile köylünün parasıyla yapılması demektir. Bugün geçimini tarımsal faaliyetler
le sağlayan köylümüzün durumuna baktığımızda, halinin içler acısı olduğunu görmekteyiz. Eğer, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılırsa, devletin, köylüsüne götürdüğü hizmeti hangi paray
la alacağını, kar mücadelesini bile hangi parayla yaptıracağını AKP Hükümetine sormak gerekir? 

Sayın milletvekilleri, Ulu Önder Atatürk "köylü milletin efendisidir" diyerek, ülkemizin kal
kınmasında en önemli başrolü işaret etmiştir. Bu gerçek, bizim ulusça temel kabullenmemizdir; 
ama, görülüyor ki, bu olgu AKP Hükümetinin inkâr ettiği bir olgudur. 

Son birkaç yılda ve özellikle AKP İktidarı döneminde tarımın bütün girdileri pahalanmıştır. 
Bakınız, gübre pahalı, ilaç pahalı, tohum pahalı, mazot pahalı... Ki, yılbaşından itibaren yapılan 
yeni düzenlemeyle düşeceğini söylediniz, 1 kuruş falan da düştü; ama, hemen arkasından, onun kat 
be kat üzerinde arttığına da tanık oluyoruz; daha yeni. 

MEHMET KILIÇ (Konya) - İlaç fiyatlarını takip edin. 
PEDAT PEKEL (Devamla) - Mazot pahalı, traktör pahalı, yedek parça pahalı dedik; ama, köy

lümüzün ürünü ucuz; köylümüz, çiftçimiz az kazanıyor, çok harcıyor, hayatını zorla idame ettiriyor. 
Türkiye, 1980'li yıllardan itibaren uygulanan yanlış tarım politikaları ve beraberinde tarımsal özel
leştirmede ortaya çıkan yağmalar, peşkeşlerle büyük darbe almıştır. Bu tablo, olumsuz ve sürekli 
olarak, köylümüzün, çiftçimizin aleyhine işlemiştir. 70 000 000'luk nüfusumuzun yüzde 40'ının kır
sal kesimde yaşamasına ve istihdam içerisinde de yüzde 37'lik bir paya sahip olmasına rağmen, iz
lenen yanlış ekonomik ve sosyal politikalar nedeniyle, ülkemizde tarım sektörü yıllarca ihmal edil
miştir. 

2003 rakamlarına göre, çalışan nüfusumuzun yaklaşık 12 000 000'u tarımla uğraşmaktadır. 
Tarım sektöründeki nüfusun yaklaşık 500 000'i ücretli işçiler, yaklaşık 3 000 000'u kendi hesabına 
çalışanlar, 8 000 000'dan fazlası da ücretsiz aile işçileridir. Aktif işgücünün yüzde 45'i bu sektörde 
istihdam edilmektedir. Görüldüğü gibi, büyük bir nüfus gücü tarım sektörüyle uğraşmakta; ama, ay
nı büyüklükteki sorunlar hâlâ çözüm beklemektedir. 

Ayrıca, Türkiye'de köy nüfusunun azaldığı, şehir nüfusunun arttığı da ortadadır. Tarımla 
geçimini sağlayan köylülerimize hizmet götürmediğimiz takdirde, bu göç daha da artacaktır. Kuş
kusuz, köylümüzün desteğe ihtiyacı vardır. Zaten yoksulluk içerisinde yaşayan yurttaşlarımız, köy
lülerimiz, devletin hizmetlerini parası karşılığı alacak durumda değildir. Buradan AKP Hükümetine 
sesleniyorum: Gelin, yol yakınken, Anayasaya da aykırılığı açık olan bu tasarıyı geri çekin. 

Değerli milletvekilleri, toprak ve su kaynaklarının korunması çok önemlidir. Köy Hizmetleri, 
Devlet Su İşleriyle birlikte, bu alanda başarılı faaliyetler göstermiştir. Ancak, bu tasarı, ulusal dev
let eliyle, havza bazında planlanarak yürütülmesi gereken işleri il özel idarelerine ve büyükşehir 
belediyelerine devretmektedir. Havza ve bölge ölçeğinde planlamalar yapmak, il ölçeğinde olanak
lı değildir. Su ve toprak politikalarının ulusal ağırlıkta ele alınıp belirlenmesi gerekirken, böyle bir 
sorumluluğu, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine bırakmak, ileride onanlmaz yaralar 
açacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, bu tasarıda, birçok hizmetin nasıl yürütüleceği belirsizdir. Bölgelerarası 
eşitsizliğin giderilemediği ortamda Köy Hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi, kamu hiz
metlerinin sunumunda ciddî sorunlar yaratacaktır. Köy Hizmetlerinin ortadan kaldırılmasıyla, 
büyük bir kargaşayla karşı karşıya kalınacaktır. Öyle ki, valiler, istekler karşısında, siyasî baskılar 
karşısında iş yapamaz duruma geleceklerdir; il meclisi üyeleri, belediye başkanları, belediye mec
lis üyeleri, hatta muhtarlar, hepsi birer amir konumunda olacaklardır; tam bir kaos ortamı 
yaşanacaktır. Bunda da hiçbir şüphe yoktur. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarıda belirsizlikler çoktur dedim, gerçekten öyle; ancak, kesin ve 
net olan şey şudur ki, yaklaşık 50 000 çalışan iş güvencesini kaybedecektir; taşeronlaşma yaygın
laşacaktır; çalışanların sendikal haklan ellerinden alınacaktır; çalışma düzeni, iş düzeni bozulacak
tır; birçok memur, müdür, unvanları ellerinden alındığı için, iş verseniz dahi verimli olamayacaktır; 
işçiler, geçici mevsimlik, geçici, kısmî gündelik, çağrı üzerine çalışma gibi düzensiz ve verimsiz bir 
çalışmanın içine itilecektir; kayıtdışı teşvik edilecek, çalışanların sosyal hakları ellerinden alınacak
tır; adam kayırma, çıkar sağlama daha da yaygınlaşacaktır; verimliliğin yerini verimsizlik alacaktır. 

Görüldüğü gibi, daha önce Kamu Yönetimi Temel Kanunundaki gibi, çalışanlar, yok sayılmasa 
bile, açıkça önemsiz sayılmaktadır. Çalışanların güvenceleri, hak ve sorumlulukları konularında 
yetersiz kalan tasanda "yarınım ne olacak" diye düşünen binlerce çalışanın, evine götüreceği ek
meğin kaygısını duyan binlerce insanın nasıl verimli olabilecekleri, hiç kuşkusuz, düşünülmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, IMF'nin, Dünya Bankasının istekleriyle Köy Hiz
metlerini kapatmaktan vazgeçilmesi gerektiğini, AKP'li değerli milletvekillerine bir kez daha hatır
latmak istiyorum. Bugüne kadar, IMF ve Dünya Bankası destekli yaptığınız çalışmalar sonucunda 
ne oldu? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sürenizi tam kullandınız; toparlarsanız, teşekkür ederiz. 
SEDAT PEKEL (Devamla) - Bitiriyorum Başkanım. 
İşsizlik arttı, yoksulluk arttı, hayvancılık bitti, tarım sektörü çöktü; işçi, memur, gerçekten kan 

ağlıyor. Bu nedenle, AKP Hükümetini sağduyulu davranmaya davet ediyor ve sözlerime son verir
ken Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Süreye uyduğunuz için, biz de size teşekkür ediyoruz. 
Kişisel söz isteyen, Ordu Milletvekili Sayın Cemal Uysal; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
CEMAL UYSAL (Ordu) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 5 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz al
mış bulunuyorum. Tabiî, benden önce, çok değerli milletvekili arkadaşımız Sayın Pekel, Köy Hiz
metleri konusunda tarımla ilgili konuştu. Bence, en uygunu da buydu; yani, bizim konumuza, bugün 
görüşülen kanun tasarısına en yakın olan da tarım konusuydu; sağlıktan falan bahsetmediler. 

Gerçekten, tarım çok önemlidir; yani, tarımın özelliği, tarımın kendine has olan özellikleri, ger
çekten, tarımın çok özel bir dal olarak incelenmesini ve ona göre korunmasını gerektirir. 

Bütün ekonomide, piyasa mekanizması geçerli olduğu halde, iki alanda piyasa mekanizması 
geçerli değildir; yani, serbest piyasa ekonomisinin arz-talep şartlarında ve fiyat sinyalleriyle oluşan 
yapısı, bu tarımda geçerli değildir. Neden geçerli değildir; çünkü, tarım çok uzun dönemli bir üretim 
tarzıdır. Tarımda, ikame edilecek ürün miktarı, ürün deseni çok önemlidir ve her zaman mümkün 
değildir; çünkü, tarımda buğday üretimi yapılırken veyahut da fındık üretimi yapılırken bir yapı, bir 
sermaye oluşur. Bu yapı ve sermayeyi bir dönemden diğer döneme çok kısa dönemde aktarmak; 
yani, burada ürün deseninde bir değişiklik yapmak, özellikle de çokyıllık bitkiler için fevkalade zor-
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dur; tekyıllık bitkilerde pariteleri değiştirmek suretiyle olabilir. O bakımdan, tarımın korunması 
gerekir. 

Bakın, bir ülkede veya Türkiye'de belki yılda 10 000, 20 000, 30 000 işyeri kapanabilir; bir 
bakkal dükkânı veya bir esnafın işyeri kapanabilir. Hiçbirisi, benim zararımı bana ödeyin veyahut 
da bunun karşılanması lazım diye devlete hiç gelmez; ama, çiftçilerimiz, mahsulleri olmadığı 
zaman, afet olduğu zaman mutlaka devlet tarafından korunur ve korunmaya muhtaç bir kesimdir. 
Bugün Türkiye'de evinin kapısında traktörü olan, yeterli miktarda arazisi olan büyük çiftçi 
denilebilecek çiftçiler dahi, bir sigorta emeklisinin net emekli aylığı kadar bir geliri yılda elde 
edemezler. 

Ben de çiftçilik yapmış bir insanım. Gerçekten çiftçilik fevkalade zordur, çoğu zaman tabiata 
bağlı şartlar altında çalışır. Çiftçi, ürününe masraf yapıp bir yıl sonra onu alır, diğer bir yılda da 
pazarlar; yani, 24 aylık bir üretim ve satış periyodu vardır. Ben bunu bizim fındıktan biliyorum. Ey
lülün 1 'inde masraf yapmaya başlarız, 16 çeşit masrafla bir dahaki eylülde fındığı piyasaya arz 
ederiz. Nihaî ürünü ise, bir yıl içerisinde satarız. Tam 24 aylık bir periyot vardır. Tabiî, buna çiftçi 
de dayanmaz. Burada çok nazik politikalar uygulanması gerekir, çok önemli bir stok politikası uy
gulanması gerekir, mutlaka korunması gerekir. Hükümetimiz gerçekten de bu sene çiftçiye 3,5 kat
rilyonluk bir destek için para ayırmıştır. İnşallah bu gibi olumsuzlukları da giderecektir. 

Çiftçinin her zaman yanındayız. İşte, köylerle ilgili olarak çıkarmakta olduğumuz bu kanun 
tasarısı da -çiftçilerle ilgili, özellikle kırsal yerlerin altyapısıyla ilgili- onların daha iyiye gitmesini 
sağlayacak bir kanun tasarısıdır. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Süreye uyduğunuz için teşekkür ederiz. 
Kişisel söz istemi, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan'dan. 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Sözlerime başlamadan önce, iki günden beri -bugün üçüncü gün- bu kanun tasarısının Türkiye 

için ne kadar önemli olduğunu ifade eden, bunu Meclise getiren, bunun faziletlerini bizlere anlatan 
İktidar Partisinin çok değerli milletvekillerinin, şu anda bu kadar önemli bir kanun tasarısı 
görüşülürken, Mecliste, sadece 40 milletvekili tarafından temsil edilmesinin haklı bir izahının ol
duğunu zannetmiyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Onu 
biz düşünelim. 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bu kanun tasarısını buraya getirirken gerekçede çok şey
ler söylenildi; Köy Hizmetlerinin verimsiz olduğu, başarısız olduğu, mükerrer hizmetleri yaptığı, 
atıl durumda kaldığı şeklinde çok ifadelerde bulunuldu. Hatta, daha da ileriye gidilerek, Türkiye'de 
meydana gelen yolsuzluk ve yozlaşma olaylarının en belirgin şekilde görüldüğü kurumların başın
da olarak Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu gerekçenin içerisinde yer aldı. 

Siz, onlara, verimsiz, atıl vaziyette duruyor, hantal bir yapı var, hizmetler yeterince onlar 
tarafından verilememiş şeklinde eleştirilerde bulunurken, Meclisin ne kadar verimli çalıştığının, 
milletvekillerinin ne kadar Meclis çalışmalarına katkıda bulunduklarının takdirini de, Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğünün çalışanlarına bırakıyorum. 

Değerli milletvekilleri, eğer bu kanun tasarısı bu kadar önemliyse, sadece, bir tek Ordu Millet
vekilimiz Cemal Uysal Bey, üç günden beri, sadece bu tasarı için tek konuşan milletvekili. 

AHMET IŞIK (Konya) - Sen kendi işine bak! 
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ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Onun dışında iki milletvekilimiz söz aldı; o iki millet
vekilimizden birisi, Samsun'un teşvik kapsamına alınmasından, bir diğer milletvekilimiz de, Er
zurum kış oyunlarından bahsetti. 

MEHMET KILIÇ (Konya) - Maddeyle ne alakası var! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben -isterdim ki- İktidar Partisi milletvekillerinin, bu 

tasarı yürürlüğe girdikten sonra Türkiye'ye ne kadar büyük katkı sağlayacak, illerin, köylerin çeh
resi nasıl değişecek, onları anlatmalarını bekliyordum. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Madde üzerinde konuş! 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar... 
MEHMET KILIÇ (Konya) - Sayın Başkan, maddeyle ne alakası var! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sana 

ne kardeşim ya!.. 
BAŞKAN - Siz de, konuya gelin Sayın Ümmet Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkan, dün, burada madde üzerinde söz alan ar

kadaşımız, Samsun'un teşviki dışında bir tek kelimede bulunmadı. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sana ne!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Erzurum milletvekili, sadece kış olimpiyatlarından bah

setti. 
MUSTAFA ILICALI (Erzurum) - Tutanağı tekrar okursan, ilişkisini anlarsın! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben diyorum ki, kamuoyunda öyle bir beklenti oluştu ki, 

bu kanun tasarısı kanunlaştıktan sonra her taraf güllük gülistanlık olacak; yok böyle bir şey! 
Kamuoyunu böyle şartlandırmayın. Haa, belki çok özel kaynaklarınız varsa, belki, 5 000 tane yeni 
dozer, greyder alıp il özel idarelerine verecekseniz, onu kabul ediyorum. Ancak, özel idarelere mev
cut makine ekipmanlarını teslim edeceksiniz, onun dışında yeni herhangi bir katkı olmayacak. Hem 
de bu hizmetler, ana kucağı olarak, ana evi olarak gördükleri, yıllardan beri içerisinde yetiştikleri 
ve... Türkiye'de bugüne kadar 291 000 kilometre köy yolunu, Türkiye'deki köylerin yüzde 95'inin 
suyunu, 1 300 000 hektar arazinin sulanmasını, 330 000 hektar toplulaştırmayı yapan ve bunun 
dışında, görevi olmadığı halde 8 yıllık eğitim için çalışan, yılda ortalama 700 000 kilometre kar 
mücadelesi yapan, sel, deprem gibi tabiî afetlerde ilkönce bu hizmete koşan, sağlık hizmetlerine 
devam eden, seçimde, sayımda kullandığımız, terörle mücadelede kullandığımız, duble yollarda 
kullandığımız bütün bu insanları töhmet altında bırakarak, haklarını, hukuklarını bir gecede ellerin
den alarak orta yerde bırakırsak, bunun hakla, hukukla bir açıklamasını yapmak mümkün değil. 
"Köylü milletin efendisidir." Biz de söylüyoruz ve şimdi diyor ki sayın milletvekilimiz: "Artık, il 
genel meclislerindeki seçilmiş insanlar bu hizmetleri planlayacaklar, yapacaklar." Ben de diyorum 
ki, bugüne kadar o eleştirdiğiniz hususların büyük çoğunluğu siyasîlerden kaynaklanmıştır. Şimdi 
aynı şey olacak, hem de çok daha fazlasıyla olacak. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sen nesin? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bütün milletvekillerimizin illerine gittiklerinde ilk uğ

radıkları yer Köy Hizmetleri. Ben soruyorum şimdi: Niye Köy Hizmetleri; köye gidecek olan hiz
metlerde kendilerine yakın olan seçim çevresi veya bölgesi veya ilçesi veya köyüne biraz daha faz
la hizmet getirilmesiyle ilgili çalışmalar içerisine giriyorlar. Yarın hepiniz, iddia ediyorum, birden 
fazla milletvekilliği olan illerde bu hizmetlerin hangi köye gideceği noktasında aranızda ciddî kav
galar ortaya çıkacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Toparlayın Sayın Kandoğan. 
MEHMET KILIÇ (Konya) - Sen teksin. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar... 
Toparlayın Sayın Kandoğan... Toparlayın; süreniz doldu. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu, benim, üç günde yaptığım dör

düncü konuşmam. Yaklaşık 30'a yakın önerim oldu, teklifim oldu, endişelerim oldu; endişelerim var 
sevgili arkadaşlar. Bu endişelerin izale edilmesi lazım. Bu izaleyi, ne milletvekillerimiz yaptı ne de 
Sayın Bakanımız yaptı. 

Şimdi mükerrerlikten bahsedildi. Ben, kaç tane, diğer kurumların görevi olan yeni mükerrer 
hizmetlerin bu kanun içerisine derç edildiğini söyledim; ancak, Sayın Bakanımız çıkıp herhangi bir 
şey söylemedi; sayın milletvekillerimiz de söylemedi. 

Bir diğer endişem; 50'nin üzerindeki ilimizin özel idare bütçeleri yok denecek kadar az. Sor
dum Sayın Bakanımıza; bundan sonra gönderilecek olan ödenekler hangi kritere, hangi kıstasa göre 
gönderilecek? Nüfusa göre mi, hizmet alanının büyüklüğüne göre mi, hizmete olan ihtiyaca göre 
mi?.. Hangi esas ve usullere göre bu kıstaslar, bu kriterler belirlenecek? 

Dün burada bir değişiklik önergesi verildi. Değişiklik önergesinde "bölge müdürlüklerinin elin
deki makinelerin, araç ve gereçlerinin dağılımıyla ilgili esas ve usulleri Bakanlar Kurulu Belirler" 
deniliyordu. Sordum genel müdürümüze. Ben de yirmiüç yıl bu kurumun en yakınında çalıştım. 
Bölge müdürlüklerinin elinde yok bir şey... Yok bir şey... Esas sıkıntı illerde, arkadaşlar. Gidin, il
lerinize bakın. Birçok ilimizin araçlarının çok eski olduğunu, birçok ilin de çok yeni araç ve gereç
lere sahip olduğunu göreceksiniz. Eğer, bu Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kaldırılma 
meselesinden önce bunu halledemezseniz, buna bir çözüm bulamazsanız, yarın illerde bu konuyla 
ilgili çok ciddî sıkıntılar ortaya çıkacak. 

Bakınız, yürürlük maddesi 1 Mart; komisyonda 1 Ocaktı. 
BAŞKAN - Toparlayın Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - 1 Mart da erkendir arkadaşlar. 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Doğu ve güneydoğuda kış şartları çok ağır. Yarın bu teş

kilatın kaldırılması meselesi yürürlüğe girdiğinde, illerde bu hizmetlerin verilmesi noktasında çok 
ciddî sıkıntılarla, problemlerle karşı karşıya kalacağız. Onun için, bu yürürlük süresinin mutlaka 
uzatılması lazım. 

Yine, ayrıca, üzerinde fazla durulmadı, mutlaka üzerinde durulması gereken bir diğer husus: 
Bu kanun tasarısının bazı maddelerinin Anayasanın 123, 126 ve 127 nci maddelerine aykırı hüküm
ler taşıdığı meselesinin de üzerinde ciddî bir şekilde durulması lazım. Eğer tasan bu şekliyle geçer
se, büyük bir ihtimalle ya Cumhurbaşkanımızdan ya da Anayasa Mahkememizden geri döner. Çün
kü, Anayasanın 123 üncü maddesi çok açık. 123 üncü madde "İdare, kuruluş ve görevleriyle bir 
bütündür. İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına 
dayanır" demektedir ve yine Anayasanın 126 ncı maddesi "İllerin idaresi yetki genişliği esasına 
dayanır" demektedir. 

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Kandoğan! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Burada bu kanun tasarısıyla, yetki genişliği esası ihlal 

ediliyor. Eğer bu şekliyle, yine tekrar ediyorum,.. 
BAŞKAN - Sürenizi çok aştınız, lütfen, son cümlelerinizi... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkanım, çok önemli, lütfen... (AK Parti 

sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN - Lütfen, son cümlelerinizi kullanın. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ve yine Anayasanın 127 nci maddesiyle ilgili de 

Anayasaya ciddî aykırılıklar olduğu inancını taşıyorum. 
Sonraki bir maddede bu konularla ilgili geniş olarak düşüncelerimi açıklayacağım. 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
MUSTAFA ILICALI (Erzurum) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Soru bölümüne geçiyoruz. 
Soru bölümünde soru sormak isteyen arkadaş?.. Yok. 
Soru sormak isteyen arkadaş olmadığına göre, Sayın Bakanın da yanıt verme durumu yok her

halde?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Cevap vermeyeceğim. 
MUSTAFA ILICALI (Erzurum) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, ben, Ümmet Kandoğan Beyi Divan Üyesi arkadaşlarla bir

likte yakından takip ettim. Tutanakları getirtmeme gerek kalmayacak şekilde, belleğimde, onun 
söyledikleri var. Sizinle ilgili sataşma durumu yok; sadece, kendisine göre bir tespit yaptı. Sataş
madan dolayı size söz vermem mümkün değil. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 
Geçici 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 7.- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak fonksiyonel ve ekonomik 

sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın gerekli görülen her türlü kurum içi ve kurumlar arası aktar
malar ile diğer bütçe ve muhasebe işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Yukarıdaki bütçe 
işlemlerine ilişkin olarak 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve diğer kanunlardaki aktarma 
yasaklan uygulanmaz. 

İl özel idareleri ve büyükşehir belediyelerinin gelirlerine ilişkin yeni bir kanunî düzenleme 
yapılıncaya kadar bu idarelere devredilen personelin aylık ve diğer her türlü malî ve sosyal hak
larına ilişkin ödemeler Devlet bütçesinden il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine kay
nak aktarmak suretiyle yapılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Uşak Millet
vekili Osman Coşkunoğlu. Sayın Coşkunoğlu'nun kişisel söz talebi de var; ikisini birleştirip 15 
dakika süre veriyorum. 

Kişisel söz talebi, ayrıca, Erzurum Milletvekilimiz Mustafa Nuri Akbulut'un da var. Osman 
Beyden sonra, Sayın Mustafa Nuri Akbulut burada olsun, beklemeden konuşturalım. 

Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Sayın Başkan, ikisini birleştiremiyorsunuz değil mi? 
BAŞKAN - Birleştiriyorum; ikisini birleştirdim, 15 dakika konuşacaksınız. Süreye dikkat eder

seniz, şimdiden sağ olun deriz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Daha kısa da konuşabilir, Sayın Başkan. 
CHP GRUBU ADINA OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Özür dilerim geciktiğim için; nefes 

nefese geldik. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasını öneren tasarının geçici 7 nci maddesi üzerinde, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına görüşlerimi açıklayacağım. 

Bu yasa tasarısının arkasında iki önemli destekleyici kavram var. Bu yasa tasarısı gerçekleştiği 
zaman, verimliliğin artacağı, Ankara'dan bazı sorunları çözmek yerine, yerel olarak çözmenin 
verimliliği artıracağı ve ikinci temel iddia da, bölgeler veya yöreler arasındaki eşitsizliği 
gidereceğidir. 

Bunları nasıl destekliyoruz; bu yasa tasarısı çıkınca, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ver
diği hizmetleri daha da verimli vereceğini nereden biliyoruz? Bunu Sayın Bakana sorduğumda, 
Sayın Bakanın yanıtı -tutanaklardan okuyorum- aynen şöyle olmuştu:"Arkadaşlar, sorumluluk alanı 
darahnca, buradaki hazırlığın ve verimli çalışmanın daha mümkün hale geleceği konusunda bir 
kanaatin çok ispat edilmesine ihtiyaç yok" dedi ve buna inancını bir kanaat olarak belirtti. 

Ben, inancın yetersiz olduğunu, bunun kanıtlanması gerektiğini söylediğim zaman "yok, bunu 
kanıtlamaya gerek yok, küresel gelişmeler de zaten bunu gösteriyor; buna biz inanabiliriz; bu yasa, 
bunu sağlayacaktır" dedi; fakat, ilginçtir ki, bu gibi projeleri, üstelik son yıllarda 7 milyar dolar har
cayarak desteklemiş olan Dünya Bankası bu kanaatte değil. Şu kanaatte değil: Bu uygulamanın yan
lış olduğu kanaatinde değil, doğru olduğu kanaatinde de değil. Şimdi, ben, bunu Dünya Bankası kay
naklarından size açıklayacağım. Yeni yayımlanmış, geçen sene yayımlanmış bir araştırma var önüm
de ve bunun kaynağını da vereceğim. Dünya Bankasının bir proje koordinatörünün imzasıyla yayım
lanmış araştırmada aynen şöyle deniliyor: "Yerel inisiyatiflerin -İngilizce'den tercüme ederek söy
lediğim için biraz tutuk söylüyorum- yerel destekli organizasyonların başarılı olacağına dair belli id
dialar vardır; bu iddialar çerçevesi içerisinde, Dünya Bankası destekleriyle birçok hükümette bu tür 
uygulamalar yapılmıştır." Hemen arkasından da şunu ekliyor: "Fakat, biz, bu tür projelerin başarılı 
olduğuna dair somut bilgiye sahip değiliz" deniliyor. Yani, Dünya Bankası, böyle bir somut bilginin 
gerekliliğini savunuyor; bunun, sadece bir inançla, kanaatle olmayacağını savunuyor; elbette bu 
başarılı olacaktır demiyor ve arkasından 4 temel soru soran bir araştırma başlatıyor. Nedir bu sorular: 

Birincisi; bu tür projelerde, fakir yörelerde, yani, daha yoksul yörelerde daha etkin kamu hiz
meti verilebiliyor mu? Sorulan birinci soru bu. Bu sorunun içinde, bu uygulama olduğunda, aynı 
zamanda, yerel altyapının, gerçekten düzenli bir şekilde topluma sağlanıp sağlanamadığı sorusu var. 
Dünya Bankasının araştırdığı birinci soru bu. Dünya Bankası bunu merak ediyor, hükümetimiz et
miyor; hükümetimiz inanıyor. Ben, burada, Dünya Bankasını savunmuyorum da, hükümetimizin 
kendi ideolojik çerçevesi içerisinde olan bir kuruluşun fikirlerinin bile hükümetimize ters düş
tüğünü anlatmaya çalışıyorum 

İkincisi; bu tip yaklaşımlar, toplumun kolektif hareket etmesini sağlıyor mu? 
Üçüncüsü; yine, ademi merkezî uygulamaların etkinliği üzerine. 
Dördüncüsü de; yine, bunların kırsal alanlardaki etkileri üzerine. 
Geçen sene, bu 4 soruyu soran bir araştırma başlatmış durumda ve bu senenin bir noktasında 

bunların sonuçlandırılacağını umuyorlar. Demek ki, bu soruların yanıtları belli değil; böyle bir uy
gulamanın verimlilik sağlayacağı, otomatik olarak varsayılabilecek, bir inançla, kanaatle 
savunulabilecek bir şey değil. 

Yine, Dünya Bankasından diğer bir örnek veriyorum. Hükümete ideolojik olarak daha yakın 
olduğu için, Dünya Bankasından diğer bir araştırma -ki, bu, Şubat 2004'te yayımlandı- "Dünya Ban
kası bu gibi projelere bu kadar para yatırıyor; fakat, yine, biz bunların toplumsal etkisi ve başarısı 
hakkında, özellikle bölgesel ve yöresel eşitsizliklerin yoğun olduğu yerlerde bunların yararı ve et
kinliği konusunda herhangi bir sağlam destek elimizde yoktur" diyor. Var olan çalışmaların hepsini 
araştırdıktan sonra, Dünya Bankası bu sonuçlara varmış. 
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Sayın Başkanım, izninizle, ben bu iki dokümanı, Sayın Bakana sunacağım. 
BAŞKAN - Vakit kaybetmeseniz, daha sonra, konuşmanız bittikten sonra sunsanız daha iyi 

olurdu; neyse... 
Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, demek ki, otomatik 

olarak böyle ademi merkezî yaptık mı, verimlilik sağlanacak, yöreler arasındaki eşitsizlik 
düzelecek. Bu gibi iddiaları desteklemek ihtiyacı vardır. Bunları, birtakım "işte orada yapıldı da iyi 
oldu -bu verdiğim araştırmalar onları da gösteriyor- şurada burada iyi sonuçlar aldı" diyor; fakat 
"bir neden-sonuç ilişkisini saptayamadık" diyor. Yani "böyle bir uygulamanın sonucunda, biz, iyi 
sonuç aldık gibi bir neden-sonuç ilişkisi saptayamadık" diyor. 

Nitekim, bakın, Sayın Bakanın bir soru üzerine verdiği yanıtta -ki, daha önce de bu yönde bir 
açıklaması vardı, aynen tutanaklardan okuyorum- Sayın Bakan "Köy Hizmetlerinin bu şekilde yerel 
yönetimlere devri konusunda bazı illerimizde başarısız olunabilir, elbette olunabilir; Türkiye'nin 
okulları aynı seviyede mi, Türkiye'nin yollarının kalitesi aynı seviyede mi, Türkiye'nin sağlık hiz
metleri her tarafta aynı mı; değil, dolayısıyla olabilir" diyor. Ama neden olabiliyor bu; yani, bu bir 
kısmet, kader meselesi mi? İşte şurada uyguladık oldu, burada uyguladık olmadı, ee ne yapalım, 
kısmet değilmiş, kader değilmiş; böyle mi yaklaşacağız buna? Niye bazı yerlerde başarılı oluyor da, 
bazı yerlerde başarısız oluyor? Ben bu soruyu sorarken söylemiştim, gelir dağılımının eşit olmadığı 
ortamlarda, bu gibi uygulamaların başarılı olma şansı daha azdır. Ne kadar dikkatle ve iyi niyetle 
uygulanırsa uygulansın, bunların başarılı olma şansları daha azdır. Bunu, tekrar vurgulamak isterim. 

Şimdi, temel sorular var, yanıtlanmamış olan; kaynak sıkıntısından söz ediliyor. Peki, böyle bir 
uygulamada kaynak nereden bulunacak? Bu sorunun cevabı verilmedi. Hadi ben yine iyi niyetle, 
kendim, zorlama bir cevap vereyim, diyeyim ki; kabul edelim daha verimli çalışacak, kaynak 
çoğalacak. Bunu kabul etmek için bir neden yok ortada aslında, gerçekten yok; inanç olabilir, kanaat 
olabilir; ama, somut, bilimsel, desteklenebilecek bir neden yok. 

Peki, bu kaynakların dağıtımı nasıl olacak? Şimdi, bunun için çeşitli sözler edildi. Bir AKP 
sözcüsü, Grubu adına yaptığı konuşmada, bunun nüfusa göre olabileceğini söyledi. Sayın Bakan, 
daha objektif olacağı iddiasıyla, yol uzunluğuna göre dedi. 

Yanılmıyorum değil mi Sayın Bakanım, yol uzunluğuna göre dediniz? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Yol ağı... 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - Peki. 
Şimdi, ben, bu varsayımla, hızla biraz veri topladım. Benim seçim bölgem Uşak, komşu illere 

baktım; yol ağı, Afyon 3 509 kilometre, Denizli 3 638 kilometre, Aydın 3 436 kilometre, Kütahya 
3 831 kilometre, Manisa 4 923 kilometre, Uşak 2 303 kilometre. Ne olacak; Uşak, bu illerin yarısı 
kadar kaynak alacak, buna göre yapılırsa, Uşak zaten geri kalmış, iyice geri kalacak. Ben sadece uy
gulamanın yanlışlığı için bunu söylüyorum; yani, Uşak Milletvekili olduğum için değil; fakat, Uşak 
Milletvekili olduğum için Uşak'ı ve yöresini daha iyi biliyorum. Nitekim, bu anlayışın sonucu, 
bakın, 2002 yılında, krizden hemen sonraki yılda, Uşak'ın aldığı toplam kamu yatırımı, 81 il 
içerisinde 64 üncü sırada iken, 2003 yılında AKP İktidara geldi, Uşak, 69 uncu sıraya düştü, 2004 
yılında 71 inci sıraya düştü. Yani, şimdi, her il kendisinin ihmal edilmişliğini ifade eder ve muh
temelen her il de bunda haklıdır; fakat, ben burada göreceli rakam veriyorum. 81 il içerisinde Uşak, 
2002 yılında, toplam kamu yatırımında 64 üncü sırada iken, 2003'te 69'a, 2004'te de 71 inci sıraya 
düştü. 

Değerli arkadaşlarım, bu gibi uygulamaların sonucunda, az gelişmiş, daha küçük yöreler daha 
da geri kalacaktır. Dolayısıyla dağıtımın, az gelişmişler ile gelişmişler arasındaki farkı kapatacak 
şekilde olmasını arzu ettiğini söyledi Sayın Bakan. Tabiî arzu eder; ben, Sayın Bakanın arzu ve 
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niyetinden kuşku duymuyorum, ben, uyguladıkları yöntemin o sonucu vereceği konusunda ciddî 
kuşkularımı dile getiriyorum. 

Gelelim üçüncü soruya. Yerel koşullarda biz genel müdürlüğün veya bölgenin yaptığı projeleri 
yapıp topluma sunabilir miyiz... 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Coşkunoğlu. 
Arkadaşlar, arka taraflarda yüksek sesle konuşmalarınız uğultu yaratıyor. Sayın Coşkunoğlu, 

ciddî emek ürünü bir değerlendirmeyi aktarıyor. Ya konuşmaları kesin, gelip dinleyin ya da konuş
mayın, dinleyenlerin dinlemesine olanak sağlayın. 

Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Şimdi, bu konuda somut bir örnek verdim. Daha birçok örnek verilebilir, Sayın Bakan bu ör

neği açtı. Bakın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde geliştirilmiş doğal arıtma projesi vardır. Bu, 
köy kanalizasyonlarının çevreyi kirletmesinin önüne geçmek amacıyla "yapay sulak" adı verilen bir 
projedir. Bunu Genel Müdürlük geliştirmiş. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayarak tamamlayın. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Bundan sonra Çevre Bakanlığı geliştirir. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - Tabiî, onları bilmiyoruz; sizin tahmininiz, belki öyle 

olur belki öyle olmaz; bilmiyoruz. 
Şimdi, Uşak'ta bunun uygulaması var mı; var. Kendi seçim bölgemde, Hocalar Köyünde çok 

da başarılı bir uygulaması var. Sordum, soruşturdum, bu projeyi siz mi uyguladınız? "Biz uy
guladık." Siz geliştirebilir miydiniz? "Hayır." Bunu başarılı uygulamak için gerekli eğitimi siz ken
diniz sağlayabilir miydiniz? "Hayır." Bana verilen cevaplar bunlardır. İşte, genel müdürlük, bölge 
müdürlüğü bu gibi amaçlar için gereklidir; yani, zaman zaman, burada, şu köyün su meselesini biz 
Ankara'dan mı halledelim diye slogan atıyoruz. Bunlar çok basit sloganlar. Kimse, bunu böyle 
yapalım demiyor. Bizim de seçim bildirgemizde bu yönde bazı önerilerin olduğunu sizler -teşekkür 
ederim, bizim seçim bildirgelerimizi, programımızı okumuşsunuz- burada dillendirdiniz; fakat, bu 
uygulama değildir o. 

Açıkta kalan üçüncü soru, bilgi ve birikimi yerel koşullarda, özellikle geri kalmış yerlerde nasıl 
bulacağız? Geri kalmış yerler daha da geri kalacak, büyük yerler daha da hızlı gelişecek. 

Açıkta kalmış dördüncü soru, koordinasyon sorunudur; iller arasında koordinasyon, bölge 
koordinasyonu gibi işler -ayrıntılarına girmeyeceğim, zamanımı aştım- konusundaki sorulara da 
Sayın Bakan, maalesef, tatminkâr yanıt verememiştir. 

Beşinci soru ve zaman çerçevesi içerisinde söyleyebileceğim son konuyu kısaca söyleyelim. 
Beşinci soruyu, üstelik yasa tasarısının gerekçesinden aldım. Yasa tasarısının gerekçesinde -yasa 
tasarısının tümü üzerinde- ikinci paragrafta -daha baştan konuyor sorun ve saptama- deniliyor ki: 
"Stratejik bir bakış açısından ve uzun vadeli planlamadan yoksun bir çerçevede aşırı büyüyen ve 
merkezîleşen kamu idaresi..." Güzel, saptama güzel. Şimdi, bunu ne yapacağız; o zaman par
çalayalım, nasıl olursa olsun parçalayalım. Hayır; parçalayarak mı stratejik bir bakış açısı kazan
dıracağız, uzun vadeli planlamadan yararlanabileceğiz? Yani, gerekçe ile tasarı çelişiyor. Gerekçe 
saptamayı yapmış, doğru yapmış. Stratejik bakış açısı yoksa, planlamadan yoksunsa, stratejik bakış 
açısı kazandırmak gerekir, planlama yapmak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime son verirken, yapılan hataların başında şu anlayış geliyor: Biz 
yapamıyorsak, verelim başkaları yapsın anlayışı. İktidar, muktedir olmak demektir; yapacaksın. 
Ben, size, bunun somut örneğini de söyleyeyim: Tony Blair, İngiltere Başbakanı; çocuğunu özel 
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ders almak için bir yere, bir hocaya gönderdiği duyuluyor İngiltere'de. Burada, Türkiye'de doğal. 
Başbakan, özel ders almak için çocuğunu dershaneye gönderiyor diye İngiltere'de kıyamet koptu. 
Sen, çocuğunu özel dershaneye gönderdiğine göre, okullar yetersiz. Sen Başbakansın, bu okulları 
düzelteceksin, senin gibi herkes çocuğunu özel dershaneye gönderemez, dediler; bunun üzerine, 
Tony Blair ve hükümeti bir program başlattı. 

Bu anlayış yanlıştır. İyi niyetten, şundan bundan kuşku duymuyorum. Temel hata şudur: Biz 
yapamıyorsak, verelim başkaları yapsın. Bu yanlıştır. Ya yapmasını öğrenin ya da bırakın, yap
masını bilenler iktidara gelsin; biz gelelim. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Millet versin! Millet vermiyorsa biz ne yapalım? 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, sükûneti sağlayalım. Siz, daha sonra, Sayın Coşkunoğlu'yla 

konuyu tartışırsınız. 
Şahsı adına, Erzurum Milletvekili Sayın Mustafa Nuri Akbulut; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmek

te olan tasarının geçici 7 nci maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, görüşülmekte olan tasarıyla, halen yürürlükte olan 3202 
sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasada değişiklikler yapıl
maktadır. Kürsüye gelen bazı arkadaşlar "bu tasarıyla, yasanın hangi maddeleri yürürlükte kalıyor, 
hangi maddeleri yürürlükten kaldırılıyor" şeklinde bazı endişeleri dile getirdiler. İzin verirseniz, 
kısaca, tasarının kanunlaşmasıyla, 3202 sayılı Yasanın yürürlükte kalacak maddeleri hakkında mad
deleri hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, halen yürürlükte olan 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 49 maddedir. Bu 49 maddenin, görüştüğümüz 
yasa tasarısıyla, 41 maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Tasarının 1 inci maddesi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun ismini, Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun olarak değiştirmektedir. Tasarının 2, 3, 
4 üncü maddeleriyle, 3202 sayılı Yasanın 2, 3 ve 41 inci maddelerinde değişiklik yapılmaktadır. Bil
diğiniz gibi, 4302 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi, 1989 yılında yürürlükten kaldırılmıştır; 46 ncı 
maddesi de 3202 sayılı Yasayla yürürlükten kaldırılan hükümlerle ilgilidir. 

Yani, bu tasarının yasalaşmasıyla, yürütme ve yürürlük maddeleri de dahil olmak üzere, 3202 
sayılı Yasanın 6 maddesi yürürlükte kalacaktır. 

Bildiğiniz gibi, görüşülmekte olan tasarının çerçeve 6 ncı maddesinin ek 1 inci maddesiyle Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü yürürlükten kaldırılmakta, ek 2 nci maddesiyle de, Köy Hizmetlerinin 
yürüttüğü hizmetlerin, İstanbul ve Kocaeli'nde -il sınırları dahilinde olmak üzere- büyükşehir 
belediyesince, bu iller dışında da il özel idarelerince yerine getirileceğini amirdir. Tasarının 7 nci 
maddesiyle, kadro ve pozisyonlarıyla birlikte Köy Hizmetlerindeki tüm personeli, taşınırları, araç 
ve gereçleri, mülkiyetindeki taşınmaz mal varlıkları; ayrıca, Köy Hizmetlerinin mülkiyetinde ol
mayıp da, Maliye Bakanlığınca kendilerine tahsis edilen taşınmazların durumu, dönersermaye işlet
melerinin sözleşmelerinin devir durumları; yine, Köy Hizmetlerinin hak ve alacakları, görülen 
davalar, icra takipleriyle ilgili, devirlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektedir. 

Değerli arkadaşlar, buradan şunu söylemek istiyorum: Benden önce kürsüye gelen arkadaşlar, 
özellikle Köy Hizmetlerinde büyük yolsuzluk olduğundan dolayı böyle bir düzenlemenin yapıl
dığını, büyük bir yanlışlıkla dile getirdiler. Tasarının gerekçesinde, Köy Hizmetleri Genel Müdür-
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lüğünde yolsuzluk olduğuna ve bu devrin bu nedenle yapıldığına ilişkin hiçbir açıklama yoktur. Bu 
açıklama tamamen saptırmadır. Hepinizin bildiği gibi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yürüt
tüğü hizmetlerin, mahallî müşterek ihtiyaçların, mahallinde daha iyi planlanıp yerine getirilmesinin 
uygun olacağı ve hizmette verimliliğin artacağı nedeniyle bu şekilde bir hizmet devri, bir değişik
lik düşünülmektedir. Ben, buradan, hem şahsım hem Parti Grubum adına, bugüne kadar Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü emrinde işçi, memur, statüsü ne olursa olsun, kahramanca, büyük öz
veriyle görev yapan bütün arkadaşları minnetle ve şükranla anıyorum. Bu uğurda canlarını feda 
eden, görev şehidi olan arkadaşlarımız var; yine, hayatlarını kaybeden personeller var; ben, hepsine 
Allah'tan rahmet diliyorum. 

Buradan, bir hususu daha dile getirmek istiyorum: Bildiğiniz gibi, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün kapatılacağı, personelinin çoğunun emekli edileceği, iş aktinin feshedileceği, iş
çilerin işsiz kalacağına ilişkin, gerçekdışı propagandalar yapılmıştı. Yasadan hepimizin anladığı 
üzere, Köy Hizmetlerinin hiçbir çalışanı, hiçbir şekilde mağdur edilmeyecektir; hiçbir işçisi, 
memuru, işinden çıkarılmayacaktır. Hatta, almakta oldukları maaşları, özlük hakları, malî durum
ları kesinlikle güvenceye bağlanmıştır. Devredilen işçilerin, memurların, bulundukları pozisyonda 
aldıkları maaş, Köy Hizmetlerinde aldıkları maaştan, ücretten -diğer sosyal haklarıyla birlikte- az
sa, bu fark, kendilerine defaten ödenecektir ve gerek il özel idarelerinde gerekse İstanbul ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediyelerinde görev alacak olan Köy Hizmetleri personeliyle ilgili aylık ve maaşlar 
hazine tarafından ayrıca gönderilecek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Hiçbir kimsenin gerek özlük hakları gerek malî 

haklan açısından bir kaybı olmayacaktır. Bunları da sizlere dile getirmeyi, vatandaşlarımıza anlat
mayı bir görev bildim. 

Ben, tekrar, bütün Köy Hizmetleri çalışanlarımıza, aktif olarak çalışanlarına aileleriyle birlik
te sağlıklar, mutluluklar diliyorum; hayatlarını kaybetmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. 

Bu yasanın, inşallah, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını 
diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - 10 dakikalık soru-yanıt bölümüne geldik. 
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik, buyurun. 
MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Aracılığınızla, Sayın Bakana kısa bir soru yöneltmek istiyorum. 
Sayın Bakanım, birkaç gündür Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün il özel idarelerine devriy

le ilgili yasayı tartışıyoruz. Ancak, bu arada, Genel Müdürlük bünyesindeki 42 500 çalışanı ilgilen
diren toplu iş görüşmeleri de dün itibariyle başlamış durumdadır. Yol-İş Sendikasında örgütlü iş
çiler, umutla, bu toplu iş görüşmelerinin sonuçlarını beklemektedirler; fakat, tasarının yürürlük 
tarihi 1 Mart 2005 olarak tespit edilmiş. Bu durumda, Köy Hizmetlerinin il özel idarelerine dev
redileceği tarih olan 1 Mart 2005 tarihinden önce toplu iş görüşmeleri sonuçlandınlabilecek midir? 
Sonuçlandırılamazsa binlerce işçinin durumu ne olacaktır? 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Dursun Akdemir, buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma şu soruları sor

mak istiyorum: 
Geçici 7 nci madde: "Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak fonksiyonel ve ekonomik 

sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın gerekli görülen her türlü kurumiçi ve kurumlararası aktar
malar ile diğer bütçe ve muhasebe işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir." 
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Şimdi, sorum şu: Neden Maliye Bakanlığı değil de Maliye Bakanı? Burada niçin Maliye 
Bakanı kişi olarak yetkili kılınmıştır; buna cevap aramak lazım. Maliye Bakanlığı yetkili bakanlık 
değil midir ki, sadece bakanı yetkili kılmaya çalışmıştır bu madde? 

2- Burada çalışacak olan her kişiye, bizzat Bakan görevlendirerek mi yetki verecektir? 
3- Eğer "yetkili Maliye Bakanlığıdır" denilseydi, o zaman, Maliye Bakanı yetki kullanmakta 

zorlanacak mıydı? 
4- Yoksa, Başbakanın sürekli seslendirdiği gibi, bürokratik oligarşiden kurtulmak için mi işler 

bizzat Maliye Bakanına yaptırılmak istenmektedir? 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Haluk Koç; arkasından, Sayın Osman Coşkunoğlu... 
Kendisi herhalde dışarıda, uyarın. 
Buyurun Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Demin Sayın Akbulut'un konuşmasını bitirirken söylediği sözler hakkında Sayın Bakana ben 

bir soru yöneltmek istiyorum. 
Sayın Akbulut, Köy Hizmetlerinde çalışan ve şimdiye kadar yaşamını kaybeden tüm çalışan

lara rahmet diledi, gelecek bayramlarının kutlu olmasını diledi. Bu, sadece hayatını kaybedenler 
için değil, bundan sonra, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatıldıktan sonra, il özel idarelerine 
devirle ve daha sonrasında gelecek olan şirketleşme, özelleşme süreciyle birer sözleşmeli personel 
statüsüne geçecek ve iş güvencesini kaybedecek olan bütün Köy Hizmetleri personeline ve çalışan
larına da herhalde aynı dilekleri iletiyor, geçmiş olsun diyor, şimdiden, onların da bayramını kut
luyor. 

Sayın Bakan katılıyor mu acaba Sayın Akbulut'un bu dileğine; onu öğrenmek istedim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Osman Coşkunoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan, buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Teşekkür ediyorum. 
Arkadaşlarımın sorularına yazılı cevap vereceğim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Grup Başkanvekilinin sorusuna da kapanış konuşmasında 

kısaca değineceğim. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, geçici madde 7 üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.16 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.32 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

726 sıra sayılı yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3. - 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) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Geçici 8 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 8.- Bu Kanun uyarınca yapılacak devir işlemleri ile düzenlenecek belgeler 

her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fondan müstesnadır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın 

Bayram Meral; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaş

larım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Geçici 8 inci madde üzerinde söz almış bulunmaktayım. Madde metni okundu, malum. Bu 

konudaki düşüncemi, bir kez daha, tekrar etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Burada konuşan 
bazı arkadaşlarım, İktidar Partisinden bazı milletvekillerimiz -ağızlarına sağlık- hükümet adına 
konuştular, hiçbir işçinin hakkı kaybolmayacak, hiçbir teknik elemanın hakkı kaybolmayacak diye 
birsürü vaatte bulundular; umuyorum, bu gerçekleşecektir. 

Hakkın kaybı nedir değerli arkadaşlarım; bir genel müdür görevinden alınıyor, müşavir oluyor; 
binlerce teknik eleman görevinden alınıyor, müşavir oluyor; birsürü mühendis görevinden alınıyor, 
boş oturtulup para veriliyor. Bu hak kaybı değil de acaba nedir?! 

Şimdi, birçok kez söyledik. Bu, Plan Bütçe Komisyonunda da konuşuldu. Orada, Devlet Plan
lama Teşkilatının yetkilisi de ifade etti; dedi ki: "Efendim, kırsal kalkınma genel müdürlüğü 
kurulacaktır. Bu, köye, köylüye, kırsal yörelere hizmet götürecektir." Ben o zaman hükümete rica 
edip, eğer böyle bir genel müdürlük kurulacaksa, şayet Köy Hizmetlerinin ismi de sizi rahatsız 
ediyorsa, Köy Hizmetleri adını kaldırırsınız, kırsal kalkınma genel müdürlüğü koyarsınız ve böy
lece bu sıkıntılar aza iner dememe rağmen, maalesef, bunu hallettiremedik. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, burada, devir teslim konusunda bir konu dikkatimi çekiyor. İki 
büyükşehir ilimiz, İstanbul ve İzmit; oradaki Köy Hizmetlerinin makine parkı, aracı, gereci, binası 
vesaire bu iki büyükşehir belediye başkanlıklarına devrediliyor ve bunların giderlerinin, tutarlarının 
da hazine tarafından karşılanacağı bir önceki maddede vaat ediliyor. Şimdi, diğer illerin, diğer 
büyükşehir belediyelerinin bu konuda kusuru nedir? Burada bir tezat vardır; ama, Sayın Bakanımız 
diyor ki: "Artık, bunlar, bütün köyleri kapsamıştır, ilçeleri kapsamıştır." 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bu teşkilat kırk yıllık bir teşkilat, oturmuş bir teşkilat. Köylüsüyle, 
kentlisiyle, ilçelisiyle kucaklaşmış bir teşkilat. Müdürü, işçisi yolu biliyor, suyu biliyor, çeşmeyi 
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biliyor. Bunları ortadan kaldırıyoruz şimdi. Ne yapıyoruz; makine parklarını vesaireyi özel idarelere 
devrediyoruz. Bu devir sırasında birçok sorun çıkacaktır. Bakınız, burada miadı dolmuş birçok 
makine vardır; ama, buradaki makine mühendisinin, inşaat mühendisinin, atölye ustasının sayesin
de bu makinelerin tamiri, bakımı yapılır, hizmete sunulur; çünkü, yenisini alma imkânımız yok. 
Bugün, bunların birçoğu, özel idarelere gittikten sonra hurdaya ayrılacaktır. Bunlar hurdaya ayrıl
dıktan sonra, bunu kullanan greyder operatörü, dozer operatörü, düz işçisi, yükleyici operatörü, tur-
napull operatörü, çekicisi, bunların sürücüsü, şoförü de dahil olmak üzere, boşta kaldığı zaman, 
burada yapılacak iki şey vardır değerli arkadaşlarım: Emekliliğini dolduranlara baskı yapacaksınız, 
resen emekli yapacaksınız veya bunların iş akitlerini feshedeceksiniz. Aksine, orada oturtup para mı 
vereceksiniz; yok. Bunlar yarın karşınıza çıkacak değerli arkadaşlarım. Bunlarla yarın karşılaşacak
sınız. Bu insanlar size gelecek. 

Değerli hemşerim, burada güzel konuştun, ağzına sağlık, Erzurum'u rahatlattın; ama, kazın 
ayağı öyle değil yani. Güzel şey vermek... Ben de memnun oldum; ama... 

AHMET YENİ (Samsun) - Bunlar karşımıza çıkacak diye reformdan vaz mı geçelim?! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Gözüm, reformu dün anlattın burada; ağzına sağlık. 

Samsun reformunu anlattın ve çok üzüldüm. Cebinden çıkardığın kâğıda dikkat edemiyor musun da 
tersini çıkarıyorsun, bu kadar heyecana ne gerek var? Dün gördüm, gördüm... Ağzına sağlık. 

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Reforma devam edin siz! 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, burada ipin ucu kaçtı. Yalnız, bir konuyu, özellikle Sayın 

Bakanımın, burada, hükümet adına açıklamasını istiyorum. Bu kadar insanı mağdur ediyorsunuz, 
ne derseniz deyin; ama, burada iki gerekçe koyuyorsunuz. "Bundan dolayı hiç arayan yok" diyor
sunuz; dün akşamdan bu tarafa benim telefonum hiç susmadı, binlerce teknik eleman, binlerce işçi 
beni aradı, üzüntülerini bildirdi değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, burada "yozlaşma" deniliyor; bu, çok ağır bir kelimedir. İkincisi "yolsuzluk"... Bunlar, 
yenilir içilir kelimeler değildir değerli arkadaşlarım. Farzımuhal, burada olan sizsiniz; biriniz Köy 
Hizmetlerinde müdürsünüz, Köy Hizmetleri işçisisiniz. Bunları kabul eder misiniz değerli arkadaş
larım; yani, siz yargıç mısınız?! Bazen bana evde çocuklarım diyorlar ki: "Baba, ne sinirleniyor
sun?" Sinirlenirim, elimde değil. Şimdi, siz yargıç mısınız; bunu yakaladınız mı da yolsuzluktan 
bahsediyorsunuz? Burada, bilhassa Sayın Bakanımdan, bu insanlardan özür dilemesini istiyorum; 
bu bir büyüklüktür. Yani, bu kadar, kırk yıl hizmet et, ondan sonra bu damgayı ye, git! Bu hoş bir 
şey değil değerli arkadaşlarım. Kusura bakmayın, bunun hoş bir tarafı yok. 

Bunları yazan kimse, bunlar hiç hayat mektebinde okumamış, hoşgörü nedir görmemiş, insan
la teşrikimesai nasıl kurulur görmemiş, insanın gönlü nasıl alınır görmemiş; yazmış buraya, gerek
çe "yozlaşma..." Olmaz arkadaşlarım... "Yolsuzluk..." Yargıç mısın, yakaladın mı; yok. Ne hakla 
söylüyorsun sen bunu? Bunca insanı, bu sıkıntılara ilaveten bir de böyle bir tokada maruz bırakır
sanız, bu hoş olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, ben, inanıyorum ki, Sayın Bakanım büyüklük gösterip, bunu mutlaka 
çözecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bir konuyu daha arz etmek istiyorum. Sayın Bakanım burada, burada 
sendikacı arkadaşlarım da var, birçok yönetici de var. Her yıl, kurban bayramından önce işçilerin 
bir ikramiyesi olurdu; unuttunuz mu bunu? Her kurban bayramından önce, işçilere ikramiye verilir
di. Hiç sesiniz soluğunuz çıkmıyor, kendinizi öyle şeylere kaptırdınız ki, borcunuzu bile unuttunuz. 
Kurban bayramından önce, kamu işçisinin ikramiye hakkı vardır. 2005 yılı ikramiyesi, şu ana kadar 
verilmediği gibi, zannedersem, Bakanlar Kurulumuzdan böyle bir karar da çıkmadı; ama, bunun 
yolu vardır. Nedir yolu; avans verilir değerli arkadaşlarım; bu insanlar da, kurban bayramında, hiç 
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olmazsa, çoluğuna çocuğuna karşı mahcup olmadan, eşini dostunu ağırlama imkânını bulur. Bunu, 
özellikle hükümetten bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ne dersek diyelim, maalesef, bu tasarıyı yasalaştıracaksınız; ama, şunu 
özellikle ifade etmek istiyorum ki, doğru bir iş yapmadığınızın, yanlış bir iş yaptığınızın gelecekte 
farkına varacaksınız; ama, devlet büyük sıkıntıya girecek, devletin büyük kaybı olacaktır değerli ar
kadaşlarım. Kırk yıldır bu müessese oturmuş, hizmet üretmiş azıyla çoğuyla, insanlarla kaynaşmış, 
birleşmiş; kırk yıl sonra diyorsunuz ki, ben bunun üzerine bir çizgi çektim ve çektiniz, çekiyor
sunuz. Ne olacaktır ondan sonra; yarın, bir sürü işçi, tayin için yanınıza gelecektir; birsürü teknik 
elemanı, kendinize rica ettirmek için ayaklarınıza getireceksiniz; birsürü torpil ortaya çıkacaktır. Bu 
insanları bir tarafa attınız, oturttunuz; bunu inkâr edemezsiniz, yeni yeni, yandaşlarınızı işe alacak
sınız; bunun ötesi yok, bu işi biri yürütecek. Nasıl yürütecek; sen, il müdürünü, il müdür yardım
cısını, şube müdürünü, teknik personeli, genel müdürü, bölge müdürünü alır bir tarafa oturtursan, 
orada bir boşluk doğacaktır; bunun ötesi var mı?! Kim yapacaktır bunları; oraya adam alacaksınız, 
kimi alacaksınız; yandaşlarınızı alacaksınız değerli arkadaşlarım. Peki, bu adamların günahı neydi, 
bunların günahı ne?! 

MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Üç gündür aynı şeyi söylüyorsun! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Üç gün değil, sen bunu ömür boyu söyleyeceksin; unut

ma! 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayın... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Bu, kafanda şey olacak senin; çünkü, kusura bakmayın, 

şeyin yok; yani, kırsal yöreyi görmemişsin, köye gitmemişsin. 
MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Gidiyorum ben. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Efendim, bakın, gitsen, bunları böyle konuşmazsın. 
Ben bir şey anlatıyorum; diyorum ki... 
MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Hep varsayımla konuşuyorsun! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Müsaade eder misin... Ben, bunların içinde otuz sene 

çalıştım. 
MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Gerçek olmayan şeyleri söylüyorsun! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Yaşın kadar, başın kadar konuş! Ben otuz sene çalıştım 

bunlarla. 
BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Bir şey anlatıyorum sana; diyorum ki; burada, genel 

müdürü, genel müdür yardımcılarını, bölge müdürlerini, bölge müdür yardımcılarını, il müdürlerini, 
il müdür yardımcılarını, il şube müdürlerini bir tarafa koyuyorsunuz. 

Tasanda bu var; okumadın mı?! Okumadıysan, vereyim, akşam götür, bir gözden geçir. 
MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Okudum!.. Okudum!.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Tasarıda böyle deniliyor; bunları bir tarafa koyuyor

sunuz... 
MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Sen zannediyorsun ki, bir sen okuyorsun... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Bunları koyduğunuza göre... Farzımuhal, orada işçilere 

dokunmadınız; dozer var, greyder var, şantiye var. Bunlara kim komuta edecek değerli arkadaş
larım? Bir komuta gerekiyor, değil mi?! 
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AHMET YENİ (Samsun) - Yeni sistem getiriyoruz. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Hah, işte, ben de onu söylüyorum; ağzına sağlık. 
AHMET YENİ (Samsun) - Yeniliğe karşı çıkmayın!. 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Samsun'da da öyle mi yapacaksın?! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - İşte, ben de onu anlatıyorum; bu yeni sistemde, yandaş

larınızı oraya dolduracaksınız. 
AHMET YENİ (Samsun) - Ne alakası var?.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Ben de onu söylüyorum; bak, ne güzel tarif ediyorsun? 
BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım arkadaşlar; konuşmacıyı dinleyin. Laf atmayın!.. Konuş

macıyı dinleyin. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Şimdiye kadar, hep sen yandaşlarını... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, hiç unutmayın ki, toplumun talep

lerine, isteklerine kulak vermeyen geçmişteki iktidarlar da, sizin gibi, burada oturuyordu. Nerede 
onlar?.. Onlar nerede?.. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Senin demenle değişmez!.. 
BAŞKAN - Zülfü Bey, müdahale etmeyin; konuşmacıyı dinleyin. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Bir gün gelecek, hiç merak etmeyin, bu halinizle, siz de 

orada olacaksınız. 
Size dostça bir ifadem olsun; teşekkür ederim, arasıra muhalefet sıralarına geçip oturuyor

sunuz, şimdiden kendinizi alıştırın; çünkü, bu gidişle, bu halinizle yeriniz orası olacaktır. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sen de emekliliğe alıştır kendini. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Bundan hiç şüphem yok! 
AHMET IŞIK (Konya) - Anketlere bak, anketlere! 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Senin yerin neresi olacak? 
BAYRAM ALÎ MERAL (Devamla) - Buradan halka sesleniyorum... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Siz de emekliliğe alışın. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Halk, bizi de görüyor sizi de görüyor. Halk bir kere 

yanılmıştır, yanılmayan bir Allahtır... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Kimse yanılmadı... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Ben halkıma güveniyorum, inşallah, bir daha yanıl-

mayacaktır; halkıma güveniyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, Sayın Meral "eskiden, kurban bayramı öncesi, işçilere avans mahiyetinde ik
ramiye ödenirdi. Hükümet, acaba bu konuda ne düşünüyor" diye bir soru yöneltti. İzin verirseniz, 
Hükümet adına, bu konuda kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin; buyurun. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; biraz önce konuşan Sayın Meral, daha önceki dönemlerde 
hükümetler, bayramlar öncesi; özellikle kurban bayramı öncesi kamuda çalışan işçilere "ilave 
tediye" adı altında ikramiye öderdi; ancak, gördüğümüz kadarıyla hükümetin gündeminde böyle bir 
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şey yok anlamına gelen bir açıklama yaptılar. Hemen şunu ifade edeyim ki; 6772 sayılı Devlet ve 
Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına Dair Yasa gereği -ki, bunlardan 
birini ödemek zorunludur, bir diğeri Bakanlar Kurulunun inisiyatifine bırakılmıştır- 2004 yılında, 
hem zorunlu olan ikramiye hem de Bakanlar Kurulunun takdirine bırakılmış ikramiye, geçtiğimiz 
ayın; yani, aralık ayının son haftasında ödendi. Şimdi, 2005'le ilgili de, yine aynı yasaya göre öden
mesi gereken ikramiye var. Bunun ilkini, kurban bayramı öncesi ödemeye karar verdik, kararname, 
Bakanlar Kurulunda biraz önce imzaya açıldı. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Meral, duydun mu? 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI VE MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Ben, bu açıklamayı yapma fırsatı verdiği için, Sayın Bayram Meral'e teşekkür ediyorum. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Teşekkür ederim, sağ olun. 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI VE MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Biz, kuşkusuz ki, çalışanlarımızın sosyal ve malî haklarını korumada, onların ekonomik ve sosyal 
durumlarını elimizden geldiğince düzeltmede çok hassasız, bunu huzurunuzda ifade etmek is
tiyorum; çünkü, Bakanlar Kurulunun görevlerinden biri de sosyal taraflarla ilgili işleri yürütmektir. 
Toplugörüşme ve sözleşme çalışmalarında, Hükümet adına, ilgili sendika ve konfederasyonlarla 
ben muhatap oluyorum. 

Nitekim, toplugörüşme sonucunda, 1991 yılından sonra memuriyete girmiş olanlara 1 derece 
verilmesiyle ilgili kanun tasarısını sevk ettik, Plan ve Bütçe Komisyonunda 50 maddelik bir tasarı 
içerisinde bu görüşülüyordu; ancak, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarımız, bu tasarı 
gecikecek diye, onu, müstakil bir madde olarak, hatta, bir kanun teklifini alarak, Komisyondan 
çıkardılar; ama, sanıyorum, raporun yazımı yetişmedi. Bugün onu da çıkarmayı düşünüyorduk; an
cak, şunu hemen ifade edeyim ki, 15 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere, memurlara 1 derece 
verilmesiyie ilgili kanun tasarısını kurban bayramından sonraki ilk çalışma günümüzde huzurunuza 
getiriceğiz ve birlikte çıkaracağız. Memurlarımızın herhangi bir kaybı olmayacak; çünkü, yürürlük 
tarihi o tasarıdaki yürürlük tarihi olacaktır. 

Bu açıklamaları yapma ihtiyacını hissettim. 
Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum, şimdiden kurban bayramınızı tebrik ediyorum efendim. 

(Alkışlar) 
BAŞKAN - Bayram Meral Beyin, bayram öncesi ikramiye ödemeleriyle ilgili uyarısı bir işe 

yaradı; bugünkü bir kararı açıklama fırsatını verdi Sayın Mehmet Ali Şahine. 
AHMET YENİ (Samsun) - Karar daha önce alınmıştı. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - İşe yaradı. 
BAŞKAN - Biz de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak, halkımızın kurban bay

ramını kutluyoruz. Bu, son toplantımız olduğu için ancak bu toplantıda kutlama şansımız var. 
Halkımızın kurban bayramını tekrar kutluyoruz. 
Şahsı adına, Ordu Milletvekili Sayın Cemal Uysal; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
CEMAL UYSAL (Ordu) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun 

tasarısının geçici 8 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Efendim, biraz önce konuşan Sayın Coşkunoğlu çok güzel bir konuya değindi "koordinasyon 
sorunu" dedi. Gerçekten de, ister özel kesimde olsun -yani, piyasa mekanizmasıyla çalışan özel sek
törde olsun- isterse kamu idaresinde olsun, temel sorun, zaten koordinasyon sorunudur. İşte, bu 
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koordinasyon sorunu, serbest piyasa ekonomisine müdahale etmeyi de gerektiren bir sorundur; ki, 
birçok ülke, piyasa mekanizmasının işlemesine müdahale eder. İşte, tabanfiyatlan destekleme alım
ları gibi, işçi ücretlerinin, özellikle asgarî ücretin tespiti gibi, buna benzer birçok alanlarda devletin 
piyasaya yapmış olduğu müdahale, işte bu koordinasyonun piyasa mekanizması tarafından tam 
olarak gerçekleşmemesinden kaynaklanır. Bu, ekonominin temel bir sorunudur. 

Kamu idaresinde de koordinasyon sorunu çok büyüktür ve bunun giderilmesinin temel yolu da 
ademi merkeziyetçiliktir; yani, kamu idaresini mümkün olduğu kadar yerelleştirmektir. 

İşte, yapılmakta olan bu değişiklikle, daha doğrusu Köy Hizmetleri gibi çok önemli bir 
kuruluşun mahallî bir teşkilatla birlikte çalışmasını sağlamakla koordinasyon sorunu büyük ölçüde 
çözülmüş oluyor; çünkü, şimdi, bugünkü sistemde bir köyün yolunun yapılması veya içmesuyunun 
yapılması veyahut da kanalizasyonunun yapılması beş kademeden geçmek suretiyle Ankara'ya 
kadar geliyor, Yüksek Planlama Kuruluna kadar gidiyor, birçok kademeden, genel müdürlük 
seviyesinde, bölge seviyesinde, bakanlık seviyesinde geçiyor ve ondan sonra onaylanıp gidiyor. Ar
tık, bundan sonra, bu, mahallen yapılacağı için hiçbir koordinasyon sorunu da kalmayacak. Bundan 
sonra Köy Hizmetleri teşkilatı, köylü için ve köy için çok daha sıcak, çok daha yakın olacak; o 
bakımdan hiçbir endişemizin olmaması gerekir. Bunun çok iyi olacağını, özellikle bu koordinasyon 
sorunu vesilesiyle anlatmak istedim. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN -Şahsı adına, ikinci söz talebi, Ardahan milletvekili Sayın Ensar Öğüt'ün. 
Buyurun Sayın Öğüt. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan yasa 

tasarısı hakkında söz aldım. 
Şimdi, ben, sözü çok fazla uzatmayacağım. Çiftçilerimizin, köylülerimizin büyük sorunları var. 

Bu karda kışta, hakikaten... 2004'ten doğrudan gelir destek parasını almadılar. Beni devamlı arıyor
lar Türkiye'nin her tarafından. Sayın Bakanım, bu doğrudan gelir destek parası ne zaman ödenecek; 
bayramdan önce ödenir mi? Bunu, ben, istirham ediyorum. Ödenmez mi?... Ne zaman ödenir; bel
li değil... 

Vallahi, bu hiç olmadı. Diğer kesimleri sevindirdik; ama, bayrama girerken, köylümüz ve çift
çimiz hakikaten çok gariban kaldı. 2004'ten alacağı doğrudan gelir destek parası ödenmiyor; bunun 
en kısa zamanda ödenmesini istirham ediyorum. 

İkincisi; kurban bayramımız geliyor. Kurban bayramı için, şu anda, Doğu Anadoludan, güney
doğudan kamyonlarla hayvan geldi büyük şehirlere. Ancak, kurban bayramı öncesi -benim 
duyumuma göre, iddiaya göre- sınır illerimizden, bazı sınır illerimizden kaçak hayvan girişi olduğu 
duyumunu aldım Sayın Bakanım. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya)- Ensar Bey, lütfen... 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla)- Tamam, ben arz ediyorum efendim. Şimdi, bununla ilgili ben siz

den istirham ediyorum... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya)- Ensar Bey, lüften... "Duydum" 

demekle olur mu?!. 
BAŞKAN- Lütfen Sayın Bakanım, müdahale etmeyelim... 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla)-... bu illerimizde, sınır illerimizde daha sıkı tedbir alalım; ben siz

den istirham ediyorum. Daha sıkı bir tedbir alalım ve kaçak hayvan gelmesin. Hiç olmazsa, köy
lümüz, malını doğru dürüst bir değerle satsın ve üç beş kuruş cebine para girsin, madem doğrudan 
gelir destek parası ödenmiyorsa. 
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Bunu ben niçin söyledim Sayın Bakanım; yani, duyum aldık. Diyorlar ki, kaçak giren illere 
hayvan kulak küpesi gönderilmiş çok sayıda. Lütfen, bunları bir kontrol edin, talimat verin genel 
müdürlerinize. Bu çok önemli; yani, eğer, oraya, hakikaten, hayvan kulak küpesi gitmişse... Onun 
150 000 000 lira rüşvetle satıldığını iddia ediyor vatandaşlarımız; o anlamda demek istiyorum efen
dim. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Bunun Köy Hizmetleriyle ne alakası var?! 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Üçüncüsü, Orman Bakanımız yok herhalde; ama, Sayın Başbakan 

Yardımcımız var. 
Değerli arkadaşlar, Türkiye'de 2 000 civarında kooperatif var, bunun 432 tanesi tarımsal kal

kınma kooperatifi; Orköye bağlı, kredi almışlar, tarımsal kalkınma kooperatifleri. Bu kooperatif
lerin devlete 150 trilyon civarında borcu var ve geçen gün bana 15 kişi geldi, ödeme imkânları yok. 
Yüksek bir faizmiş, şimdi faizi hükümet aşağı çekmiş; ama, diyorlar ki, biz özel sektörle yarış 
yapamıyoruz, özel sektörle yarış yapamadığımız için bu borcu ödeme imkânımız yok. Lütfen, 
hükümet, herkese iyilik yaptı; çiftçilere de... Yani, az da olsa bir iyileştirme oldu... 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Kime iyilik yaptı?!. Lütfen!.. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - ...bu tarımsal kalkınma kooperatiflerine de bir iyileştirme yapıl

sın. Çünkü, tarımsal kalkınma kooperatifleri, hakikaten, çiftçilerimizin belkemiği olan bir kuruluş
tur değerli arkadaşlar. 

BAŞKAN - Konuya gelelim Sayın Öğüt. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Şimdi, Köy Hizmetlerine geliyorum, konuya geldik. 
Değerli arkadaşlar, konuya gelmenin bir anlamı yok. Niye yok diyorum; zaten, AK Parti 

otomatiğe bağlamış, elini kaldırıyor, kabul ediliyor; ama, şunu söyleyeyim... 
AHMET YENİ (Samsun) - O yetkiyi halk verdi bize. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - O yetkiyi halk verdiyse, almasını bilir Sayın Milletvekilim. 
Şunu söyleyeyim, arkadaşlar, Köy Hizmetleri, hizmeti iki türlü yapıyor; bir, Köy Hizmetleri 

yapıyor; iki, özel idare köylere hizmet ediyor. 
İki kurum, geri kalmış, yoksul köylerimize hizmet edemezken, bunu tek kuruma indirmenizle 

nasıl hizmet edilecek; onu bana söyleyin. Yani, Köy Hizmetleri bir taraftan, özel idare bir taraftan 
köylere yol, su, kanalizasyon götürmeye çalışıyor. Ardahan'da ve Türkiye'nin genelinde, çok yerin
de su yok. Televizyonda da izliyorsunuz, insanların içecek suyu yok. Bu insanlar bu ülkeye vatan
daşlık görevini yerine getirmiş, askerlik yapmış, vergi vermiş, şehit olmuş; devlet bunlara içecek bir 
su vermemiş arkadaşlar. Böyle bir devlet anlayışı olabilir mi?! 

Bugün, bakın, laf açılmışken söyleyeyim; Doğu Anadoluda, Ardahan başta olmak üzere, çoğu 
köyde suyu nasıl içiyorlar, biliyor musunuz; karı eritip, kar suyu içiyor insanlar. Bugün, Damal 
Belediye Başkanı aradı; dedi ki: "Köylerle, artık, irtibatımız kesildi; tipi ve fırtına var. Ne olur, Köy 
Hizmetleri müdürünü arayın, bize araç gereç göndersin." Şimdi, araç gerece bakıyorsun; araç gereç 
eksik, yetmiyor; gönderilmemiş. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayın. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Değerli arkadaşlar, güvenlik açısından olsun, kış şartları açısından olsun, doğu ve güney

doğuyu özel projelerle kalkındıramazsak, Türkiye'yi kalkındıranlayız. Türkiye'nin kalkınması, doğu 
ve güneydoğuya bağlıdır; bunu, net olarak söylüyorum. Şimdi, oraların kalkınması için iki öneride 
bulunacağım. 
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Birincisi şu: Erzurum'da, Sarıkamış'ta, Ardahan'da, diğer yörelerde kayak tesislerimiz var. 
Devlet, buralara olimpik tesisleri yapacak sistemi geliştirsin -Sayın Başbakan Yardımcım da 
burada- bu, çok önemlidir. Olimpik tesislerin kurulmasının veya kayak tesislerinin kurulmasının, 
Köy Hizmetleriyle ne alakası var diyeceksiniz; çok alakası var; çünkü, civardaki bütün köyler kal
kmıyor, hepsinin altyapısı yapılıyor. 

İkincisi şu: En önemlisi, millî parklar yapılsın. Doğu Anadoluda, doğru dürüst, orman kalmadı. 
Millî parklar yapıldığı zaman, yine, aynı, civardaki köylerin altyapısı yapılacak, gelişecek. 

Bu anlamda, bu iki projenin, mutlak surette, doğu ve güneydoğuya uygulanması gerektiğine 
inanıyorum. Sözü çok fazla uzatmak da istemiyorum; ama, çok şey konuşacağız... Köylümüzü ve 
çiftçimizi düşünelim; nüfusumuzun yüzde 40'ını temsil ediyorlar. 

Ben, buradan, bütün Türkiye'nin ve İslam âleminin kurban bayramını kutluyor, hepinize say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, soru-yanıt bölümüne geldik. 
Muğla Milletvekili Sayın Gürol Ergin, buyurun. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Benim, Sayın Bakanıma iki sorum var. Bunlardan birincisi, biraz önce, Sayın Cemal Uysal, 

konuşmasında ifade ettiği gibi, İktidar Partisine mensup hemen tüm konuşmacılar, bu yasaya, hiz
metlerin yerelleştirilmesi nedeniyle olumlu oy vereceklerini söyleyip, olumlu oylarını veriyorlar. 

Şimdi, Bakanlığın bu Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bütün görevleri, aynen -çok az 
değişikliklerle- özel idarelere devrediliyor; ancak, bu görevlerin yaklaşık yarısı, yine, hiç değiştiril
meden, Bakanlıkta görüşmeleri yapılan, taslağı hazırlanan Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü 
Tasarısına getirilmiş oluyor; yani, hizmetler, yeniden, bir başka genel müdürlükte merkezîleş-
tiriliyor. Şimdi, Sayın Bakan, getirecekleri o yasaya AKP Grubunun "evet" diyebileceğini 
düşünebiliyor mu? 

İkinci sorum şu: Kar ve kış ortamında, Genel Müdürlüğün kapatılacağı da bilinirken, bir ilin 
müdürünü bir başka ile göndermeyi, çoluk çocuğunu, okuyan çocuklarını dikkate almadan gönder
meyi Sayın Bakanım insafla bağdaştırabiliyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Mustafa Gazalcı, buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, yol, su, köprü yapımı, bakımı gibi hizmet alanları var

dı; bunların dışında da, toprak, yeraltı su kaynaklarının kullanımı, korunması ve geliştirilmesiyle il
gili yaşamsal derecede görevleri ve işlevleri vardı. Yani, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ar
kadaşlarım da söyledi, 7 ana dalda ve 26 ayrıntıda hizmet veriyordu. Bu yerelleşme olduğunda, bu 
hizmetlerden kimileri görülecek; ama, büyük bir kısmı görülemeyecek. Bir yandan da, Genel 
Müdürlük kapatılacak, insanlar belki de kızağa alınacak. Acaba, yol, su, köprü yapımı, bakımı 
dışında, gerçekten, toprağın, yeraltı su kaynaklarının değerlendirilmesi ve bölgesel planlarda, 
Bakanlığınıza bağlı, hiç olmazsa bir ölçüde bu hizmetlerin aksamaması için bir birim kurup, orada 
bu hizmetleri yapmayı sürdürecek misiniz? 

İkinci sorum: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bütün kaynakları, makineleri, varlıkları il 
özel idarelerine bırakılacak. Bu makineler, varlıklar, il merkezinde, il özel idarelerinin ve valinin 
emrinde bekleyecek. Şimdi, ben ilçemi düşünüyorum -tabiî, doğuda falan daha da güç- il merkezine 
100-150 kilometre uzakta, bir Çameli İlçesinin, bir Çivril İlçesinin köyleri var. Kışın yol kapandı, 
heyelan oldu, başka şeyler oldu; il merkezinden, yani 150 kilometreden, 100 kilometreden bir 
makine gelinceye kadar o mağduriyet, o zarar, sürecek. 
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Bilmiyorum; bu tasarı, biraz oldubittiye getirilerek yasalaşıp çıkıyor; yaşayınca aksaklıklarını 
göreceğiz; "yerelleşme, demokratikleşme olsun, bürokratik engeller kalksın" diye, belki de, orada, 
ilde, bir bürokratik engelle karşılayacağız... 

BAŞKAN - Soruyu sorun lütfen. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli)- Soruyu soruyorum Sayın Başkanım. 
Diyorum ki, hiç olmazsa ilçe merkezlerinde, belki, belediyelerle bir eşgüdüm içerisinde bu 

güzelim kuruluşun makinelerini bulundurup, o köylere daha yakın tutularak, hiç olmasa o kış gün
lerinde, tam da gereksinim olduğu zamanlarda, o makineler kullanılamaz mı diyorum. 

Sayın Bakanım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Osman Coşkunoğlu, buyurun. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Efendim, izninizle, birkaç kez soruldu; fakat, Sayın Bakandan yanıt alınamamış bir soruyu, 

ben, çok yalın bir şekilde ifade edeceğim 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, şu anda yaptığı işler içerisinde, projeler içerisinde ve iş

levleri içerisinde, özellikle küçük illerinde, kendi seçim bölgem Uşak gibi veya doğuda daha zor il
lerde yapılamayacak nitelikte, çapta hiç mi bir iş yoktur Sayın Bakanım? Şu anda Genel Müdür
lüğün uhdesinde olan ve küçük illerin il özel idarelerinin bilgi birikimi ve o illerdeki teknolojik alt
yapı içerisinde yapılması mümkün olmayacak hiç mi proje yoktur? Yani, her şey yerele devredilin
ce yapılabilecek durumda mı, küçük illeri de düşünürsek? Birinci sorum budur. 

İkinci sorum: Gerek Avrupa Birliği gerek Dünya Bankası, Türkiye'deki çiftçi nüfusunun, geliş
miş ülkelerde olduğu gibi, şimdiki düzeyi olan yüzde 35-40 mertebelerinden aşağılara, yüzde 
10'lara çekilmesini bizden talep ediyor; bunu biliyoruz. Bir art niyet aramıyorum; ama, bu çabalar, 
acaba, bu gibi yasalarla köylerimizi daha ihmal ederek, köylümüzü, köylü nüfusumuzu azaltmak 
gibi bir yöntemin bir parçası mıdır? Öyle bir izlenim uyandırıyor; köylü nüfusumuza, köylümüze 
daha az hizmet verirsek, köylü nüfusumuz giderek azalır; bu da, bizi gelişmiş ülkeler düzeyine yak
laştırır. Böyle bir anlayış mı vardır? Bu da ikinci sorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Haluk Koç, buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Gördüğüm kadarıyla, Sayın Bakan, son zamanlarda kendisine sorulan soruları -sayın millet

vekillerinin İçtüzüğün kendilerine verdiği hakları kullanarak sorduğu soruları- yanıtlamıyor, yazılı 
olarak yanıtlayacağını söylüyor. 

Ben, Sayın Bakanın sözünü tutacağına inanıyorum; ama, tam karşısında, hükümet sıralarında 
oturan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin -sohbetini herhalde biraz 
kesmek zorunda kalacağım Sayın Şahin'in- Kamu Yönetimi Reformu Tasarısının görüşmeleri 
sırasında... 

BAŞKAN - Sayın Şahin, soruyu size yöneltiyorlar. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Tamam... 
HALUK KOÇ (Devamla) - ...kendisine sorulan soruları yazılı olarak yanıtlayacağını beyan et

mişti. Aradan bir yıl geçti; bana, Sayın Mehmet Ali Şahin'den, sorduğum sorular için, o tarihte 
yazılı olarak cevap vereceğini beyan etmesine rağmen, herhangi bir yanıt ulaşmamıştır; ama, Sayın 
Sami Güçlü'nün böyle davranmayacağına ben inanıyorum, kötü örnek olmayacaktır. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Anlaşıldı. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Efendim, ben, Cumhuriyet Halk 

Partisi Grup Başkanvekili Sayın Haluk Koç'un hakkımdaki bu kanaatini yanlış çıkarmamaya özen 
göstereceğim. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakana, kendisine yönelik bir hitap olduğu için söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Çok 

teşekkür ederim. 
Adımdan bahsedildiği için kısa bir açıklama yapma ihtiyacını hissettim. 
Eğer, bana yöneltilmiş olan herhangi bir soruya "yazılı olarak cevap vereceğim" demişsem, o 

soruya yazılı cevap vermişimdir. Mesela, en son, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığıma bağ
lı kuruluşlarla da ilgili sorular yöneltilmişti bana; bir kısmına sözlü cevap vermiştim ve "geriye 
kalan sorulara yazılı cevap vereceğim" demiştim. Bir hafta sonra tüm sorulara yazılı cevap verdim. 
Sayın Grup Başkanvekili arkadaşımız takip ederse, sanıyorum, bürosuna gelmiş ve gözünden kaç
mış olabilir. Daha önceki sorularla da ilgili söylüyorum, bu konuda son derece hassasım ve titizim; 
bu sorulara mutlaka cevap vermişimdir. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Eski tarihli... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Eğer, atlamış olduğum bir soru varsa, onu da ayrıca tetkik edeceğim. Kendisi de beni bu konuda bil
gilendirir, dosyalarına yeniden bir bakarsa, memnun olurum. 

Hükümet olarak ve bakanlıklar olarak, yazılı, sözlü, her türlü soruya anında cevap vermeye 
özen gösteriyoruz. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Hayır, hayır... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Nitekim, şu anda, sorulara cevap verme oranımız yüzde 82'dir; ben her hafta takip ediyorum. 
Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Anlaşıldı. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Ben, geriye kalan yüzde 18'lik oranın içerisindeyim herhalde! 
BAŞKAN - Değerli milletvekili arkadaşlarım, geçici 8 inci maddenin görüşmeleri tamamlan

mıştır. 
Geçici 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8.- Bu Kanunun, geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yayımı tarihinde, diğer 

hükümleri 1.3.2005 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Burdur Milletvekili Sayın 

Ramazan Kerim Özkan söz istemiştir. 
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Sayın Özkan, sizin kişisel söz talebiniz de var; grup adına başka söz talebi olmadığı için, iki 
konuşma süresini birleştiriyorum. 

Buyurun Sayın Özkan. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 15 dakika. 
CHP GRUBU ADINA RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; görüşülmekte olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kapatılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısının 8 inci maddesiyle ilgili olarak görüşlerimi bildirmek üzere, Grubum ve şahsım adına söz 
almış bulunmaktayım; Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Bu arada, bugün sabah Ankara Garında meydana gelen tren kazasında hayatlarını kaybeden 
tren şefi Mehmet Yelkenbırak'a ve personel Sinan Işık'a Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağ
lığı dilerim; yaralılarımıza da acil şifalar temenni ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1984 yılında kurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
ne yazık ki, bugün -her ne kadar yetki devri deseniz de- kapatılmak istenmektedir. Adalet ve Kal
kınma Partisi Hükümetinin, icraata başladığı ilk günden itibaren planlı ve programlı olarak yürüt
tüğü kaldırma, yok etme, devretme, kapatma çalışmalarından biri daha, maalesef, bugün, sergilen
mektedir. Birkaç gün önce, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrini içeren kanun tasarısını 
kabul ettik. Şimdi de, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılmasını görüşüyoruz. Bu görüş
meleri de, şu anda ekranlan başında izleyen milyonlarca yurttaşımız endişe ve hayretle izlemektedir 
ve kim bilir, bunların ardından ne tür düzenlemeler yapılacak, bizlerin kurum veya kuruluşlarına ne 
zaman sıra gelecek diye kaygıyla beklemektedir. 

Bakın, Burdur'da kapatılan ve kaybedilen bazı değerlerimizi hatırlatmak isterim. Burdur'dan, 
İsparta, İstanbul, İzmir ve Ankara'ya yapılan tren seferleri kaldırıldı. Burdur Şeker Fabrikasına ait 
Bucak, Ağlasun, Hacılar, Kemer, Eğneç gibi pancar kantarlarımız kapatıldı. Pancar şefliklerimiz 
kaldırıldı. 

Değerli arkadaşlarım, bu ülkede pancar deyince sadece şeker düşünülüyor. Pancar, ekim dikim 
çavuşluğuyla başlar -Türkiye'nin en büyük istihdam kaynağı pancar sektörüdür- çapalamayla 
devam eder, sulamayla sürdürülür; sökmesi, kantara taşınması, posası, küspesi, melası, başlı başına 
bir sektör, Türkiyemizin en köklü sektörü. Bunu gözardı ettiğiniz için üzüntülerimi belirtiyorum. 
Yine, Burdur'da, Altınyayla, Karamanlı, Kemer, Çeltikçi İlçelerimizdeki adliyelerimiz kapatıldı, 
bazı banka şubelerimiz kapatıldı; sıra, Burdur Köy Hizmetlerine geldi. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin, sözümona yeni düzenlemeler getireceğim diye 
çıkarılan bu kanunları, yok edilen, yerle bir edilen ve ülkeyi yıllarca içinden çıkılamayacak idarî 
krizlere sürükleyecek bu düzenlemeleri, sanıyorum bundan sonra iktidara gelecek üç beş hükümet 
dahi zor düzeltecektir. Yaptığınız fazla bir şey yok; ama, mevcut düzenleri bozmakta, karmaşa içine 
sokmakta yaptığınız şeyleri inkâr etmek mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, içimiz sızlayarak, Türkiye'nin en önde gelen şan
lı kurumlardan birisinin daha ipini çekmek üzere olduğumuzu üzülerek belirtmek isterim. Bugün, 
48 000'e yakın personeli, 19 bölge müdürlüğü, 12 araştırma enstitüsü, 2 eğitim merkezi müdürlüğü 
ve 3 proje müdürlüğü ve sahip olduğu 17 000 makinesiyle sayısız hizmetler vermiş olan devasa bir 
kurumu tarihin karanlık sayfaları arasına gömmek üzeresiniz. 

Birazdan bu kanun tasarısı oylanacak ve sizlerin oylarıyla bu koskoca kurum yerle bir olacak; 
tıpkı bundan önce de yok ettiğiniz, etkisiz bıraktığınız diğer kurumlar gibi. Ve eminim ki, bir
çoğunuz, neymiş şu Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şimdiye kadar neler yapmış ya da her türlü 
imkâna sahip miymiş ya da neleri yapmamış diye merak edip de ilgilenmediniz bile. Şimdi vakit 
çok geç olmadan, bari, verilen bir arada odalarınıza gidip bir 10 dakika araştırın. 300 000 kilomet
re köy yolunun ve 80 000 içmesuyu ünitesinin hangi kurum tarafından yapıldığını ve 15 000 000 
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köylümüze hizmet veren kurumun hangisi olduğunu öğrenin. 10 000'e yakın köy, 12 000 konut ve 
6 000 tarımsal işletmede yapılmış iskân çalışmaları hakkında bilgi edinin. Gerek proje müdürlük
lerince gerekse de araştırma enstitülerince yapılmış binlerce çalışmayı görün. Bu yasayla birlikte 
bütün bu çalışmaların heba olacağını hesaplayın. 

Yine, bu yasayla aileleriyle birlikte mağdur edeceğiniz en az 250 000 vatandaşımızı düşünün. 
Bu yasayla birlikte Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hizmetlerinden yararlanamayacak olan 
milyonlarca köylümüzün, çiftçimizin durumunu bir kez daha düşünün. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde ilk defa olarak biyogaz üretimine ait değerli çalışmaları yapan 
kurum, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüdür. 1986 yılında tüm akademik çalışmalar ve fizibilite 
çalışmaları tamamlanmasına rağmen ve biyogaz tesisi kurmak isteyen hayvancılık işletmelerinin 
yoğun taleplerine rağmen, hükümetlerin ilgisizliği nedeniyle bugün işlerlik kazandırılmamış ve 
kurumsal bir faaliyet yapılamamıştır. Bunun gibi birçok çalışmadan söz etmek mümkündür. 

Burada hantal olan yapı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yapısı mıdır, yoksa, hantal olan, 
devlet işleyişi midir?.. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her kar yağdığında, yolların her kapandığında, kırsal kesim
de yaşayan milyonlarca köylümüzün tek umudu olmuştur. 

Köylerde üç isim hep hafızalardadır; bunlardan biri greyder şoförüdür, biri veteriner hekimdir, 
biri -orman köyü ise- ormancıdır. Birçok okul çocuğumuz Köy Hizmetlerinin açtığı yollardan okul
larına gitmiş, birçok hastamız bu sayede hastanelere ulaşarak şifa bulmuş, birçok kadınımız, yine 
bu yollardan hastanelere ulaşarak doğum yapmıştır. 

Bugüne kadar 300 000 kilometreye yakın köy yolunu açan, önder, genç çiftçileri yetiştiren, 
doğal arıtma tesisleri, havuzlar, sulama kanalları yapan, yine yeraltı sularımızın değerlendirilmesi 
için çok değerli çalışmalar yapan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü değil midir?! 

Böyle bir kurumu kapattığınızda ve tüm yetkilerini belediye ve özel idarelere devrettiğinizde, 
bu hizmetlerin aksamadan ve geliştirilerek yürütülebileceğini, gerçekten, düşünüyor musunuz? 

Bugün, İstanbul'da üç dört saatlik bir kar yağışı, tüm yaşantıyı günlerce felce uğratmaktadır. 
Yerel yönetim bunda bile başarılı olamazken, bir de Köy Hizmetlerinin görevlerini nasıl yürütecek
tir? Bu sorumluluğu nasıl yerel yönetime vereceksiniz? 

Kendi kurumlarında bugüne kadar her türlü özveriyle çalışan kurum personelinin, şimdi, bir 
başka kurumun bünyesinde sığıntı bir çalışan olarak aynı özverili çalışmaları sürdürebileceğini 
düşünüyor musunuz? 

Ülkemizde, toprak muhafazası, arazi toplulaştırılması, arazi düzeltme hizmetleri, göçmen ve 
göçebelerin iskânı, heyelan ve erozyonla mücadele konularında tek yetkili ve tek bilgili kuruluş 
Köy Hizmetleridir; Genel Müdürlük de bir ihtisas birimidir; bunu görmezlikten gelemeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı yasalaştıktan sonra, seçim bölgelerinizde aksayan hiz
metlerden dolayı vatandaşın tepki ve şikâyetlerini nasıl göğüsleyebileceğinizi iyi düşünün. Belki de, 
tarihî bir karar vererek koskoca bir kurumsal yapıyı yerle bir etmek üzeresiniz. Bunun vicdanî 
sorumluluğunu üstlenebilecek misiniz? Gelin, bu kanun tasarısını reddedelim. Bu kurumsal yapıyı 
bozmayalım. Sonra, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü nasıl daha verimli çalıştırılabilir, neler 
yapılabilir; onları hep birlikte tartışalım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti, bugüne kadar iş
çinin, memurun, köylünün, çiftçinin ve milyonlarca işsizimizin dertlerine çare bulmak yerine, 
bugün darboğazda olan tarım ve hayvancılığımızın sorunlarına çözüm bulmak yerine, Başbakanlık
ça hazırlanan bu kanun tasarısıyla mevcut durumu iyileştirmeyi düşünmüyor; daha da komplike bir 
hale getiren bu tasarıyı gündeme getiriyor. 
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Sayın milletvekilleri, lütfen, sağduyulu olalım ve bu kanun tasarısına "hayır" diyelim. Aksi hal
de, devletin en iyi işleyen çarklarından birisini daha kırmış olacağız. Gelin, bu yanlıştan vaz
geçelim. Neden vazgeçelim diyorum; köylümüz, yerinden yönetimi ve hizmeti zaten ayağında 
alıyordu. Şöyle ki: Değerli arkadaşlarım, ben, Antalya İlinde, Korkuteli İlçesi adına beş yıl il genel 
meclisi üyeliği yaptım. İl genel meclisi üyeleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, bölge 
müdürlüğünün, il müdürlüğünün mesai arkadaşı gibi çalışırlar. Köy Hizmetleri çalışanları, kad
roları, ekipleri, bilgileri, deneyimleri, ödenekleriyle köye ve köylümüze, yıllardır, cansiparane bir 
şekilde hizmet etmektedirler. Onlar, ulaştırmada, içmesuyunda, köprüde, iskânda, tarımda, konutta, 
teknolojik araştırmalarda ve çevre sektöründe daima hizmet üretmişlerdir. Bakın, mevcut sistemde, 
il genel meclisi üyeleri daimî encümenleriyle vali başkanlığında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bölge ve il müdürlükleriyle neler yapıyorlardı: Yol yapımı, bakımı ve 
onarım çalışmalarını yapıyorlardı; köprü ve sanat yapılarını yapıyorlardı; arıtma ve kanalizasyon 
çalışmalarını yapıyorlardı; göçmen ve göçebelerle ilgili sorunları, onlar için yer kamulaştırmalarını, 
tarımsal iskânlarını yapıyorlardı; tarım arazisi tesviyelerini yapıyorlardı, tarım arazisi drenajlarını 
yapıyorlardı, tarım arazisi sulamalarını yapıyorlardı; yine, tarım arazisi toplulaştırmalarını yapıyor
lardı, toprak muhafaza çalışmalarını yapıyorlardı, tarım topraklarının korunmalarını sağlıyorlardı, 
yeraltı su kaynaklarının, değerlendirilmek üzere, sondaj çalışmalarını yürütüyorlardı; bütün bu sek
tör çalışanlarında gerek duyulan doneler için araştırma çalışmalarını, erozyon ve heyelan çalış
malarını, hatta duble yol çalışmalarında görev yapıyorlardı ve başarıyorlardı. Onun için, bu başarıya 
sahip çıkalım. Gelin, bu yanlışlıktan vazgeçelim diyorum. İşi arapsaçına çevirmeyelim. Bizim Bur
dur yöresinde bir atasözü vardır: "Ahmak oğlu verir malı veresiye/ kafesteki kuşu salıverir 
gelesiye." Gelin, kafesteki kuşu salmayalım. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bu maddede 'bu kanunun geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yayımı tarihinde, diğer hüküm
leri 1.3.2005 tarihinde yürürlüğe girer" denilse de, gelin, bu kanunu geri çekelim. 

Biliyorum, siz yine bildiğinizi yapacaksınız. Durum böyle olunca, ben, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün bağlı olduğu Sayın Bakana, şimdiye kadar yaptıkları hizmetten dolayı, Genel 
Müdürüne, mühendislerine, makine operatörlerine, şoförlerine, işçilerine kadar tüm çalışanlarına, 
hizmet alan Türk köylüsünün minnet ve şükranlarını sunuyorum. Bugüne kadar yapılan özverili 
çalışmalarınıza da şahsım adına teşekkür ediyorum. 

Bu vesileyle, tüm ulusumun, sizlerin ve Burdurlu hemşerilerimin yaklaşan kurban bayramını 
candan kutluyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Süreye saniyesi saniyesine riayet ettiniz; sağ olun. 
İkinci kişisel söz talebi, İstanbul Milletvekili Sayın İrfan Gündüz'e aittir. 
Buyurun Sayın gündüz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi yürek

ten saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Gündeminizi işgal etmemin esas sebebi; biliyorsunuz Danışma Kurulu kararıyla 1 Şubata 

kadar tatil kararı aldık. Gerçekten, bu Yüce Meclis geceli gündüzlü çalışarak, hafta sonlan çalışarak 
aslında böyle bir tatili hak etti. Bu konuda kamuoyumuzun bilgilendirilmesi babında fikirlerimi 
beyan etmek istiyorum. 

İktidarıyla muhalefetiyle burada gerçekten faydalı tartışmalar oldu. Aslında, Namık Kemal'in 
dediği gibi, bârikai hakikat müsademei efkârdan doğar. Bu tartışmalar ve ortaya serdedilen fikirler, 
öyle zannediyorum ki, bu işin icramda görevli Sayın Bakan ve değerli bürokratlar tarafından dik
kate alınacak ve ona göre de uygulama yapılacaktır. O yüzden, buna katkıda bulunan, iktidarıyla 
muhalefetiyle bütün arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Dolayısıyla, biz, Bütçe Kanunun-
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dan sonra âdet olduğu halde, yılbaşında da ara vermedik ki, kurban bayramının gelişi, dolayısıyla 
sömestr tatilinin de yine bu döneme denk gelmesi dolayısıyla, Meclisimizin 1 Şubata kadar bu din
lenmeyi hak ettiğine inanıyoruz. O yüzden, burada emeği geçen bütün arkadaşlarımızı milletimizin 
huzurunda bir kez daha tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. 

Ayrıca, yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla aziz milletimize Grubumuz adına hayırlı bayram
lar diliyorum, bu kurban bayramları mübarek olsun. Bu bayram, ülkemize, İslam âlemine ve tüm 
insanlığa hayırlı ve barış dolu günler getirsin diye temennide de bulunuyorum. 

Burada -tabiî, akıl için yol bir- aynı yere değişik yollardan gidilebilir. Şimdi, burada, gerçek
ten aslolan köye ve köylüye hizmettir. Burada, iktidarın yolu bu şekildedir, muhalefetin tercih ettiği 
yol bir başka şekildedir; ama, her ikisinin de gayesinin, aslında, köye ve köylüye, daha doğrudan, 
daha direkt hizmet götürmek kastı taşıdığına inanıyoruz. Davranışlar ve eylemler niyetlere göre 
değerlendirilir. İktidarın da muhalefetin de niyetinin doğru olduğuna inanıyoruz. O yüzden, gerçek
ten, hem bu Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgasıyla ilgili kanun tasarısı hem de bundan ön
ce bu Meclisin gösterdiği gayret ve performans her türlü takdirin üzerindedir; özellikle, ben, değer
li grup başkanvekilleri başta olmak üzere, muhalefetimizin de değerli milletvekillerine ve bütün 
milletvekili arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Soru-yanıt bölümüne geldik. 
Sayın Nuri Akbulut; buyurun. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Aracılığınızla, Değerli Bakanımızdan, şu hususun sorulmasını istiyorum: Değerli Bakanım, 

bildiğiniz gibi, görüşülen tasarının genel gerekçesinde dünya ölçeğinde ve genel olarak aşırı 
büyüyen ve merkezîleşen kamu idaresinde yozlaşma ve yolsuzluktan bahsedilmektedir. 

Yine, genel gerekçenin son bölümünde ise, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılmasının 
amacının, yürütülen faaliyetlerin mahallî müşterek ihtiyaçlara göre mahallinden planlanıp yerine 
getirilmesinin daha uygun olacağı anlatılmaktadır. Oysa, kürsüye çıkan bazı arkadaşlarımız, "yozlaş
ma ve yolsuzluk" kelimelerinin, sanki, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü çalışanları için kullanıldığı 
şeklinde bir ifadede bulunmuşlardır. Bunun doğru olup olmadığını sizden dinlemek istiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN -Sayın Mustafa Gazalcı; buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Daha verimli, daha etkin, daha az harcamalı hizmet için bu yasal düzenlemenin yapıldığı söy

leniyor; artık, sonuna doğru geldik. 
Ben, tabiî, bir milletvekili olarak merak ediyorum; bu Genel Müdürlüğün 17 tane bölge müdür

lüğü, 8 tane de araştırma birimi var. Bu bölge müdürlüklerindeki, araştırma birimlerindeki birikim
ler, araçlar hangi ölçüyle ve nasıl dağıtılacak, hangi illere verilecek? Birçok ilin ortasındaki yerler... 
Bu bölgesel hizmetler nasıl yapılacak? 

Özellikle küçük yoksul illerde, toprak analizi, incelemesi, yeraltı su kaynaklarının incelemesi 
nasıl olacak? Mühendislik hizmetleri bu küçük illerde nasıl verilecek? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Gürol Ergin; buyurun. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, demin, ben, iki soru yönelttim; ama, Sayın Bakanım sözlü yanıt vermediği gibi, 

yazılı yanıt vereceğini de söylemedi o konuda; bunu anımsatıyorum. Eğer, yazılı yanıt verecekse, 
onu bilmek istiyorum. 
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İkincisi ise, Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlarım, burada yapılan bir konuşmaya atfen, yol
suzluk ve yozlaşmanın, yalnızca Köy Hizmetlerinde çalışanlar için ifade edildiği gibi bir izlenim 
doğduğunu söylediler bizim konuşmalarımızda. Bunun geneli kapsadığını ifade ediyorlar. 

Şimdi, Sayın Bakanıma soruyorum; yani, devlet yönetiminde, başından sonuna kadar her yer
de yolsuzluk ve yozlaşma olduğuna, diğer AKP'li milletvekilleri gibi siz de inanıyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Ümmet Kandoğan, buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma sormak is

tiyorum. 
Biraz önce, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut, benim konuşmamdan atıf yaparak bir 

soru yönelttiler. Ben, genel gerekçeyi tekrar okuyorum: "...bu verimsiz yönetim süreci çeşitli yoz
laşma ve yolsuzluk olayları ile birleştiğinde ise halkın yönetime olan güvenini azaltmaktadır." Bu, 
ikinci paragraf. Daha sonraki paragrafta o sorunlardan bahsediliyor. "Yukarıda belirtilen sorunların 
en belirgin şekilde hissedildiği kurumlardan biri haline gelen Köy Hizmetleri..." 

BAŞKAN - Soruya gelelim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Soruyorum: Yukarıda bahsedilen o yolsuzlukların ve yoz

laşmanın en belirgin şekilde ortaya çıktığı kurum, Köy Hizmetleri midir? Bunu öğrenmek is
tiyorum. 

BAŞKAN - Anlaşıldı. 
Sayın Ahmet Işık; buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanıma şu soruyu yöneltmek istiyorum: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yurtiçi ve 

yurt dışından gelen göçmenlerin işlemleriyle de görevlidir, olağanüstü durumlarda komşu veya 
diğer ülkelerden gelecek soydaşlarımızın iskânıyla da görevlidir. Köy Hizmetleri, bu konuda, iskân 
politikalarını belirlemekte, iskân seferberlik planları yapmaktadır. Bu görevlerin Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı veya özel idarelere devredilmesi halinde, özellikle yurt dışından gelecek göçmenler
le ilgili iskân konusu aksayabilir mi; bu konuda ne gibi tedbirler alınacaktır? 

Son sorum: Tasarıyla, ulusal ve bölgesel düzeydeki araştırma enstitüleri Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığına devredilmektedir. Bu durumda, araştırma enstitüleri, Tarımsal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğüne mi bağlanacaktır; bu tür bir yapılanma, çok önemli bir görev alanı olan araştırma-
geliştirme çalışmalarını nasıl etkileyecektir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan; buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; milletvekili arkadaşlarımızın konuya yönelik bir kısmı daha önce de sorulan; ama, ilk 
defa da dile getirilen soruları var; ben, vakitten kazanmak için, bunlara da yazılı cevap vereceğimi 
ifade ediyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, madde üzerinde 3 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş 
sıralarına göre okutacağım, sonra aykırılık derecelerine göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 726 sıra sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 8 inci maddesindeki "1.3.2005" 
tarihinin "15.3.2005" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Faruk Çelik Cemal Uysal Hikmet Özdemir 
Bursa Ordu Çankırı 

Hüseyin Tanrıverdi Mustafa Nuri Akbulut Faruk Anbarcıoğlu 
Manisa Erzurum Bursa 

Recep Koral 
İstanbul 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 726 sıra sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması 
Hakkında Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ümmet Kandoğan Dursun Akdemir Mehmet Tatar 

Denizli İğdır Şırnak 
Edip Safder Gaydalı Naci Aslan Ülkü Güney 

Bitlis Ağrı Bayburt 
Madde 8.- Bu Kanunun, geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yayımı tarihinde, diğer hüküm

leri 1.7.2005 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
726 sıra sayılı yasanın 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bayram Meral Ali Kemal Deveciler Mustafa Gazalcı 
Ankara Balıkesir Denizli 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu R. Kerim Özkan Ali Oksal 
Malatya Burdur Mersin 

Madde 8.- Bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yayımı tarihinde, diğer hüküm
leri 1.7.2005 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu önergeyle bir önceki önerge tamamen aynı mahiyette; 
böyle olduğundan dolayı, her ikisini birlikte işleme koyacağız. 

Komisyon önergelere katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahiplerine yöneliyorum; gerekçeyi mi okutayım, önerge hakkında 

konuşacak mısınız? 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Söz istiyorum, konuşacağım efendim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) -Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - O zaman, hem Sayın Bayram Meral hem de Sayın Ümmet Kandoğan, arka arkaya, 

bu birleştirilen haliyle, önergeler hakkında konuşacaklar. 
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Buyurun Sayın Meral. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Saygıdeğer Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıy

la selamlıyorum. Belli ki işin sonuna geldik değerli arkadaşlarım. Bu teşkilatta kar programı yapar
ken hakkın rahmetine kavuşan arkadaşlarımız vardır, trafik kazası geçirip hakkın rahmetine 
kavuşan arkadaşlarımız vardır, terör kurbanı olan arkadaşlarımız vardır, bunların hepsine Allah'tan 
rahmet diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önergedeki talep ve teklifimiz bildiğiniz gibi iki konuya dayanmaktadır. 
Bir, ülkemizin birçok yöresinde kar programı çalışmaları devam etmektedir. Her ne kadar okullar 
tatil edilse dahi kısa bir süre sonra okullar başlayacaktır ve sekiz yıllık eğitimin seri bir şekilde 
devam edebilmesi için yolların açık tutulması gerekmektedir. 

İkincisi, bildiğiniz gibi, biraz önce Şanlıurfa Milletvekili arkadaşım Mehmet Vedat Melik de 
söyledi, toplusözleşme görüşmeleri devam etmektedir. Toplusözleşme görüşmeleri, bildiğiniz gibi, 
başladığında en az üç beş ay devam etmektedir. Bugün, her ne kadar da İktidar Partisi, "taraflardan 
görüş aldık 15 Marta çektik" diyorsa da, yarın Genel Müdürlük dağıldığı zaman bazı sıkıntıların, 
bazı sorunların ortaya çıkacağından ciddî kuşku duymaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, nasıl olsa karar alıyorsunuz, bu teşkilatı kapatıyorsunuz, üç ay önce ol
muş, üç ay sonra olmuş, bırakınız, bu arkadaşlarımız kar programını seri bir şekilde yapsın, toplu iş 
sözleşmelerini seri bir şekilde bitirsin, ondan sonra kapatacaksanız, zaten kapatıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi toparlarken, özellikle şunu ifade etmek istiyorum: Ben, bu teş
kilatta bir emek verdim -tabiî size çok kolay geliyor- emek verdiğiniz kuruluşlarda ufak tefek sıkın
tılarla karşılaşırsanız, inanırım ki, siz de üzülürsünüz. Ben, otuz sene bu arkadaşlarımla birlikte 
çalıştım. Bu insanlar, geçmişte, terörden mütevellit, farklı düşünceden mütevellit, birbirine selam 
vermekte zorluk çekerlerdi. Hepimizin gayretiyle bunları öyle bir noktaya getirdik ki, kardeş kar
deşle bu kadar sağlıklı ilişki kuramaz. Şimdi bu teşkilat ortadan kaldırılıyor, farklı birimlere, farklı 
bölgelere dağıtılıyor. Ben, huzurunuzda, bu emeğimi, bütün arkadaşlarıma helali hoş ediyorum. On
lar da, ayrıldığım zaman, bana emeklerini helal etmişlerdi; ama, şunu söylüyorum: Sizlerin bir 
bölümünüzün -hepinizi kastetmiyorum- "Köy Hizmetleri işçisi, mühendisi verimsizdi, bundan 
dolayı, daha verimli bir şekle sokmak için bu Genel Müdürlüğü kapattık" lafınızdan dolayı, onların, 
daha verimli çalışarak sizleri mahcup edeceğine inanıyorum ve o arkadaşlarıma güveniyorum. 

Bu vesileyle, bütün halkımızın kurban bayramını kutluyorum, zatı âlilerinizin kurban bay
ramını kutluyorum. Sayın Grup Başkanvekili arkadaşım, ayın l'ine kadar tatil olduğunu söyledi -
yanılmıyorsam, öyle anladım- "istirahat edin, bayramınızı kutlayın" dedi; ama, sayın milletvekil
lerinin cebinde bir şey var mı yok mu, hiç onu sormadı! 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, yerimden kısa bir açıklama yapmak istiyorum 

müsaade ederseniz. 
BAŞKAN - Önerge işlemini bitirdikten sonra, yerinizden kısa bir açıklama yapmak üzere size 

söz vereceğim; ama, önce önerge işlemini bitirelim. 
Sayın Ümmet Kandoğan, 5 dakikalık sürede önergeyle ilgili görüşlerinizi ifade etmek üzere, 

buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum; vermiş olduğumuz önergeyle ilgili olarak kısaca görüşlerimi açıklamak is
tiyorum. 

Üç günden beri bu konuyla ilgili çok görüşler ileri sürüldü; ancak, artık tasarının son mad
desine geldik ve bu saatten sonra da, artık, çok fazla bir şey değişmeyeceği ortaya çıkmıştır. Ancak, 
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bu tasarının yürürlük maddesinin üzerinde ciddî bir şekilde durmamızın faydalı olacağı inancın
dayım. Ben hep söylüyorum: Doğuda, çok zor şartlar altında Siirt'te, Şirvan Kaymakamlığında 
bulundum, oradaki kış şartlarını çok iyi bilen birisiyim. Şirvan'ın, Cevizlik nahiyesine, Yelkıranına, 
Bozpınarına -ki Bitlis'e bağlandı- Yağcılar Köyüne bu kış şartlarında ulaşmanın çok zor olduğunu 
bizzat yaşayarak gören birisiyim. Bu kanun yürürlüğe girecek olursa, 1 Marttan itibaren o bölgede 
ciddî sıkıntıların olabileceğine inanıyorum. Şimdiye kadar, iller arasında, bölge müdürlükleri ve 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden dolayı, bir koordinasyon, bir yardımlaşma olurdu; ancak, 
kanun yürürlüğe girdikten sonra, artık iller arasında bir yardım ve destek olmayacağı için, doğu ve 
güneydoğudaki illerde çok ciddî sıkıntılar olabilir. Bazı yerleşim birimleri, bir diğer ilin, komşu ilin 
sınırlarına çok yakın olabilir; göreceksiniz, önümüzdeki günlerde, bu kanun yürürlüğe girdikten 
sonra, bir ilin valisi veya il genel meclisi, il özel idaresi kendi araç ve gerecini, hangi nedenle olur
sa olsun, bir başka komşu ile verme konusunda çok duyarlı davranacaklardır, karşı çıkacaklardır, 
engel olacaklardır; çünkü, aynı problem kendi illerinde de yaşanacaktır. Onun için, geliniz, bu 
tasarının yürürlük maddesini bu şekilde hayata geçirelim. Biraz önce Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğümüzle de görüştüm, onlar da altyapı hazırlıkları için zaman kazansınlar. Nihayetinde, bizim siz
lerden talebimiz, yaklaşık üç aylık bir süredir, bu üç ay içerisinde bu hizmetlerine devam etsinler, 1 
Temmuzdan itibaren yeni şekliyle görevlerine devam ederler. 

Ben, bu vesileyle Köy Hizmetlerinde bugüne kadar büyük emekleri geçen bütün kişilere, bu 
hizmette önemli gayretler gösteren işçisinden, dozer operatörüne, greyder operatörüne ve yağcısın
dan genel müdürüne kadar emeği geçen bütün kişilerimizi gönülden tebrik ediyorum; onlar, bugüne 
kadar çok büyük bir hizmete imza attılar. Eksiklikleri olmuştur, aksaklıkları olmuştur; ancak, hiçbir 
zaman onları zan altında, töhmet altında bırakacak bir şeye layık olmadıklarına inanıyorum. Tekrar 
ediyorum; bu gerekçede yazılanlar, maalesef, onları huzursuz etmiştir. 

Bakınız, elimde bir ilden gönderilen ve bu konuyla ilgili üzüntülerini ifade eden... İlin millet
vekilini göremiyorum şu anda, söylemek de istemiyorum, ancak, Sayın Bakanıma da takdim 
edeceğim. Onlar, bu gerekçeden dolayı huzursuz olmuşlardır, rahatsız olmuşlardır; burada, Köy 
Hizmetlerinin verimsiz olduğu, verimli çalışmadığı sözlerinden rahatsız olmuşlardır. İnanın, 
kapatılması onları bu kadar üzmemiş; ancak, gerekçede ve burada söylenen hususlar kendilerini 
daha ziyadesiyle üzmüştür. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Köy Hizmetlerinin bütün emekçilerini gönülden kutluyorum; hiz
metleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Yaklaşan kurban bayramının hepimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Bir hususu daha belirtmek istiyorum. Demin, Sayın Bakanımız burada, 1991'den sonra işe baş
layan memurlara 1 derece verilmesiyle ilgili kanun tasarısını Meclis gündemine sevk ettiklerini 
ifade ettiler. Bu konuyla ilgili kanun teklifini ben kanun tasarısından önce Türkiye Büyük Millet 
Meclisine vermiştim. Bu noktada bizim de emeklerimiz, gayretlerimiz olduğunu da ayrıca belirt
mek istiyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Aynı mahiyette olan 2 önergeyi birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergeler kabul edilmemiştir. 

Son önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclise Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 726 sıra sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 8 inci maddesindeki "1.3.2005" 
tarihinin "15.3.2005" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Çelik (Bursa) ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, belirtilen tarihin 

16.3.2005 olarak değiştirilmesi kaydıyla, katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önerge sahibi buna katılıyor mu? 
CEMAL UYSAL (Ordu) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Peki. 
Değiştirilmiş şekliyle Hükümetin katıldığı, Komisyonun takdire bıraktığı önergenin gerek

çesini mi okutalım, konuşacak mısınız? 
CEMAL UYSAL (Ordu) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Devir işlemleri için gerekli sürenin kazanılması maksadıyla gerek görülmektedir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Önerge kabul edil

miştir. 
Maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, Samsun Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili 

Sayın Haluk Koç, yerinden, bir konuda açıklama yapma talebinde bulundu. İçtüzüğe göre, ken
disine kısa bir süre içinde açıklama yapması için söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasama göreviyle yükümlü olan tüm milletvekillerimizi il

gilendiren bir konu. Şu anda, Moskova Havaalanında, Sayın Başbakanın Rusya gezisine, çeşitli 
odaların davetlisi olarak katılan, bunlardan 40'ı İktidar Partisi milletvekili, 9'u Cumhuriyet Halk 
Partisi milletvekili; 50 kadar arkadaşımız, saat 12.30'dan itibaren mahsur durumdadır. Bu arkadaş
larımızın ayakkabıları çıkarılmıştır, çorapları çıkarılmıştır, ceketleri çıkarılmıştır; güvenlik nedeniy
le böyle bir rezalete maruz kalmışlardır. 250'ye yakın il ve ilçe oda başkanı, Sayın Zafer Çağlayan 
da bu grubun içindedir. Şu anda milletvekillerimiz telefonla ulaştılar. Milletvekillerimizin başların
da, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı, Kütahya Milletvekili Sayın Soner Aksoy da bulunmak
tadır. 

Bir rezaletle karşı karşıyayız değerli arkadaşlarım. Bana tepki gösterdiniz belki niye söz alıyor 
diye; ama, bu rezaleti, burada dile getirmeyip nerede dile getireceğiz şu aşamada? 

Saat 12.30'dan beri bu arkadaşlarımız orada bekliyorlar. Rusya'ya, Sayın Başbakanın yaptığı 
geziye katılan ve bu harekete maruz kalan arkadaşlarımız sokakta gezerken, bir kısmı, kırmızı 
pasaportlarında vize olmadığı için Rus polisi tarafından çevrilmiştir; bir kısmı 100 dolar, 200 dolar 
rüşvet vererek nezarete gitmekten kurtulmuşlardır. 

Bir rezaletler perdesi yaşanıyor. Sayın Başbakan Yardımcısı burada, iki sayın bakanımız 
burada. Ben, bunu, buradan, Adana Milletvekilimiz Sayın Tacidar Seyhan'ın konuyu telefonla ilet
mesi üzerine, sizlerin de bilgisi olması açısından, kısa söz hakkını kullanarak belirtmek istedim. 

İlgililerin gereğini yapacağına inancımı bir kere daha bildiriyorum. 

- 5 5 5 -



T.B.M.M. B:51 13 .1 . 2005 0 : 2 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Konuyla ilgili, Sayın Bakan açıklamada bulunacaklar. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; Sayın Koç'un gündeme getirdiği konuyla ilgili, ben de birkaç 
dakika önce bilgi sahibi oldum. Hemen Dışişleri Bakanımız Sayın Gül'ü aradım. Dışişleri Bakan
lığına ve Dışişleri Bakanımıza, Sayın Koç'un ifade ettiği şekilde bir olumsuzluk, şu ana kadar yan
sımamış; ama, Sayın Dışişleri Bakanımız, 2 dakika önce "hemen harekete geçiyorum" dediler. Olay 
var mı, boyutları nedir; bu konuda bilgi alıp, bizi bilgilendirecekler. Eğer, bilgi, bana, Meclisimiz 
çalışmaya devam ettiği süre içerisinde gelirse, sizleri ayrıca bilgilendireceğim. 

Eğer böyle bir şey olmuşsa, tabiî, kabulü mümkün değildir. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Bakanım... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Bil

gi sahibi değilim şu anda. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Size nereden bilgi geldi? "3 - 5 dakika önce bilgi geldi" dediniz. 
BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - En 

yetkili kişi, Dışişleri Bakanımız "bana böyle bir bilgi gelmedi, Dışişlerimize böyle bir bilgi gelmedi; 
ama, şimdi ilgileniyorum" dedi. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Bakanım, az önce... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Neticeyi bekliyoruz... Sayın Koç, biraz sabırlı olalım. 
Ben, arkadaşlarımızın, böyle bir şey olmadan, olmuş gibi buraya intikal ettirecekleri kanaatin

de değilim. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Onu söylemek istiyorum. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Biz 

de görevimizi yaptık. Sayın Bakan ilgileniyor. Sonuç geldiğinde, mutlaka, sizlere, bu sonucu ak
taracağız. 

Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Anlaşıldı. 
Değerli milletvekilleri, 9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Ankara Millet

vekili Sayın Oya Araslı; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Kişisel söz isteminizle birlikte, 15 dakika, konuşma süreniz. 
CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 726 

sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini ve 
kişisel görüşlerimi ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 726 sıra sayılı kanun tasarısı, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünü kaldırmaktadır ve bu Genel Müdürlüğün yetki ve görevlerini, yerel yönetim birimleri 
ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı arasında paylaştırmaktadır. Bu tasarı, böyle bir paylaştırma ve bir 
genel müdürlük için böyle bir ortadan kaldırma işlemini yaparken, acaba, ne ölçüde kamu yararı 
amacına hizmet etmektedir? 
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Değerli arkadaşlarım, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bütün milletvekillerimizin de bildiği 
gibi, köye en kapsamlı hizmeti götüren idarî birimimizdir Türkiye'de. 

BAŞKAN - Oya Hanım, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi anlıyorum; arka arkaya, Moskova Havaalanından arkadaşlarımız 

arıyor, parlamenterlerimiz, oda başkanlarımız; ama, o konuşmaları lütfen kuliste yapalım. Uğultu 
oluyor, Sayın Konuşmacıyı dinleme imkânı bulamıyoruz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, ayakta milletvekili kalmasın lütfen. 
BAŞKAN - Ayakta olan milletvekili arkadaşlarımızın, özellikle, oturma yerlerinin arkasında 

yaptıkları konuşmalar uğultu yaratıyor. 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Yapmayın!.. Bunu âdet haline getirdiniz!.. 
BAŞKAN - Yahu, kardeşim... Pardon... Değerli Milletvekilim, burada, bakın, Zeynep Tekin 

Hanım -Adana Milletvekili- başka pek çok hanımefendi milletvekilimiz, beyefendiler, onlar beni 
uyarıyorlar, duyamıyoruz diye; ama, siz, arkada, istediğiniz kadar, rahat rahat, bağıra bağıra 
konuşun diye ben uyarmadan durabilir miyim?! 

NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Kimse bağırarak konuşmuyor. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Ayhan Tekin burada yok. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hâlâ ayaktalar. 
BAŞKAN - O arkadaşlarımız uyarıyor, sizin arkadaşlarınız uyarıyor. Sizin önde oturan ar

kadaşlarınız, arkada sizin yaptığınız gürültüden, meydana gelen uğultudan dolayı uyarıyorlar. Ben 
de o uyarıyı size aktarıyorum. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, Ayhan Tekin burada yok; yanlışınız var. 
BAŞKAN - Ben de sizi ona göre uyarıyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Otur yerine! 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Ne diyorsun sen?! 
(CHP sıralarından "Gel...Gel hadi" sesleri) 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Kabadayı mısın?! 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Ne var? Her şeye konuşuyorsun. Var mı bir şey?! Kendini 

bir şey sanıyorsun!.. Kabadayı mısın?! 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sakin ol Hüseyinciğim, sakin... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Yakışmıyorsunuz bu Meclise. 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, aranızda konuşmak için mevki var, kulis mevkii var; orada 

konuşabilirsiniz. Hiç olmazsa, Genel Kurul salonunda sükûneti sağlayalım, sağlıklı bir tartışma or
tamı oluşsun. İdare Amiri arkadaşlarımın sükûneti sağlamasını rica ediyorum. 

Sayın Araslı, 5 dakika aradan sonra konuşursunuz. 
5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.55 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.06 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

726 sıra sayılı yasa tasarısı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3. - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılması ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köy işleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/915) (S. Sayısı: 726) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Değerli arkadaşlarım, bazı milletvekillerimiz Danışma Kurulu kararının oylamasından haber

dar değiller, belki de, o nedenle bu gerginlik oldu. Bu toplantı, bu oturum, bugünkü işlerin tümünü 
bitirinceye kadar sürecek, ara da vermeyeceğiz. Bu yasa tasarısından sonra üç uluslararası anlaş
manın da görüşmesi var. Bunu bilerek çalışmaları izlersek, daha sükûnet içerisinde bir oturum yap
mış olacağız. 

Şimdi, Ankara Milletvekili Sayın Oya Araslı konuşmasını sürdürecek ve inanıyorum ki, sakin 
bir ortamda sürdürecek. 

Buyurun Sayın Araslı. 
Süreniz 15 dakika. 
CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 726 

sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini ve kişisel görüş
lerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 726 sıra sayılı kanun, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünü kaldırmaktadır ve bu Genel Müdürlüğün görev ve yetkilerinin bir kısmını Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığına, bir kısmını ise yerel yönetim birimlerine, il özel idarelerine ve bir kısım 
belediyelere devretmektedir. 

Değerli arkadaşlanm, herkesin bildiği gibi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, köye en yoğun 
hizmeti götüren idarî birimlerimizden birisidir. Bu Genel Müdürlüğün kaldırılması ve bu hizmet
lerin birbiriyle koordineli olmayacak bir biçimde götürecek yerel yönetim birimlerine devredilmesi, 
öyle zannediyorum ki, ortaya çıkaracağı kamu yararı fevkalade tartışmalı olan bir durumdur; çün
kü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, köye götürmekte olduğu hizmetleri merkezden planlamak
tadır. Bu merkezden planlama ve merkezden koordine işlevi, kamu hizmetlerinin daha verimli bir 
şekilde köye götürülmesini sağladığı gibi, bu hizmetlerde ucuzluğu da gerçekleştirmektedir; çünkü, 
bu hizmetlerin yerel yönetim birimlerine devredilmesi halinde, her yerel yönetim birimi, ayrı köye 
hizmet götürmek için, araç ve gereç temin edecektir. Bu araç ve gereç ihtiyacı bugün olduğundan 
çok daha büyük boyutlara ulaşabileceği gibi, yeteri kadar maddî imkâna sahip olmayan yerel 
yönetim birimleri, bu araç ve gereçleri temin etmek bakımından birtakım zorluklara sahip olurken, 
yeteri kadar maddî imkânlara sahip olan yerel yönetim birimleri bu araç ve gereçleri daha kolaylık-
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la ortaya çıkarabilecek, bunlara daha kolaylıkla sahip olabilecek ve köye hizmeti daha verimli, daha 
yoğun, daha kaliteli bir biçimde götürebilecektir ve böylece, hizmetin köylere ulaşması açısından, 
yerel yönetim birimlerinin imkânları bakımından bir eşitsizlik, bir farklılaşma ortaya çıkacaktır. 
Bundan da, öyle zannediyorum ki, bir kamu yararı değil, aksine, bir kamu zararı doğacaktır; 
maliyetler artacaktır, verimlilik düşecektir. En azından, bu yasa tasarısına oylarımızı verirken, bu 
olasılıkları veya bu hususları gözardı etmememiz gerekmektedir. Böyle bir durumun kamu yararına, 
böyle bir tehlikenin kamu yararına sonuç vereceğini de, kuşkusuz, hiçbirimiz, tam olarak, içi rahat 
bir biçimde iddia edemeyiz. 

Bu tasarı, merkezî idareye köy hizmetleri bağlamında verilmiş olan birtakım yetki ve görevleri 
yerel yönetimlere taşımaktadır. Biz, bu felsefeyi biliyoruz. Bu felsefe, bundan önce Kamu Yönetimi 
Kanun Tasarısında da karşımıza çıkmıştı. 

Değerli arkadaşlarım, Köy Hizmetleri de, o felsefeyi, köy hizmetleri bağlamında gerçekleş
tiriyor; yani, bütününde yapılamayan, Cumhurbaşkanının veto etmesi, ikinci kere görüşülmesi için 
geriye göndermesi dolayısıyla yasalaşamayan Kamu Yönetimini Yeniden Yapılandırma Kanun 
Tasarısının yapamadıklarını, çeşitli bağlamlarda, çeşitli birimlerde gerçekleştirme anlayışının da bir 
görünümü, bütünüyle yapamadığımızı parçalayarak yapabilir miyiz arayışının bir yansıması. 

Değerli arkadaşlarım, merkezî idarenin yetkilerini yerele ne ölçüye kadar taşıyacaksınız ve 
merkezî yönetimdeki yetkileri, merkezî yönetim birimlerindeki yetki ve görevleri, bu şekilde, pey
derpey yerele taşımanın acaba ne anlama geleceğini çok dikkatlice düşünüyor muyuz? Bu, federal 
yapıya geçişin adımlarıdır. Belki, bize çok masum gözüküyor bunları yaptığımız zaman, içimizde 
kimilerinin hoşuna gidiyor, daha çabuk hizmete ulaşılabilir gibi bir varsayımdan hareket ediliyor; 
ama, bu yetkilerin tümü yerele taşındığı zaman merkeze yetki kalmayacak ve neticede federalizme 
gidilişin altyapısını hazırlamaya başlayacağız biz. Bunun da Anayasamızla bağdaşmayacağı ve 
çeşitli sakıncalı sonuçlan olacağını hepimiz biliyoruz, 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenle, ben, bu tasarıyı kamu yararına bir tasarı olarak 
göremiyorum. Burada belki yararlanacak birileri var diye düşünüyorum, onlar da, özel yönetimlerin 
özelleştirmesi dolayısıyla bu hizmetleri görebilme imkânını bulabilecek olan özel sektördür diye 
aklıma geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı, bence ve Grubumuzca, kamu yararına olmadığı gibi, 
Anayasaya da aykırı. Anayasamızın 123 üncü maddesi "idare, yerinden ve merkezden yönetim 
esaslarına göre kurulur" demektedir. Merkezî idare, merkezden görülen işleri yönetecek ve koordine 
edecektir, yerel yönetim birimleri de, yerel, ortak hizmetleri yerine getirecektir. Bu nedenle, mer
kezî yönetimin yetkisi geneldir, asıldır; yerel yönetim birimleri, yerinden yönetim birimleri ise, ken
dilerine yasaların çizdiği, Anayasanın çizdiği istisnaî alanlar içerisinde görev yapacaklardır; ama, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ortadan kaldırılmasıyla ilgili bu yasa tasarısına baktığımız 
zaman, merkezden yönetilmesi gereken birtakım görevlerin, merkezden kullanılması gereken bir
takım yetkilerin de bu tasarıyla yerel yönetimlere devredildiğini görüyoruz. Bu hizmetlerin en 
başında da, toprak mülkiyetiyle, toprağın korunması, verimliliğin sağlanmasıyla ilgili hususlar 
geliyor. Bunları, Anayasanın 44 üncü maddesi, devlete, merkezî idareye vermiş. 

Yine, tarım ve hayvancılığın korunmasıyla ilgili görev ve yetkiler de, bu tasarı marifetiyle, 
yerel yönetim birimlerine geçecek ve böylece, Anayasanın 126 ncı, 127 nci, 123 üncü, 44 ve 45 in
ci maddelerine aykırı bir durum ortaya çıkacak. 

Ayrıca, tasarıya baktığımız zaman, görev ve yetki dağılımı yapılırken bir belirliliğin de ol
madığını görüyoruz. Hangi kalem yetkileri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı kullanacaktır, hangi 
kalem yetkileri il özel idareleri kullanacaktır; bu hususta bir açıklık yok. Bu da, idarenin kanuniliği 
ilkesine ve dolayısıyla, Anayasamızın 8 inci maddesine aykırı bir durumdur. 
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Yine, tasarıya baktığımız zaman, tasarıda, birtakım yetkiler genel olarak il özel idarelerine 
bırakılırken, aynı nitelikteki bazı yetkilerin, adları tasrih edilmek suretiyle, iki belediyemize, İstan
bul ve Kocaeli belediyelerine bırakıldığı görülmektedir. Bunun nedeni hiçbir yerde açık değildir ve 
böyle bir görev ve yetki ayırımının, devirlerde yapılan düzenlemenin Anayasanın eşitlik ilkesine ay
kırı bir durum yaratacağı da hiçbirimizin görmezlikten, bilmezlikten gelmemesi gereken bir durum
dur. 

Yine, tasarıya baktığımız zaman, devir usul ve esaslarını belirleme konusunda Maliye Bakan
lığına ve Bakanlar Kuruluna birtakım yetkiler verildiği görülmektedir. Bunlar, yasa tasarısında, en 
azından, çerçeve, temel düzenlemesi yapılmamış olan düzenleme yetkileridir ve o nedenle, aslî 
düzenleme yetkisi niteliği taşımaktadır. Hepimizin malumu olduğu gibi, yürütmenin aslî düzenleme 
yetkisi yoktur. Yasama aslî düzenlemeyi yapar ve onun çizdiği sınırlar içerisinde, yürütme düzen
leme yetkisi kullanır. Bu konuda Anayasa Mahkememizin sayısız kararı ve iptal kararı da mevcut
tur. Bunlar da, öyle zannediyorum ki, Anayasa Mahkemesi önüne gittiği zaman, bu kararlarda iptal 
edilen hükümlerle çok büyük bir benzerlik göstermeleri bakımından böyle bir akıbetle karşı karşıya 
kalmak tehlikesiyle yüz yüzedirler. 

Gene, tasarıya baktığımız zaman, burada, şube müdürü üstü birtakım kadrolarda görev yapan 
bürokratların görev süresinin kanunun yayımı tarihinde sona ereceğine ilişkin bir düzenleme kar
şımıza çıkmaktadır. Tasarının bir başka hükmüne baktığımız zaman da, devir işlemleri tamamlanın
caya kadar 3202 sayılı Yasada belirtilen görevlerin mevcut personel eliyle kullanılmasına devam 
edileceğine ilişkin bir hüküm karşımıza çıkmaktadır. Kanunun yayımı tarihinde sona erecek olan 
personel, acaba, nasıl, bu diğer düzenlemenin gereğini yerine getirerek görevlerine devam edecek
tir; doğrusu, bunu da izah edebilmek pek kolay kolay mümkün değildir. 

Bütün bunlar göstermektedir ki, bu yasa tasarısı biraz aceleye getirilmiş olan bir yasa 
tasarısıdır. 

Değerli arkadaşlarım, buraya, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili olan arkadaş
larımız çıkıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kısa zamanda çok sayıda yasa çıkardığını söy
lüyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki üye milletvekillerini kutluyor. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı çıkıyor "az zamanda çok yasa çıkardık" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, az zamanda çok yasa çıkarmak, kutlanacak bir şeydir; ama, bir koşulla; 
o da şu: Eğer, hakikaten, bu yasalar, eksiksiz, noksansız, Anayasaya uygun ve Türkiye'nin sorun
larını tartışmaya mahal bırakmayacak biçimde çözebilecek yasalarsa. Ancak, burada, hepimiz 
biliyoruz ki, göreve başladığınız günden bu yana, bu dönemde çıkardığınız yasaların büyük bir kıs
mı -rekor denilecek, diğer dönemlerle karşılaştırdığımız zaman- Anayasaya aykırılık ve kamu 
yararına aykırılık gibi gerekçelerle, Cumhurbaşkanı tarafından, ikinci kere görüşülmek üzere iade 
edildi. Çıkardığınız yasaların 42-43 tanesi, Anamuhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi tarafın
dan Anayasa Mahkemesine, iptal edilmek üzere dava açılarak götürüldü. Bu açılmış olan iptal 
davalarından, Anayasa Mahkemesinin görüşmüş olduklarının çoğunluğu, iptal veya yürürlüğü dur
durma kararıyla sonuçlandı. Değerli arkadaşlar, o zaman, bizim düşünmemiz lazım. Bu hız, acaba, 
birtakım sakıncalar mı doğuruyor, ki, sakıncalar meydanda. 

Yine, geçenlerde, Belediye Kanunu Tasarısı görüşülürken, son oylaması yapılmadı. Bir mad
denin, metne girmiş olduğu sanılırken, girememiş olduğu fark edildi ve bu giremeyen maddeyle bir
likte, tasarının tümü hakkında yapılmış olan oylama, o madde, çıkmış metin içinde geçerli kılındı. 
Bunların hepsi, bilgisizlikten değil; bunların büyük bir kısmı da, aceleden el ayak birbirine dolaşır
ken yapılan hatalar. Onun için, ben, bu vesileyle ve önümüze getirilmiş bu Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 726 sayılı 
kanun tasarısı önümüzdeyken, bu vesileyle, bir kere daha, bu hususları, sizlere hatırlatmak is
tiyorum. Dikkatle, özenle, özellikle tasarıların hazırlanması gerekiyor; ama, bu özenin gösteril-
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mediğini görüyoruz. Dikkatle, özenle, tasarılar burada görüşülürken hareket edilmesi gerekiyor; 
ama, kimi milletvekillerimiz, nasıl olsa hükümetin tasarısıdır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Araslı, toparlar mısınız. 
OYA ARASLI (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
...yanlış olmaz gibi bir zihniyet içerisinde -bana öyle geliyor ki- tasarıyı çok fazla irdelemeden 

oylarını kullanıyorlar veya böyle yapmaya -vaktin darlığı nedeniyle- mecbur kalıyorlar. Onun için, 
bu aceleyi birazcık terk edelim. Hiçbirimiz çalışmaktan kaçmıyoruz, gerekirse sabahlara kadar 
çalışırız burada; ama, hazırlık, özenle, dikkatle yapılırsa, daha sağlıklı sonuçlara ulaşırız diyorum. 

Sizleri saygıyla selamlarken, bir kere daha, Cumhuriyet Halk Partisinin bu tasarı hakkındaki 
görüşünün olumsuz olduğunu bu madde vesilesiyle ifade etmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Şahsı adına, Ordu Milletvekili Sayın Cemal Uysal. 
Buyurun Sayın Uysal. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
CEMAL UYSAL (Ordu) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 9 uncu madde 

üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
Tabiî, huzurunuzu çok işgal ettim, o bakımdan özür diliyorum; ama, inanın çok iyi bir karar 

alıyoruz. İnşallah, bu yeni sistem içerisinde, Köy Hizmetleri, çok daha iyi görev yapacak; ben buna 
inanıyorum. Hiç ağıt yakmaya da gerek yok. Daha önce, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin 
Sağlık Bakanlığına devri konusunda, böyle gitti, gidiyor şeklinde, ağıt yakar şekilde konuşmalar ol
du; hiç bunlara gerek yok. Köy Hizmetlerine, biz, şimdiye kadar yapmış oldukları hizmetler için 
teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Köy Hizmetleri olacak; ama, taşra teşkilatında olacak. 

Sayın Araslı, merkezî olarak yapılan hizmetlerden bahsetti. Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünün, genel müdürlük seviyesinden planlanan hizmetleri de vardı; ama, o hizmetler, şimdi,-işte 
arazi toplulaştırılması, tarımdışı arazilerin kullanımı, havza projeleri- artık, Bakanlar Kurulunun 
kararıyla, özelliğine göre, ya Bayındırlık Bakanlığına veya Devlet Su İşlerine veya Tarım Bakan
lığına zaten verilecek. Onu, Bakanlar Kurulunun tasarrufuna bıraktık. O, yeniden incelenecek, 
dağıtılacak; hizmetlerde hiçbir aksama olmayacak. 

"Efendim, greyderler hasta taşıyor köylerden" denildi. Köy Hizmetleri, onu yine taşımaya 
devam edecek, bir mâni yok; başka kurumlarda da çalışabilecek, yani, kamu kurumlarına da hizmet 
yapabilecek, hiçbir engel yok; ama, gerçekten de, bu yeni sistem çok iyi olacak. Ben buna 
inanıyorum; çünkü, buna çok emek verdik, bu parlamento çok emek verdi. 

Ben de, kendi çapımda, herkese çok teşekkür ediyorum. Huzurunuzu çok fazla işgal ettiğim 
için de, tekrar, özür diliyorum. Birkaç gün sonra gelecek olan, sizlerin ve tüm halkımızın kurban 
bayramını kutluyorum; saygılarımı sunuyorum efendim.(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Soru-yanıt bölümünde istem yok. 
O nedenle, 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüzün 86 ncı maddesine göre, tasarının tümünün kesin olarak 

oylamasından önce, ne yönde oy kullanacaklarını belirtmek üzere, lehte, Manisa Milletvekili Sayın 
Hüseyin Tanrıverdi, aleyhte, Ağrı Milletvekili Sayın Naci Aslan söz istemişlerdir. 

İlk söz, lehinde, Sayın Tanrıverdi'nın. 
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Buyurun Sayın Tanrıverdi. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

görüşülmekte olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılması ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun 
Tasarısı üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Köy Hizmetleri neden devrediliyor; bir şehrin sorunlarını 
merkezden planlayıp çözme dönemi tamamlanmıştır. Bir şehrin yöneticileri, aydınları, sivil toplum 
örgütleri, meslek grupları o şehrin sorunlarını yaşayan insanlardır. Bunlar, bu konuları, ortak bir an
layış birliği içerisinde, ortak aklı kullanarak, önceliklerini de sıralayarak ortaya koymalı ve sorun
larını bu çerçeve içerisinde dile getirmelidir. 

Bugün, hiç kimse mevcut kamu yönetimi sisteminden memnun değildir, herkes şikâyet ediyor; 
ancak, kimse, nasıl iyi bir kamu yönetimi sistemi oluşturulacağı konusunda ortaya bir şey koy
muyor. Hükümetimizin getirdiği tasarılara, tam olarak okunmadan, siyasî mülahazalarla eleştiriler 
getiriliyor. Bu, çok yanlıştır ve ülkemize, milletimize yazıktır. 

Hantal yapıdan, bürokrasiden ve yerelleşmeden dem vuranların da, bugün birdenbire mer
keziyetçi bir tavır takınmaları, doğusu, anlaşılır değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Köy Hizmetlerinin il özel idarelerine devri başlıbaşına bir reformdur. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün il özel idarelerine devri, Türkiye'de merkeziyetçiliğin 
temelinden sarsılması demektir; daha da önemlisi, Anadolu'nun ücra yerindeki bir köyün yol, su 
gibi hizmetlerinin, artık, Ankara'dan politik müdahalelerle görülmemesi demektir. 

Diğer taraftan, Köy Hizmetlerinin il özel idarelerine verilmesi, yerel demokrasinin gerçekleş
mesi ve ihtiyaçların yerinde tespiti bakımından da çok önemlidir. İl genel meclislerinin halk tarafın
dan seçilmiş üyeleri, valinin başkanlığında toplanarak, ihtiyaçları tespit edecekler ve köy hizmet
lerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlayacaklardır. Artık, köy muhtarlarının Ankara'ya gel
melerine, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin koridorlarında, bakanlık ve genel müdürlüklerin özel 
kalem odalarında sürünmelerine lüzum kalmayacaktır. Ayrıca, kamu kurumlarındaki ataleti, verim
sizliği ve performans düşüklüğünü önlemek için, daha etkin ve çabuk, yerinde çözüm üretecek 
kurum ve yapılara ihtiyacımız vardır. Halka daha nitelikli hizmet sunabilmek amacıyla gerçekleş
tirilen bu reformla yeni bir dönem başlayacaktır. 

Şunu herkes bilsin ki, AK Parti İktidarı döneminde, artık, Türkiye çağ atlamaktadır. 
Değerli milletvekilleri, ister Avrupa Birliği istedi diye, ister dünyadaki değişime ayak uydur

mak adına, statükoyu zorlayan, merkeziyeti kıran, yerelleşmeyi, sivilleşmeyi benimseyen her adıma 
destek vermeyecek de ne yapacağız. 

Değerli arkadaşlarım, burada, değişik konuşmacı arkadaşlarımız ifadelerde bulundular, özellik
le bu tasarı çerçevesinde, çalışanlar adına bazı sözler söylendi. Her defasında en yetkili ağızlar 
buradan ifade etti, Sayın Bakanımız ve hatta Başbakanımız da ifade ettiler; Köy Hizmetlerinde 
çalışan işçi, memur, sözleşmeli personel, ne olursa olsun, hiç kimse mağdur edilmeyecek, herkes 
korunacaktır; buradan bir defa da ben söylüyorum. 

Burada, AK Partinin bu sözünün güvenirliliği bugüne kadarki yaptıklarından ortaya çıkmak
tadır. Çalışma hayatını çok yakından takip edenler ve Köy Hizmetlerinde çalışan işçi arkadaş
larımız, memur arkadaşlarımız çok iyi bilirler ki, umutlarını kestikleri zorunlu tasarruflar AK Parti 
İktidarı döneminde kendilerine ödenmiştir. Kimsenin hayal edemediği bu rakamlar "kayıtta var; 
ama, kasada yok" ifadeleriyle ortaya konulan bu rakamlar, Ak Parti İktidarı döneminde hemen or
taya çıkıvermiş ve çalışanların bu hakları birden ödenivermiştir. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
HÜSEYİN TANRIVERDİ (Devamla) - Toparlıyorum. 
Yılbaşından önce, yani daha onbeş gün önce, çalışan arkadaşlarımıza bir ikramiyeleri ödenmiş

tir ve -buradan, çok Değerli Başbakan Yardımcımız ve Devlet Bakanımız da ifade ettiler- Kurban 
Bayramından önce, yani bu hafta içerisinde de -imzaya açılmış durumda- yine çalışanların ik
ramiyeleri ödenecektir. 

Şimdi, emekliler noktasında da, daha önceki bayramlarda görüyoruz ki, yine, emeklilerimize 
bu hakları zamanından önce ödenmiştir, emeklilerin bayramlarda mağdur olmamaları için 
hükümetimiz gerekli tedbirleri almıştır. 

Burada, memur arkadaşlarımız için, özellikle beklenen sicil affı çalışmaları yapılmaktadır ve 
en kısa zamanda sonuçlandırılacağına inanıyorum. 

Ayrıca, memur arkadaşlarımıza derece verilmesi konusuyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır ve 
memur arkadaşlarımızın 1 derece ilerlemeleri de sağlanacaktır. 

Bu ve benzeri konular, AK Parti İktidarının çalışanlara verdiği önemi göstermektedir; çünkü, 
AK Parti İktidarının, Hükümetinin politikalarının merkezinde insan vardır, emek vardır; bunu her
kes bilsin. İnsan adına, emek adına her türlü iyileşmeyi, adımı AK Parti İktidarı atacaktır. 

İşte, bu çerçevede, bu kanun maddesi içerisinde de çok açıkça görüyoruz ki, işçi arkadaşlarımız 
kadrolarıyla birlikte devredilecekler ve 8 inci maddedeki "1.3.2005 tarihinde yürürlüğe girer" hük
mü ile önergedeki "16.3.2005 tarihinde yürürlüğe girer" hükmünün ne anlama geldiğini, çalışma 
hayatından gelen çok değerli milletvekili arkadaşlarım bilirler; bu da, çalışanların lehine bir düzelt
medir, toplu iş sözleşmesi haklarına sahip olmaları yönünde yapılan bir iyileştirmedir. 

BAŞKAN - Lütfen toparlayınız. 
HÜSEYİN TANRIVERDİ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bu kanunla, çalışanların örgütlenme hakkı elinden alınmıyor, bu kanunla, toplu iş sözleşmesi 

hakları elinden alınmıyor ve 4857 sayılı kanun gereği de bütün müktesebatları korunuyor. Bunu her
kes böyle bilsin ve bu kanun tasarısının lehinde oy kullanacağımı ifade ediyorum. 

Önümüzde kurban bayramı var. Ben de, sizlerin ve tüm halkımızın kurban bayramınızı kut
luyorum ve sizlere hayırlı günler diliyorum, Sayın Başkana teşekkür ediyorum. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Aleyhine, Sayın Aslan; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. (CHP sıralarından alkışlar) 
NACİ ASLAN (Ağrı) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi İç

tüzüğünün 86 ncı maddesi gereğince, görüşülmekte olan 726 sıra sayılı Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Teşkilât 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 üzerinde aleyhte söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıyla 
selamlıyorum. 

AK Partinin saygın konuşmacıları, burada, kanunları ve AK Partinin hakkaniyet ölçeğini dile 
getirerek, bazı konulan gündeme getirdiler. Öğleyin, İZODER'in bir brifingi vardı. Biz, Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu olarak bu brifinge gittik ve Nusret Bayraktar Beyefendi 
-Beyoğlu eski Belediye Başkanı ve şu anda AK Parti Milletvekili- çok doğru ve isabetli bir tespit
te bulundu; İZODER Yönetim Kuruluna şöyle dedi: "Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi millet
vekilleri gerçekten çok haklı konuşuyorlar. Bize diyorlar ki 'siz kanun tasarılarını, 48 saat bek-
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lemeden Meclis gündemine getiriyorsunuz, milletvekilleri, ister muhalefetin, ister iktidarın millet
vekilleri olsun, o kanun tasarısının içeriğinden, muhteviyatından habersiz olarak, içeri girerlerken 
el kaldırıyorlar; neyin oylandığından bile haberleri yok. Siz de bu kitapçığı önümüze getirmişsiniz; 
sizin dilek ve temennilerinizi, uğraşınızı, metodunuzu, ne yaptığınızı biz şimdi nasıl okuyup an
layalım?! Yani, bizim de şu anda size olumlu yanıt ve katkı vermemiz isabetli olmaz." 

Bu konuda şunu diyorum: Değerli arkadaşlarım, biraz önce Anayasa Profesörü Sayın Oya 
Araslı da belirtti; o, hukuksal ve anayasal yönünü Meclisin bilgisine çok güzel sundu. Ben ona 
değinmeyeceğim; ama, iktidar olsun muhalefet olsun, milletvekili olarak hepimizin mutlak surette 
doğrulardan yana olmamız lazım. 

Mesela, demin 3 önerge vardı. Bu önergelerden birisi, yürürlük tarihinin 1.3 değil de 1.7 olarak 
uygulanmasının yararlı olacağıyla ilgiliydi. Çünkü, bölgemizde çeşitli mevsim koşulları yaşanmak
tadır. Coğrafî olarak Doğu Anadoluda, Orta Anadoluda kış bazen mayıs ayı sonuna kadar devam et
mektedir ve bu illerimizde yerleşim alanları son derece dağınık, köy yolları sarp, yükseklik 1 640 
metredir. Şimdi, hepiniz takdir ediyorsunuz ki, bizim, bir evi dahi değiştirirken, bir kiradan diğer 
kiraya geçerken veyahut da yeni ev aldığımızda, evin eşyalarını düzeltme noktasında aklımız 
başımıza bir ay gelmiyor. 

Köy Hizmetleri gibi, Türkiye'nin kaderine damgasını vurmuş Karayolları gibi, DSİ gibi kurum
lar, ahlaklı ve belli tüzük ve prensiplere göre bugüne kadar taraf gözetmeksizin kamunun hizmetini 
üstlenmişler; ama, zaman zaman il encümenleri ile o kurum müdürlerinin boğuştuğuna şahit ol
duğumuz da vaki olmuştur. Şimdi siz bu kurumu aniden getirip il özel idarelerinin emrine sokacak
sınız ve burada bunu politize edeceksiniz. 

Şimdi orada ne olacak; köy muhtarlarının, alınlarını gere gere, gerçekten, gururla ve iftiharla 
serbest olarak girdiği kurumlardan birisi de Köy Hizmetleri il müdürlükleriydi ve orada muhtar
larımız gerçekten kendilerine yakışır bir şekilde karşılanıyordu. Şimdi il encümenleri muhtara 
diyecek ki: "Ey muhtar, senin köyünün yolunu açmam için, senin suyunu getirmem için, senin 
arazini toplulaştırmam için, bunu programa almam için, sen benim partime oy verecek misin?" 
Dolayısıyla, orada, yine, o encümen üyeleri valiyle pazarlığa girecekler. 

Burada, valilik yapan çok değerli büyüklerimiz var. Yıl sonları itibariyle valiliklerin izah-
namesi vardır. Bu izahname için dahi, il encümenleriyle valiler pazarlık ederler "işte köyümün iç-
mesuyunu yaparsan, işte yolunu yaparsan, ben bu izahnameye imza atarım" diye. 

Şu görülecektir ki ileriki tarihlerde, çoğu hak etmemiş, kariyerli, deneyimli, saygın valilerimiz, 
il başkanlarının, il örgütlerinin ve il encümenlerinin baskısıyla, siyasal iktidar tarafından o ilden o 
ile sürüleceklerdir; benim endişelerimden birisi budur. 

Artı, yine bununla beraber, çok saygın bürokratlarımız, kendi konusunda uzmanlaşmış, gerçek
ten... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
NACİ ASLAN (Devamla) - ...kolektif düşünen, hiçbir partiye, hiçbir siyasal örgüte veyahut da 

düşünceye angajman olmamış, tamamen, bilimin reel içeriğinde görev yapan bu kardeşlerimiz, 
yarın gelecek, il encümenlerinin emrine girecekler ve dolayısıyla, bunlar da, kendi misyonlarına uy
gun olmayacak pozisyonlarda emekliliği hak edip ayrılacaklardır. 

BAŞKAN - Toparlayalım Sayın Aslan. 
NACİ ASLAN (Devamla) - Evet, hemen... 
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İkincisi, genel müdürlüğümüz mevcutken, karın yağmadığı illerimizden, zaman içerisinde, 
geçici görevle veyahut da paralel kaydırmayla, araç gereçler, dozerler, kepçeler, greyderler, karın 
yoğun olduğu yere gönderiliyordu. Şimdi, iki valilik arasında bunun olması mümkün değildir. 

Dolayısıyla, o halde, hükümetin, mutlak surette, karın çok yağdığı, kışın sert geçtiği illere ay
rı bir ödenek ve bütçe ayarlaması gerekiyor; çünkü, bu bir tabiî afet konumundadır, insanların 
iradesiyle gerçekleşen bir olay değildir. 

Diğer taraftan, değerli grup başkanvekilim dedi ki: "Yani, her yol denenilir." 
Arkadaşlar, hepiniz de biliyorsunuz, bir coğrafî bölgede arabanızla giderken, diyorsunuz ki, bu 

yoldan gidersek daha kısadır; ama, bilmediğiniz yoldur; gidiyorsunuz, birden çıkmaz bir sokağa 
giriyorsunuz, zamanı daha da kaybediyorsunuz. İnşallah, bu Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
veya il müdürlüklerinin il özel idarelerine devrinde çıkmaz sokağa çıkmayız. 

Yine... 
BAŞKAN - Toparlayalım. 
NACİ ASLAN (Devamla) - Evet. 
Ben, şunu söylüyorum: Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz, bu tasarının alelacele bu şekilde 

kanunlaşmasına "ret" oyu vereceğiz. İnşallah, bütün Türk Milletine, bütün kamuoyuna hayırlı olur. 
Yaklaşan bayram nedeniyle, Türkiye cumhuriyeti sınırları içerisinde ve dünyada yaşayan tüm 

Müslümanların kurban bayramını en içten duygularımla kutluyor, Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. İyi tatiller diliyorum. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, tasarı üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. 
Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 3 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin, teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de, sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica 
ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin adı ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu yasa tasarısından sonra 3 tane uluslararası sözleşme var; onlar 
görüşülecek, onlar oylanacak. Onların bitimine kadar çalışmaya devam edeceğiz. Danışma 
Kurulunun kararı o yöndeydi ve Meclisin oyuna sunduk, Meclis de kabul etti bu kararı. Yani, bu 
yasa tasarısının oylamasından sonra iş bitmiyor, uluslararası 3 anlaşmayı da görüşeceğiz. 

Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması 
Hakkında Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 
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Kullanılan oy sayısı: 325 
Kabul: 241 
Ret: 83 
Çekimser: 1 (x) 
Tasarı kabul edilmiş ve yasalaşmıştır. 
Sayın Bakan, yerinden, kısa bir teşekkür konuşması yapacak. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekili arkadaşlarım; üç genel müdürlüğün birleşmesiyle 1984 yılında kurulan Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, yirmibir yıldır önemli hizmetleri yerine getirmiştir; özel idareler ve il genel mec
lisiyle işbirliğini hep sürdürmüştür. İçinde bulunduğumuz zamanda, yetkilerin mahalline devrinin 
zamanı gelmiştir. Bu bir kapanış değil; ümidimiz, yeniden bir doğuştur. 

Üç gün süren çalışmalarımız sırasında, örnek vermek gerekirse, Sayın Gürol Ergin Hocamız, 
Mevlüt Aslanoğlu, Ümmet Kandoğan ve Sayın Cemal Uysal ve başka arkadaşlarımız, düşün
celerini, eleştirilerini ve önerilerini dile getirmişler; hepsine, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Köy Hizmetleri çalışanlarının, zaten bugüne kadar birlikte çalıştıkları özel idarelerle uyumlu 
ve verimli çalışacağına ve aynı zamanda, büyük bir anlayışla, köylümüze hizmeti, daha üst seviyede 
götüreceğine inanıyorum. Bu vesileyle, Köy Hizmetleri çalışanlarına, hizmetlerinden dolayı şük
ranlarımı sunuyorum. Bu düzenlemenin, köylümüz, ülkemiz ve Köy Hizmetleri camiasına hayırlı 
olmasını diliyorum; milletimizin kurban bayramını şimdiden kutluyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Ticarî Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük 

Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

4. - Ticarî Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline ilişkin Gümrük Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/851) (S. Sayısı: 713) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 713 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Söz isteyen olmadığına göre, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
TİCARÎ KARAYOLU TAŞITLARININ GEÇİCİ İTHALİNE İLİŞKİN GÜMRÜK 

SÖZLEŞMESİNİN UYGUN BULUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1.-18 Mayıs 1956'da Cenevre'de imzalanan "Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İt

haline İlişkin Gümrük Sözleşmesi"nin, 1991 tarihli değişiklikleri de içeren metnine taraf olun
masının onaylanması uygun bulunmuştur. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 713 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz istemi?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesini okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik per

sonelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, 
oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Ticarî Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük 

Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu 
açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 229 
Kabul: 229(x) 
Tasarı kabul edilmiştir ve yasalaşmıştır. 
Sayın milletvekilleri, Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporlarının 
müzakeresine başlıyoruz. 

5. - Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/852) 
(S. Sayısı: 683) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 683 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Onur Öymen; buyurun. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 683 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Konuşma süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum ve Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Yüce Meclise sunulan tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi 27 Ocak 
1977 tarihinde imzalanan ve 4 Ağustos 1978 tarihinde yürürlüğe giren Tedhişçiliğin Önlenmesi Av
rupa Sözleşmesini, Türkiye de, 19 Mayıs 1981 tarihinde onaylamıştı. Türkiye'nin de taraf olduğu 
bu sözleşmenin bazı önemli hükümleri vardı; ancak, çok da önemli bir eksikliği vardı; Sözleşmenin 
1 inci maddesinde, siyasî suç, siyasî suçla bağlantılı suç veya siyasî gerekçelerle işlenen suç 
sayılamayacak suçların listesi belirtiliyordu, hangi suçlar siyasî suç sayılamaz diye; ancak, bunların 
içinde şu vardı, onu da söyleyeyim: Uçak kaçırma, adam kaçırma, rehin alma, ateşli silahlarla iş
lenen suçlar gibi suçlar; fakat, Sözleşmenin bir başka maddesi vardı, 13 üncü maddesinin birinci 
fıkrası, bu gibi suçlarla ilgili olarak çekince koyma hakkı veriyordu. Böylelikle, bu suçlan işleyen 
suçluların ülkelerine iade edilmelerini engelleyecek bir durum ortaya çıkıyordu. 

Şimdi, 11 Eylül saldırılarından sonra, terörle mücadele alanında, uluslararası işbirliği yoğun-
laşınca, bu sözleşmenin de gözden geçirilmesi gündeme geldi ve bu eksikliği gidermek için bir 
değişiklik yapıldı. İşte, Yüce Meclisin onayına sunulan değişiklik budur ve biz de Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu olarak bu değişikliği onaylıyoruz ve olumlu oy vereceğiz. 

Yalnız, bu vesileyle şunu da ifade etmek istiyorum: Bu Sözleşmenin kabulüyle, bu alanda kar
şılaştığımız sorunlar bitmiş olacak mıdır; keşke olsa, bitmesini çok isteriz; ama, ne yazık ki, bizim 
değerlendirmemize göre, bu Sözleşme, suçluların iadesi konusunda beklediğimiz sonucu yeterli 
biçimde veremeyecektir; niçin veremeyecektir; şimdi, yıllardan beri, biz, Türkiye'de terör suçu iş
leyip başka ülkelere kaçanların iadesini istediğimiz zaman bize denildi ki; efendim, bunları size iade 
edemeyiz; çünkü, Türkiye'de idam cezası var, ya idam ederseniz. Biz o zaman diyorduk ki; 1984 
yılından beri hiç kimse idam edilmemiştir, Meclis onayına tabidir, Meclisin iradesi bellidir. Bunu 
fazla dikkate almıyorlardı ve neticede, bu suçluları iade etmiyorlardı. Şimdi, idam cezasını kaldır
dık; ne oldu; acaba, bu suçluları Türkiye'ye iade ediyorlar mı?! Bildiğiniz örnekler var. Belçika'da 
Fehriye Erdal örneğini biliyoruz. Başka örnekler de var. Yine, birçok suçluyu Türkiye'ye iade et
miyorlar. O bakımdan, bu konuyu hükümetimizin çok hassasiyetle takip etmesi gerekiyor. Sadece 
bu sözleşme geçti diye rahata kavuşmuş değiliz. 

Ayrıca, sözleşmede bir unsur daha var; onu da dikkatinize getireyim. Deniyor ki: "Hafif-
letilemeyecek müebbet hapse mahkûm olanlar da iade edilmez." Yani idam cezasını bir tarafa bırak
tılar, şimdi müebbet hapisle cezalandırabilecek suçluları da iade etmeyecekler. Bu konuyu da dik
katinize getiriyorum. 

Değerli arkadaşlar, gerçek neden nedir; acaba, niçin bu suçluları iade etmiyorlar; biz, hiçbir ül
kenin bu suçlulara arka çıktığı için, bunları desteklediği için bu iadeden vazgeçtikleri kanısında 
değiliz. Bunun en önemli gerekçesi şudur: Maalesef, bu terör örgütlerinin kendi çıkarlarına yönelik 
saldırıda bulunmasından endişe ediyorlar. İşin can alıcı tarafı budur ve eğer bu suçlular Türkiye'ye 
iade edilmiyorsa, başka ülkelere iade edilmiyorsa, biliniz ki, bunun arkasında yatan en önemli 
neden, bu ülkeleri de bu terör örgütlerinin tehdit etmesidir. Bu, yalnız Türkiye'ye özgü bir durum 
değil; vaktiyle aynı durum, İspanya ile Fransa arasında yaşandı. Çok uzun yıllar, İspanya'da terör 
suçu işledikten sonra Fransa'ya kaçanları Fransız hükümeti iade etmedi ve iade ettiği zaman da, bu 
terör örgütleri, Fransa'nın çıkarlarına karşı çok büyük saldırılar düzenlediler, eylem yaptılar. Bu 
bakımdan, bu, sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil; ama, biliniz ki, böyle bir durum var. 

Size bunu söylemeyi istemezdim; ama, şunu da bilginize sunmayı bir görev sayıyorum: 
Maalesef, vaktiyle, bazı dost ülkelerin, bazı müttefik ülkelerin çok üst düzey yetkilileri, gidip, 
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Şam'da bir terör örgütünü ziyaret ederek, bu örgütün kendi ülkelerine karşı eylem yapmaması için 
ricada bulunmuşlardır. Bu, bu kadar vahimdir, hazindir ve uluslararası alanda terörle mücadelenin 
yeterince sonuç vermemesinin en önemli nedenlerinden biri budur. 

Çok değerli arkadaşlar, burada, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir konuyu yüksek bil
gilerinize sunmak istiyorum; o da şudur: Terörle mücadelede, biliyorsunuz, Türkiye, uluslararası 
alanda en ön safta mücadele vermiştir. Yalnız terörle mücadele alanında değil, terörle mücadelede 
uluslararası işbirliği alanında da 11 Eylül saldırılarından önceki dönemde yayımlanan NATO bil
dirilerinde terörle mücadelede işbirliği paragraflarını, biliniz ki, sadece ve sadece Türkiye koydur
muştur, sadece Türkiye'nin gayretiyle konulmuştur. Şimdi, 11 Eylülden sonra durum değişti. 11 Ey
lüle kadar bir tek NATO toplantısı gündemi yoktur ki, o gündemde terörle mücadele maddesi yer 
alsın; fakat, 11 Eylül saldırılarından sonra bir tek NATO Konseyi toplantısı yoktur ki, terörle 
mücadele maddesi, gündemin birinci maddesi olmasın. Demek ki, hava değişti; biz de bunu mem
nuniyetle karşıladık. Başkan Bush çıkıp da "bizim terörle mücadelede gri sahamız yoktur; bütün 
terör örgütleri dünyadan tasfiye edilene kadar savaşacağız, mücadele edeceğiz; ya bizimle beraber
siniz ya teröristlerle berabersiniz" dediğinde, önce, biz alkışladık. En çok Türkiye desteklemiştir 
Amerika'yı; ama, şimdi ne görüyoruz -daha önce de Yüce Meclise arz ettik- Amerika'nın denetimin
deki bir komşu ülkede bulunan 5 000 civarındaki teröristten bir tanesi bile yakalanamamıştır, bir 
tanesi etkisiz kılınmamıştır, bir tanesi Türkiye'ye iade edilmemiştir. Bunu nasıl izah edeceğiz?! 
Bunun izahı nedir?! Hükümetimizin çalıştığını biliyoruz bu konuda. Daha yeni, Amerikan heyeti 
geîdi, Irak'taki Amerikan Kuvvetlerinin en üst düzey komutanları geldi Türkiye'ye; geçici Irak 
yönetimiyle birlikte hükümetimizle toplantılar yaptılar. Bu konu da gündeme geldi -öyle anlaşılıyor 
basın haberlerinden- ama, öğrendiğimize göre en küçük bir ilerleme olmamıştır. Bu terör örgütü 
mensuplarının yakalanacağına ve Türkiye'ye iade edileceğine dair elimizde hiçbir bilgi yoktur, hiç
bir teminat yoktur; bunu ayıplıyoruz, bunu kınıyoruz. Düşünün ki, biz, birkaç gün önce, çok sayıda 
askerimizi Afganistan'a gönderdik. Niçin gönderdik; çünkü, orada, bir müttefik ülkenin, 
Amerika'nın menfaatlanna yönelik saldırılar düzenleyen bir terör örgütü vardı -hâlâ var, El Kaide 
örgütü- bununla mücadele etmek için gönderdik. Biz de, bizim topraklarımıza gelirlerse, onları 
yakalamaya çalışırız, ikna etmeye çalışırız; hele, siz bir af çıkarırsanız daha iyi olur dedik mi; 
demedik. Size yönelik terörü durdurmak için askerlerimizin canını tehlikeye atıyoruz. Siz ne 
yapıyorsunuz; bir tek teröristi yakalamadınız, bir tek teröristi bize iade etmediniz; bir dost ülkeden, 
bir müttefik ülkeden beklediğimiz davranış bu değildir. 

Değerli arkadaşlarım, size son olarak bir şey daha söylemek istiyorum; ama, zannediyorum ki, 
bunu duymakla pek de sevinmeyeceksiniz. Sayın Başkanımız da söyledi, biz de Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, hepinizin kurban bayramını kutluyoruz; ama, biliyor musunuz ki, bu kurban bay
ramında 9 800 Türk vatandaşı, komşu bir ülkede, yabancı bir ülkede, bayramı, dikenli tel örgülerin 
arkasında geçirecektir. Bundan haberiniz var mı? 1995 yılında, bir terör örgütünün zorlamasıyla 
Irak'a kaçırılan vatandaşlarımız, önce Atruş Kampında tutuldular, orada bir terör örgütünün 
denetimi, baskısı altında bir süre yaşadılar, onların kampına Birleşmiş Milletlerin bayrağı çekildi ve 
Birleşmiş Milletlerin gıda yardımı yapıldı ve bunlar, orada, bir terör örgütünün fiilen esiri gibi 
yaşadılar. Sonra ne oldu; Türk Hükümeti devreye girdi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Komiserine "siz, bir terör örgütünün kampının üzerine Birleşmiş Milletler bayrağı dikemezsiniz; 
siz, bir terör örgütünün kampına Birleşmiş Milletler yardımı yapamazsınız" dedik. Kısa bir süre ön
ce Irak'taki bir saldırıda, maalesef, hayatını kaybeden Mülteciler Yüksek Komiseri Başkan Yardım
cısı Sergio de Mello'la bizzat konuştuk ve dedik ki: "Ya Birleşmiş Milletler bu işi bir hafta içerisin
de halledecektir veya Türkiye Cumhuriyeti halledecektir." 

Arkadaşlarım, Türkiye'nin bu kararlı tutumu karşısında, bir hafta içerisinde Birleşmiş Milletler 
bayrağı indirilmiştir. Birleşmiş Milletler, bu kampın terör örgütünün baskısı altında olduğunu kabul 
etmiştir, yardım durdurulmuştur ve kamp dağıtılmıştır. Ne olmuştur oradaki insanlar; oradaki insan-
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lan, terör örgütü, Saddam Hüseyin'in yönetimindeki bir bölgeye kaçırmıştır. Neresidir orası; Mah
mur bölgesi. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, bu saatte, o Mahmur bölgesinde, bu insanlarımız, dikenli tel ör
gülerin içerisinde yaşıyorlar; kamplarının üzerinde, yine Birleşmiş Milletler bayrağı var ve yine, 
Birleşmiş Milletlerden gıda yardımı alıyorlar. 

Onlar orada... Şimdi, biz soruyoruz: Hükümetimiz nerede? Daha önceki hükümetlerin göster
diği kararlılığı göstermek için hükümetimiz ne bekliyor? "Efendim, biz girişim yaptık, gereken her 
şeyi söyledik, dostlarımızın gerekli adımları atmasını bekliyorduk; ama, henüz atmadılar; ümit 
ediyoruz ki, atacaklar." 

Değerli arkadaşlarım, biz, böyle cevapları dinlemekten, artık, bıktık, usandık. Türk Milleti, ar
tık, hükümetinden böyle cevaplar duymak istemiyor. Türk Milleti, Türk Hükümetinden, Türkiye'ye 
layık, güçlü bir ses duymak istiyor. Bu insanları kurtarınız. Mahmur Kampında 9 800 insanımız 
yaşıyor, bunları kurtarınız. Mahmur Kampının dışında, Dohuk'ta, aynı statüde, yine terörün tehdidi 
altında 4 000 vatandaşımız yaşıyor. 13 000'den fazla Türk, şu anda, kendi iradelerinin dışında, 
Irak'ta mahsur tutuluyorlar. Bunları kurtarmak bizim görevimizdir. 

Bir şey daha söyleyeyim. Bize "efendim, siz, acaba, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Kürt asıl
lı vatandaşlarımızın haklarını yeterince koruyor musunuz" diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, işte, koruduğumuzun ispatı budur. Biz, masum, hiçbir günahı olmayan, 
çocukları, bebekleri, yaşlıları, hastaları yanında olan Kürt asıllı bu vatandaşların haklarını 
koruyoruz. Peki, Kürtlerin hakkını koruduğunu iddia eden diğer partiler nerede?! Yabancı güçler 
nerede?! Türkiye'yi, her gün "Kürtlerin hakkını yeterince korumadınız" diye eleştirenler nerede?! 
Biz buradayız ve Kürtlerin hakkını koruyoruz; siz neredesiniz?! (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, o bakımdan, biz, bu konuyu gerçekten son derece önemli bir mesele 
olarak görüyoruz. Biz, teröre karşıyız; ama, Kürt asıllı vatandaşlarımızın hakkını korumak için 
sonuna kadar mücadele etmeye varız ve bu insanların en önemli hakkı da özgürlük içerisinde 
yaşama hakkıdır. 

Size soruyum: Dünyanın herhangi bir ülkesinin vatandaşları, başka bir ülkede, rızaları hilafına, 
tel örgüler arkasında yaşatılsaydı, hangi hükümet buna sessiz kalırdı? Biz, bunu daha önce gündeme 
getirdik, hiçbir cevap duydunuz mu?! Bu kürsüye çıkarak "bu arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı 
kurtarmak için şunu yapıyoruz" diyenleri duydunuz mu?! 

Bir tariz de, müsaade ederseniz, basınımıza yollayalım: Niçin gazetelerimiz bunu yazmıyor? 
Kendinden menkul bir dinî liderin efsanelerini birinci sayfalarda veren gazetelerimiz, acaba, niçin 
bu teröristlerin baskısı altındaki, dikenli tel arkasındaki vatandaşlarımızın sorunlarını yansıtmıyor
lar? Niçin bir gazetecimiz gönderilmiyor oraya? Niçin fotoğraflarını göremiyoruz? Niçin bir 
televizyon ekibimiz gitmiyor? Basının görevi değil midir; bu kadar önemli bir konuyu halka bildir
mek, duyurmak, gerçekleri anlatmak basının görevi değil midir; ama, öyle anlaşılıyor ki, 
basınımızın büyük bir bölümü, bir süreden beri, iktidarı üzmemeyi bir prensip meselesi haline getir
miştir. Belki, bu konuyu yansıtırlarsa, iktidarımız üzülür diye düşünüyorlar. Ben, eminim ki, üzül
mez, bilakis, yararlanır bu gibi basın haberlerinden ve milletimizin duyarlılığını dile getirmek için 
bunu bir fırsat sayar. 

Ben, ümit ediyorum ki, çok değerli Bakanımız çıkacaktır bu kürsüye, diyecektir ki, hepimizin 
huzurunda, bayramdan önce: "Arkadaşlar, biz, yurtdışında iradesi hilafında bulunan bütün Türkleri 
bir an önce kurtarmak için her şeyi yapacağız ve size söz veriyoruz, bizden önceki hükümetlerin 
gösterdiği kararlılığı biz de göstereceğiz." 

İşte, bu umutla değerli arkadaşlarım, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum ve bayramınızı iç
tenlikle kutluyorum. 
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Saygılar. (CHP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul)-

Sayın Başkan, izin verirseniz... 
BAŞKAN- Sayın Bakan, buyurun, kürsü sizin. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul)-

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; Sayın Öymen'in konuşması içerisinde gündeme getirdiği, Irak 
toprakları içerisindeki Mahmur Kampında bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla ilgili, 
neden Hükümetimiz, neden Dışişleri Bakanlığı ilgilenmiyor anlamına gelen bir açıklama yaptılar. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlayacaksınız, bu Parlamento, eve dönüş yasası diye bilinen bir 
yasayı çıkardı. Biz, bunlar için çıkardık "gelin, gelin Türkiye'ye, size her türlü kolaylığı sağ
layacağız. Bu ülkede, eskiden olduğu gibi, hürriyet içerisinde yaşama imkânını tanıyoruz" dedik. 
Haberler gönderildi, anonslar yapıldı, değişik vasıtalarla, bunlara "böyle bir yasa çıktı, gelin Tür
kiye'ye" denildi. 

HALUK KOÇ (Samsun)- Sayın Bakanım, bunlar terörist değil ki!. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla)-

Efendim... 
HALUK KOÇ (Samsun)- Bunlar terörist değil ki!. Orada, iradeleri dışında tutulan Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşları. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla)-

İradeleri dışında mı tutuluyor; başka şekilde mi tutuluyor bilemeyiz ki!.. 
HALUK KOÇ (Samsun)- Çok net... Çok net; terör örgütünün baskısıyla orada tutulan Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşları. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla)-

Bunlar, Türkiye'yi, vatandaşı oldukları Türkiye'yi terk edip gittiler "biz, bu ülkede yaşamak is
temiyoruz" dediler ve başka bir ülkeye gittiler; ama, buna rağmen, onlar bizim vatandaşlarımız; 
gelin diye çağrı yaptık, yasa çıkardık. 

HALUK KOÇ (Samsun)- Terör örgütünün baskısı altında götürüldüler. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla)-

Şimdi, yine, bunlarla ilgili, Hükümetimiz, Birleşmiş Milletler kanalıyla, yine, bunların Türkiye'ye 
getirilmesiyle ilgili çalışmalarını yürütüyor. Benim aldığım bilgiye göre, bu konuda da son aşamaya 
gelinmiştir. 

HALUK KOÇ (Samsun)- Efendim, onlar terörist değil!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla)- Bu 

konunun, böylesine hassas bir konunun, Türkiye'nin bir dönemine damga vurmuş böylesine hassas 
bir konunun buraya ikidebir getirilmiş olmasını, Dişişlerinde uzun süre diplomatlık yapmış bir ar
kadaşımız tarafından dile getirilmesini yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin has
sasiyetleri vardır; Sayın Öymen bunları en iyi şekilde bilebilecek olan bir kişidir. Sadece şimdi 
getirmiyor bunu, her zaman bunu gündeme getirmiştir. 

Kuşkusuz ki, bu insanları biz kovmadık, gidin demedik, kendileri gittiler; ama, şimdi gelmek 
istiyorlarsa, yine gelebilirler. Nitekim, geçtiğimiz günlerde yine birkaç aile geldi; bizim Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir kampa yerleştirildi; her türlü insanî yardımları da yapıyoruz. 
Biz, bunları kovmadık. 

Böyle, bu tür hassas konuları lütfen siyasî istismar malzemesi yapmayalım. 
Saygılar sunuyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, siyasî istismar suçlamasına ufak bir açıklama yap
mak istiyoruz. (AK Parti sıralarından "yeter" sesleri) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Öymen. 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Sayın Başkan, yönetemiyorsun bu Meclisi. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğe bakarsanız, kendisiyle ilgili bir itham olduğu 

zaman, yanlış değerlendirme olduğu zaman, milletvekilimiz söz hakkına sahiptir. Sayın Öymen o 
söz hakkını kullanıyor. 

Zaman zaman aynı söz hakkını siz de kullanma durumunda olabilirsiniz. O yüzden, lütfen din
leyin. 

VI. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/. - İstanbul Milletvekili Onur Oymen'in, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 

Şahin'in, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Değerli arkadaşlarım "siyasî istismar" sözünü reddediyorum. Biz, 

hükümet, Türkiye bunları kovmuştur dedik mi?! Neye cevap veriyorsunuz Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Niye 

vermeyeceğim?! 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Hayır, neye, hangi sözümüze cevap veriyorsunuz? Biz, size, bun

ları siz kovdunuz mu dedik, bunları Türkiye kovdu mu dedik. Kendi iradeleriyle orada oturuyorsa 
bu insanlar, niçin dikenli tellerin arkasında oturuyorlar?! Kendi iradesiyle giden bir insan tel ör
gülerin arkasında mı oturur?! Bebekler de mi kendi iradesiyle gitti?! Çocuklar da mı kendi iradesiy
le gitti?! Bunlar bizim vatandaşımız. 

MUSTAFA DURU (Kayseri) - İstismar yapmayın!.. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Bunlar bizim vatandaşımız. 
BAŞKAN - Lütfen dinleyelim... 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Yani, bizim, size söylediğimiz şudur: Devletin ağırlığını 

koyarak, bu insanları bir terör örgütünün baskısından kurtarınız. Şimdi, bunun siyasî istismarla ne 
alakası var?! Çok rica ediyorum... Bu konuda, biz, sizden bilgi istiyoruz. Deyiniz ki, efendim, biz, 
Birleşmiş Milletlere söyledik, gelirlerse gelirler gelmezlerse gelmezler. Bir de kanun çıkardık, 
yararlansalardı!.. 

MUSTAFA DURU (Kayseri) - Tepeden aşağı istismar yapıyorsun!.. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, biz, size diyoruz ki, bu vatandaşlarımız bir 

terör örgütünün orada baskısı ve tehdidi altında bulunuyor. Hangi bölgede; Amerika'nın, bir müt
tefik ülkenin egemen olduğu, bütün gücüyle bulunduğu bir ülkede. Şimdi, en azından, bu kamp 
üzerindeki terör tehdidinin kaldırmasını da mı isteyemeyiz Amerika'dan, bu kadarını da mı 
yapamayız?! Yani, efendim, biz, söyleyeceğimizi söyledik; gelen gelir, gelmeyen gelmez!.. Şimdi, 
bu... 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Demagoji yapıyorsun. 
BAŞKAN - Lütfen dinleyin... 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, lütfen, sözlerinize dikkat ediniz. Biz, 

sizinle konuşurken, çok dikkatli bir dil kullanıyoruz. Sizin Grubunuzu, AKP'li arkadaşları incitecek 
bir tek söz söylediğimi hatırlamıyorum bugüne kadar. 

MUSTAFA DURU (Kayseri) - Tepeden tırnağa incitiyorsun Sayın Öymen. 
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ONUR ÖYMEN (Devamla) - Biz, sizi incitecek hiçbir şey söylemedik. Böyle "demagoji" gibi 
sözler size yakışmıyor. Biz, AKP'li arkadaşlarımızın nazik insanlar olduğunu düşünüyoruz ve bu 
Mecliste, bizden... 

MUSTAFA DURU (Kayseri) - Bu, demagoji değil mi? 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Yani, sizin nazik olduğunuzu söylemek demagojiyse, bunu kabul 

ediyorum. 
MUSTAFA DURU (Kayseri) - Bu söylediğin de demagoji! 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, size, şunu bir kere daha söylüyorum: Bu 

ülkede, çok vahim bir terör faciası yaşanmıştır ve şu anda, hâlâ, bazı insanlar, bu terör faciasının ıs
tırabını çekiyor. Bu, sizin hükümetinizin çok daha öncesindeki dönemde olan bir olaydır. Niçin 
sorumluluğu üstleniyorsunuz? Yani, siz yaptınız diyen var mı? Size diyoruz ki, sizden önceki 
hükümetlerin gösterdiği .kararlılığı gösterin ve bu insanları kurtarın. Sizden bir tek ricamız var: Bu 
insanları kurtarın diyoruz ve siz de bize diyorsunuz ki: "Siyasî istismar yapıyorsunuz." Eğer, buysa 
görüşünüz, çok teşekkür ediyorum; Meclisin zabıtlarına geçmiştir, vatandaşlarımız da bizi dinlemiş
tir; kimin siyasî istismar yaptığı, kimin demagoji yaptığı vatandaşlarımız tarafından çok iyi anlaşıl
mıştır. 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Aynen!.. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Ama, size şunu söylüyorum: Dünyada, hiçbir hükümet, vatan

daşlarının, yurt dışında, tel örgüler arkasında yaşamasına izin vermez ve sizden de bunu bekliyoruz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ger

çek vatandaş da, kendi ülkesini terk etmez. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Bunu istemek de hakkımızdır ve bunu da, bu millet adına is

tiyoruz. 
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

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

5. - Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/852) 
(S. Sayısı: 683) (Devam) 

BAŞKAN - Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır arkadaşlar. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ AVRUPA SÖZLEŞMESİ TADİL PROTOKOLÜNÜN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Türkiye Cumhuriyeti adına 15 Temmuz 2003 tarihinde imzalanan "Terörizmin 
Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü"nün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme 

giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme 
giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa 
ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil 

Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylamasının 
sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 227 
Kabul: 227 (x) 
Tasarı kabul edilmiş ve yasalaşmıştır. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Malî İşbirliği Çer

çevesinde Temin Edilecek Malî Yardımların Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine 
başlayacağız. 

6. - 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) 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET DÜLGER (Antalya) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Başkan. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET DÜLGER (Antalya) -Sayın Başkanım, İç

tüzüğün 88 inci maddesine göre, bir defaya mahsus olmak üzere, tasarının geri çekilmesine 
müsaadenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN - Anlaşıldı. 
Komisyonun talebi üzerine, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre, bu tasarı Komisyona iade edil

miştir. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
B) OTUR UM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
1. - TBMM Başkanvekili Ali Dinçer'in, Ankara'da meydana gelen tren kazasında yaşamını 

yitiren Devlet Demiryolları görevlilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı 
dileyen konuşması 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Başkanlık Divanı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı olarak, bugün yaşanan tren kazasından dolayı üzüntülerimizi belirtiyoruz. Yaşamını 
yitiren Devlet Demiryolları görevlilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Hal
kımızın da başı sağ olsun. İnşallah, bundan sonra buna benzer kazalar olmaz. 

Bu arada, yine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak, bayram öncesi bu son toplan
tıda, halkımızın kurban bayramını kutluyor, esenlikler, mutluluklar diliyoruz. 

Alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek 
için, 1 Şubat 2005 salı günü, saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.33 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR 'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan baş
vurular ve ödenen tazminat miktarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı 
(7/4129) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı 
olarak cevaplandır ı lması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

cM^4 
Prof .Dr.Dursun A K D E M İ R 

D Y P İğdır Milletvekili 

1 - Ülkemizde zaman zaman meydana gelen insan hakları ihlallerinin; 
h e m vatandaşımızı mağdur ettiği, hem de milletin devlete olan 
güvenini zayıflatarak demokrasiye ve Cumhuriyete zarar verdiği 
şüphesizdir . Bu ihlallerin bir başka vahim tahribatı da, Devletimizin 
uluslararası i t ibarına zarar vermesidir. Bu çerçevede, şimdiye kadar, 
muhtel i f ihlal iddialarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
vatandaşlar ımızın yaptığı şikayetlerin sayı ve mahiyet olarak yıllara 
göre dökümü nedir? 

2 - Bu şikayetler ne şekilde sonuçlanmıştır? Halen kaç şikayet 
görüşülmektedir? Bunların yıllar itibariyle dökümü nedir? 

3 - A İ H M ' d e Türkiye bugün itibariyle ne kadar tazminata mahkum 
olmuştur? Dos tane çözüm yoluyla ödenen toplam para ne kadardır? 
Bunların, yıllar, mahiyet ve ihlali yapan kamu birimi (yargı, emniyet, 
j andarma, mal iye vb.) itibariyle dökümü nedir? 

TC. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI /J./P//2O05 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 24/11/2004 tarihli ve A.01.0. GNS. 
0.10.00.02-8073 sayılı yazınız, 

b) 08/12/2004 tarihli ve 1371 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İğdır Milletvekili Prof.Dr. Dursun Akdemir tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4129 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek sure verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerinize arz ederim. 

CenÛTÇlÇI 
Bakan 
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T C . ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI . . . / . . . /2005 

Bakan 

Sayın Prof Dr. Dursun AKDEMİR 
İğdır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4129 Esas N o lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur 

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinden sağlanan verilere göre 2003 yılı sonu itibarıyla 
Ülkemiz aleyhine yapılan başvuru sayısı toplamının 9729 olduğu; 

Avrupa insan Haklan Mahkemesinin 2648 başvuruyu Hükümetimizin bilgisine 
getirdiği, kabul edilebilir bulunan başvurulardan 47'sinin lehimize, S i l ' in in ihlâl kararıyla, 
225'inin dostane çözüm yoluyla sonuçlandığı; Hükümetimizin savunması alındıktan sonra 
kabul edilemez bulunan başvuru sayısının 240 olduğu, Hükümetimize sorulmadan kabul 
edilemez bulunan başvuru sayısının ise Bilinmediği; 

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine yapılan başvurular ortalama 7-8 yılda 
sonuçlandığından, sona eren davaların 1990'lı yıllann ortalannda yapılan başvurulara ilişkin 
olduğu ve bu dönemde meydana gelen olaylardan kaynaklanan başvurularda yüksek oranda 
ihlâl karan verilmesi sebebiyle dostane çözüm yolunun tercih edildiği; 2001 yılından itibaren 
hız kazanan hukuk reformlannı izleyen dönemde yapılan başvuruların henüz sonuçlanmadığı; 

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesince bugüne kadar karara bağlanan davalar uyarınca, 
değişik para birimleriyle yapılan ödemeler tek para birimine dönüştürüldüğünde, ihlâl 
karanyla sonuçlananlar için yaklaşık 16.000.000 Euro, dostane çözümle sonuçlananlar için ise 
yaklaşık 14.000.000 Euro olmak üzere, toplamda yaklaşık.30.000.000 Euro ödeme yapıldığı; 

ö t e yandan; Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi tarafından verilen kararlara ilişkin 
tazminat ödemelerinin Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin maddelerine göre veya ihlâli 
yapan kamu birimlerine göre ayrılmasının mümkün olmadığı; 

Dışişleri Bakanlığının 13/12/2004 tarihli ve 156.50/2004/AKGY/522401 sayılı 
yazısının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

2. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, kapkaç olayları ve alınacak önlemlere ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4130) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.09.11.2004 

Arka arkaya çıkarılan af yasalan ile serbest bırakılan binlerce azılı suçlu toplumun 
huzurunun kaçmasına yol açtı. Affedilen teröristler dağa çıkıp askerlerimizi şehit etmeye, 
kapkaççılar da kentlerimizde insanlarımızın canını yakmaya devam ediyor. Mağdur olan 
yüzlerce vatandaş af yasalan çıkaran ve cezalan arttırmayan siyasileri suçluyor. 
Ülkemizde hiç kimse güvenlik içerisinde yaşamını sürdüremez durumdadır. Son günlerde 
yaşanan trenden atma ve bıçaklama olaylan toplumun çaresizliğinin ve kapkaç in önüne 
geçi İçmediğinin bir göstergesidir. 

1- Kapkaç olaylan ile ilgili TCK'daki yetersizlikleri gidermeyi, kapkaççıları yıldıracak 
şekilde toplumun bu derin yarasının üzerine gitmeyi düşünüyor musunuz? 

2- Kapkaç terörünün ardındaki tetikleyici unsurlan yoksulluk, göç ve eğitim yetersizliğidir. 
Türkiye'de yoksulluğun çözümü, göçün önüne geçilmesi ve eğitim seviyesinin 
yükseltilmesi için AKP hükümeti olarak ne gibi çalışmalarınız var?-

- 5 7 7 -



T.B.M.M. B : 51 13 . 1 . 2005 O : 3 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI /3/G(/200S 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 24/11/2004 tarihli ve A.Ol.OGNS 
0.10.00.02-8073 sayılı yazınız, 

b) 03/12/2004 tarihli ve 1356 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Ardahan Milletvekili Ensar öğüt tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4130 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 sure verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Soru önergesi cevabı (2 adet) ^ e m , , ^ E K 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI . . . / . . . /2005 

Bakan 

Sayın Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

T B M M . 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4130 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Kamuoyunda kapkaç olarak isimlendirilen fiillerin, 01/03/1926 tarihli ve 76S sayılı 
Türk Ceza Kanununun uygulamasında, istenmesindeki özelliklere göre 491 ve 492. 
maddelerde düzenlenen hırsızlık suçları kapsamında değerlendirilmesine ve bu nevi suçlar 
bakımından altı ay ilâ beş yıl arasında hapis cezası öngörülmesine karşılık, 26/09/2004 tarihli 
ve 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununun "Nitelikli hırsızlık" kenar başlıklı 142. maddesinin 
ikinci fıkrasının (b) bendinde, hırsızlık suçunun "elde veya üstte taşman eşyayı çekip almak 
suretiyle ya da özel beceriyle" işlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasının 
öngörüldüğü, ayrıca bu suçun "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak 
durumda olan kimseye karşı işlenmesi hâlinde," verilecek cezanın üçte biri oranına kadar 
artırılmasının hükme bağlandığı; 

5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununun söz konusu maddesinin gerekçesinde, 
hırsızlığın elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel bir beceriyle 
işlenmesi hâlinin öngörüldüğünün; yankesicilik veya kişisel çeviklikle işlenen hırsızlık 
hâllerinin dışında, bir hayvanı alıştırmak suretiyle ve ondan yararlanılarak işlenen fiiller 
bakımından da anılan hükmün uygulanmasının sağlandığının, ayrıca, mağdurun direncini 
kırma amacıyla kişiye karşı cebir kullanılmaması şartıyla yoldan giden bir kimsenin çantasını 
kapıp kaçmak suretiyle işlenen hırsızlık suçunun da bu bent kapsamında mütalâa edildiğinin, 
ancak, bu son halde, direncini kırma amacıyla kişiye karşı cebir kullanılmamasının 
gerektiğinin, aksi takdirde yağma suçunun oluşacağının ifade edildiği; 

görülmektedir. 
5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununda kapkaç suçunun bu şekilde tanımlanması ve 

cezaî müeyyidesinin artırılması suretiyle bu suçlar yönünden caydırıcılığın sağlanmasının 
amaçlandığı düşünülmektedir. 

öte yandan, kapkaç eylemlerinin artmasında önemli etkenlerden olan yoksulluk ve 
göçün önlenmesi, eğitim seviyesinin yükseltilmesi amacıyla; 

İstihdamın korunması ve geliştirilmesi için Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizlere 
yönelik işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan mesleklerde, işgücü yetiştirme kursları 
düzenlenmesine devam edildiği, bu bağlamda düzenlenen 139 kursa toplam 2.404 kişinin 
katıldığı; 

Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında Yeniden İşe Yerleştirme amaçlı; 
Danışmanlık, Eğitim ve Toplum Yararına Çalışma Programı hizmetleri verildiği ve bugüne 
kadar bundan toplam 20.897 kişinin yararlandığı, 550 projenin uygulamaya konulduğu, 
tamamlanan 340 projeden 11.843 kişinin yararlandığı ve 5.269 kişinin de işe yerleştirildiği; 
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Türkiye tş Kurumuna iş isteğiyle 1.180.174 kişinin başvuruda bulunduğu; 
işverenlerden ise 103.314 kamu, 138.486 özel işgücü talebinin alındığı; dönem içinde 93.766 
kişinin kamu sektörüne, 55.624 kişinin ise özel sektöre olmak üzere toplam 149.390 kişinin 
işe yerleştirildiği, 2004 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla kayıtlı işsiz sayısının 757.664 olduğu; 

Terörden Etkilenenlerin İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında, Türkiye tş 
Kurumuna başvuran 549 kişiden 136' sının özel sektörde işe yerleştirildiği; 

Avrupa Eğitim Vakfi'nın teknik desteği ile Aktif İşgücü Programlan kapsamında 
25.000 işsizin yararlanacağı yaklaşık 300 aktif işgücü programının uygulanmasının 
hedeflendiği; bu kapsamda hazırlanan projelerin değerlendirilmesine ilişkin ihale kontrat 
imzalama sürecinin devam ettiği, projelerin 2005 yılında uygulanacağı; 

İŞKUR ve Avrupa Eğitim Vakfı işbirliğiyle yürütülen ve Ulusal Gözlemevi tarafından 
koordine edilen kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi çalışmalan kapsamında; Konya ve 
Karaman illerinde bir Pilot Bölge uygulamaya konulduğu; projenin hedefinin, işgücü 
piyasasının arz ve talep kapısının belirlenmesine yönelik uygulanacak anketler sonucunda 
bölgesel bir insan gücü kaynaklan geliştirme stratejisinin hazırlanması olduğu; 

İstihdamdaki işgücüne yönelik olarak, çoğunluğu özel sektöre ah toplam 370 işyerinde 
düzenlenen eğitim seminerlerine 4.674 kişinin katıldığı; 

İşsizlik sigortası ödemelerinin yapıldığı 2002 yılı Mart ayından 13 Aralık 2004 
tarihine kadar 387.965 kişinin başvurduğu ve 344.314 kişiye ödeme yapıldığı; İŞKUR 
tarafından işsizlik ödemesi yapılan kişilerin istihdama döndürülmesi amacıyla, aktif işgücü 
programlarına katılma çalışmalarının yoğun bir şekilde uygulanmasına devam edileceği; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 13/12/2004 tarihli ve 320-3935 sayılı 
yazısından; 

Millî Eğitim Bakanlığınca okullardaki eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve öğrenci 
başarısının artırılması için toplumumuzun ve bireylerin ihtiyaçtan ile konu alanındaki 
gelişmelere göre eğitim biliminin verileri doğrultusunda kapsamlı ve plânlı çalışmalann 
yapıldığı; 

Bu kapsamda; Avrupa Birliği uyumlu eğitim programları, fonksiyonel okul sistemleri, 
yaygın internet altyapısı, niteliğin ön plâna çıkarılması, öğretmenlerin durumlarının 
iyileştirilmesi ve daha birçok konuda projelerin başlatıldığı ve somut adımların atıldığı, temel 
eğitimin 12 yıla çıkarılması hedefi doğrultusunda da gerekli altyapı hazırlıklarının 
sürdürüldüğü; 

Eğitim seviye ve kalitesinin artırılmasında temel öğelerden biri olarak eğitim 
programlarının ağırlıklı rolünün bulunduğu; 

59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince uygulanmakta olan Acil Eylem Plânının SP 13 
sırasında yer alan "Müfredat programlan yenilenecek." isimli faaliyet kapsamında, program 
geliştirme çalışmalarının çağdaş ve bilimsel esaslar çerçevesinde ilgili kesimlerin katkı ve 
katılımları ile yürütüldüğü; programların ezbercilikten uzak, öğrenci merkezli, öğrenmeyi 
öğreten, günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek çağdaş öğretim yöntemlerini dikkate alan 
yaklaşımlarla geliştirildiği; 
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Sadece öğretim yerine, insanımızın eğitiminin de kapsamlı olarak ele alındığı, 
karşılıklı nedensellik ilkesi ve çoklu sebep-çoklu sonuç anlayışının öne çıkarıldığı, dersler 
arasında bütüncül bir anlayışla ve disiplinler arası yaklaşımla gerekli ilişkilendirmelerin 
yapıldığı, dünya ile entegrasyonun ve Avrupa Birliği standartlarının dikkate alındığı, 

İlköğretim düzeyinde 1-5 inci sınıfların Türkçe, matematik, hayat bilgisi, sosyal 
ilgiler, fen ve teknoloji derslerinin öğretim programlarının geliştirildiği ve 9 ilde 120 pilot 
okulda uygulanmasına geçildiği; halihazırda bu derslere ait 6-8 inci sınıfların öğretim 
programlan ile orta öğretim düzeyinde Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, 
biyoloji, tarih, coğrafya, İngilizce derslerinin öğretim programlan üzerindeki çalışmalann 
sürdürüldüğü, 

Programlann değişmesinin tek başına istenilen amaçlan gerçekleştirilmesi için yeterli 
görülmemesi nedeniyle, ders kitaplannın uluslararası kitap yazma standartlarına göre yeni bir 
bakış açısıyla hazırlanması; ana dersleri destekleyecek öğretim yazılımlarının 
gerçekleştirilmesi, sımf geçme ve sınav işlemlerinin yeniden düzenlenmesi yoluyla eğitim 
sistemimizin, bilgi toplumunun gereklerine göre geliştirilmesinin hedeflendiği; 

Aynca, örgün meslekî ve teknik eğitimde okullaşma oranının artırılması, genel ve 
meslekî-teknik yaygın eğitimin daha da yaygınlaştınlması için imkânlar çerçevesinde 
çalışmalann kesintisiz sürdürüldüğü; 

Millî Eğitim Bakanlığının 17/12/2004 tarihli ve S327 sayılı yazısından; 

Uyuşturucuyla mücadele konusunun ayrıntılı olarak yeniden ele alınması bağlamında 
konuyla ilgili çalışmalan koordine etmekle 18/10/2004 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu 
toplantısında, Devlet Bakam Sayın Güldal Akşit, Sağlık Bakam Sayın Recep Akdağ, İçişleri 
Bakam Sayın Abdülkadir Aksu ve Millî Eğitim Bakam Sayın Hüseyin Çelik1 in 
görevlendirildiği; 

Sağlık Bakanlığında 19/10/2004 tarihinde Devlet Bakam Sayın Güldal Akşit, Sağlık 
Bakam Sayın Recep Akdağ, İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir Aksu'nun katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantıda, yapılacak çalışmalann ana hatlannın ortaya konulduğu; ayrıntılar 
üzerinde çalışmak üzere bakanlık temsilcilerinden oluşturulan çalışma grubunun 22/10/2004 
tarihinde Aile Araştırma Kurumu Başkanlığında ilk toplantısını yaptığı; konuyla ilgili olarak 
uzmanlann da katıldığı ikinci toplantının 26/10/2004 tarihinde AMATEM'de yapıldığı, AAK 
Başkanlığı ve TADOC yetkililerin de katıldığı, üçüncü toplantının ise 08/11/2004 tarihinde 
Devlet Bakanlığında gerçekleştirildiği; 

08/11/2004 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında; uyuşturucuyla mücadele alanının 
genişletilerek, sokak çocuklan ve kapkaç olaylannın da bu kapsamda ele alınmasının uygun 
olacağının değerlendirildiği ve Devlet Bakam Sayın Güldal Akşit başkanlığında, Sağlık 
Bakam Sayın Recep Akdağ, İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir Aksu ve Millî Eğitim Bakanı 
Sayın Hüseyin Çelik'in katılımıyla oluşturulan komite tarafından tüm bu hususlann birlikte 
ele alınmasının ve çözüm önerileri üretilmesinin karara bağlandığı; 

11/11/2004 tarihinde ise ilgili bakanlann ve bürokratların katıldığı ikinci bir 
toplantının yapıldığı ve bu toplantıda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünün hazırladığı proje üzerinde fikir alışverişinde bulunulduğu, projenin 
olgunlaştınlması ve son şeklinin verilmesi için bir aylık süre öngörüldüğü; 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce; sokak 
çocuklannın tespiti, ailelerine döndurülmeleri, tedavi ihtiyacı olanlann sağlık kuruluşlannda 
tedavi edilmeleri, rehabilitasyon ihtiyacı olanlann ilgili kuruluşlarda rehabilite edilmeleri ve 
bu suretle topluma yeniden kazandırılmalarına yönelik olarak hazırlanan projenin ilgili 
bakanlara takdim edileceği; 

Bu projenin uygun görülmesi hâlinde gerekli hukukî düzenlemelerin yapılarak 
projenin hayata geçirileceği ve kamuoyuna da açıklanacağı; 

Devlet Bakanlığının (Sn Güldal Akşit) 14/12/2004 tarihli ve 2213 sayılı yazılarının 
incelenmesinden; 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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3. - Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un bir davada usul ve yasaya aykırı karar verdiği 
iddia edilen hâkime ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4252) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Adalet Bakanı sayın Cemil Çiçek tarafından v^ı-Ou. ç,\orxıi^ 
cevaplandırılmasın dilerim. \ 

Gökhan DıW 
Hatay Milletvekili 

Taraflardan birinin Çıngıllıoğulları 'nın sahip olduğu Demir Sigorta A.S. 'nın 
Hatay 1. Asliye Hukuk mahkemesinde devam etmekte olan bir davada 
Yargıtay'ın usuli bozması sonucu devlete ait ve iade edilmemesi gereken yüklü 
miktarlardaki ilam harcının usul yasa ve teamüllere aykırı biçimde 
Çıngıllıoğııllarrna iade edildiği söylenmektedir. 

1- İlam Harcının 2.500.000.000.000 TL. olduğu doğrumudur ? 
2- Söz konusu ilam harcının Çmgıllıoğulİarı 'na ait Demir Sigortaya , dava 

neticelenmeden usul yasaya aykırı biçimde iade edildiği 'doğrumudur ? 
Hakimin bu kararı keyfimidir,.yoksa usule uygunmudur ? 

3- İlam harcı olan 2.5 Trilyonun tahsili için Hatay 1. Asliye Hukuk 
Mahkemesi tarafından cebri yollarla İstanbul deftardarlığı yolu ile tahsil 
edildiği doğrumudur ? 

4- Cebri yollarla tahsil edilebilen devlete ait ilam harcı iadesi ile birlikte 
yeniden tahsili cihhetine gidilmişmidir ? Yeniden gidilmesi halinde tahsil 
edıhnişmidir ? 

5- Bu konuyla ilgili Hakim İrfan Doğan hakkında herhangi bir şikayet vukuu 
bulmuşmudur ? Şikayet varsa bakanlığınız herhangi bir işlem 
yapılmışmıdır ? 

6- " Elimde yetki olsa hortumcuların ciğerini sökerim "diyen Sayın bakan 
konu ile ilgili müfettiş göndermişmidir? Göııdermişse Hakim İrfan Doğan 
hakkında hangi işlem yapılmıştır ? 

ANKARA 
ADALETTBCAKANLIĞI AİM.OO05 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 06/12/2004 tarihli ve A.Ol.O. GNS 
0.10.00.02-8316 sayılı yazınız, 

b) 17/12/2004 tarihli ve 1423 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun tarafından 
Bakanlığımıza yöneltUip yazılı olarak cevaplandmlması istenilen 7/4252 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla^ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesinin beginci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek sure verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği üu nüsha halinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

5emil ÇİÇI 
EK: Soru önergesi cevabı (2 adet) Bakan 
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T C ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI . . . / . . . /2005 

Bakan 

Sayın Gökhan DURGUN 
Hatay Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4252 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde adı geçen hâkim hakkında bir avukatın 1S/10/20O4 tarihli şikayet 
dilekçesine istinaden yapılan incelemede,, öne sürülen iddiaların, yargılama faaliyetine ilişkin 
olduğu, hâkimin yargı yetkisi ve taktir hakkı kapsamında kaldığı ve kanunî yollara 
başvurularda öne sürülebilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, 17/11/2004 tarihli "01ur"la, 
Ol/l 1/1984 tarihli ve 3071 sayılı Kanunun 6. maddesinin (b) bendinde düzenlenen Türkiye 
Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden yargı 
mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanların incelenemeyeceği ve 24/02/1983 tarihli 
ve 2802 sayılı Kanunun 97. maddesinde yer alan hâkim ve savcı hakkındaki ihbar ve şikayet, 
soruşturmayı gerektiren belli bir konuyu içermez veya gerçek kimlik ve doğru adres 
gösterilerek yapılmazsa, işleme konulamayacağı bükümleri gereği, dilekçenin işleme 
konulmamalına karar verildiği ve işlem sonucunun dilekçe sahibine tebliğe çıkarıldığı; 
kayıtlarımızın incelenmesinden anlaşılmıştır. 

ö t e yandan; Anayasa'nın "Mahkemelerin bağımsızlığı" kenar başlıklı 138. 
maddesinde, hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; Anayasaya, kanuna ve hukuka 
uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verecekleri; hiçbir organ, makam, merci veya 
kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat 
veremeyeceği; genelge gönderemeyecegi; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı; görülmekte 
olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru 
sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı 
hükme bağlandığından, soru önergesinde belirtilen diğer hususlara cevap verilememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan. 

4. - Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY'ın, Çanakkale-Biga-Çan doğalgaz dağıtım şebekesi 
ihalesinin ertelenme nedenine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER 'in cevabı (7/4321) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çanakkale (Merkez)-Biga-Çan kentiçi doğalgaz dağıtım şebekesi ihalesi 
3.kez ertelenmiştir. Yaz aylarında yapılan ikinci ihaleye 20*ye yakın teklif 
verilmesine rağmen iptal edilmiştir. Bölgedeki sanayi kuruluşlarına Botaş'ın gaz 
satışına devam etmek istemesine karşın, EPDK'nın da bu satışların ihale 
kapsamı içersine alınması isteği iki kurum arasında anlaşmazlığa neden olmuş 
ve bu nedenle iptal edildiği açıklanmıştır. Daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının girişimleri ile bu sorunun aşıldığı ve ihalenin 25 Kasın 20O4 
tarihinde yapılacağı açıklanmıştı. Ancak bu ihale de iptal edilmiştir. Gelişmeler 
karşısında aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Sn. Hilmi 
Güler tarafından yazılı olarak açıklanmasını saygılarımla arz ederim. 01.12.2004 

Ö Z A Y I 
Çanakkale Milletvekili 

1-BOTAŞ ve EPDK arasında anlaşma sağlanarak 25 Kasım 2004 
tarihinde ihaleye çıkılmasına ve yarışma ortamını sağlayacak sayıda katılımcı 
olmasına rağmen ihale niçin iptal edilmiştir? 

2-Tekrar ihaleye çıkılması düşünülmektemidir? Düşünülüyor ise, yeni 
ihale hapgi tarihte yapılacaktır? 

3-lktidarın görevi mazeret üretmek değil sorun çözmek ve hizmet 
etmektir. Sorur* EPDK'dan kaynaklanıyorsa sorunu parlamentoda çözecek 
çoğunluk iradesi iktidarda vardır. Sorun BOTAŞ'tan kaynaklanıyorsa bu sorunu 
da çözecek siyasi irade bakandadır. İktidarınız bu iradeyi Çanakkale-Biga ve 
Çan için niçin kullanmamaktadır? 
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T.C. 
E N E R J İ V E TABİİ K A Y N A K L A R BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.0 .APK.0.23-300- 4S 
Konu : Yazılı Soru önerges i 

0 0 4 2 2 
TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlıgı 'nın 13.12.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.O1.O.GNS.0.10.0O.02-8371 
sayılı yazısı. 

Çanakkale Milletvekili Sayın İsmail Ö Z A Y ' ı n tarafıma tevcih ettiği, 7/4321-8423 esas no.lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç TuzuğU'nUn 99. Maddesi gereği. Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu Başkanlığı"ndan alman yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

A . /V-^C - . 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 

EKLER : 
EK-1 ö n e r g e Cevabı (2 Sayfa) 

Ç A N A K K A L E MİLLETVEKİLİ SAYIN İSMAİL ÖZAY'IN 
YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ V E C E V A P L A R I 

(7/4321-8423) 

Sorular 1.2.3 : 

Çanakkale (Merkez)-Biga-Çan kentiçi dogalgaz dağıtım şebekesi ihalesi 3. kez 
ertelenmiştir. Yaz aylarında yapılan ikinci ihaleye 20*ye yakın teklif verilmesine rağmen iptal 
edilmiştir. Bölgedeki sanayi kuruluşlarına Botaş ' ın gaz satışına devam etmek istemesine karşın, 
EPDK'n ın da bu satışların ihale kapsamı içersine alınması isteği iki kurum arasında anlaşmazlığa 
neden olmuş ve bu nedenle iptal edildiği açıklanmıştır. Daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanl ığı 'mn girişimleri ile bu sorunun aşıldığı ve ihalenin 25 Kasım 2004 tarihinde yapılacağı 
açıklanmıştı. Ancak bu ihale de iptal edilmiştir. 

- B O T A Ş ve EPDK arasında anlaşma sağlanarak 25 Kasım 2004 tarihinde ihaleye 
çıkılmasına ve yarışma ortamını sağlayacak sayıda katılımcı olmasına rağmen ihale niçin iptal 
edilmiştir? 

- Tekrar ihaleye çıkılması düşünülmekte midir7 Düşünülüyor ise, yeni ihale hangi tarihte 
yapılacaktır? 

- iktidarın görevi mazeret üretmek değil sorun çözmek ve hizmet etmektir. Sorun 
EPDK'dan kaynaklanıyorsa sorunu parlamentoda çözecek çoğunluk iradesi iktidarda vardır. 
Sorun BOTAŞ ' t an kaynaklanıyorsa bu sorunu da çözecek siyasi irade bakandadır. İktidarınız bu 
iradeyi Çanakkale-Biga ve Çan için niçin kullanmamaktadır? 

Cevaplar 1.2.3 : 

Çanakkale Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi İlanı 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı 
Resmi Gazete 'de yayımlanmış olup, ihale ilanında yeterlilik başvurularının 23.02.2004 tarihine 
kadar yapılması gerektiği belirtilmiştir. Yeterlililik için 20 firma başvurmuş olup, bu firmalardan 
19 tanesi yeterli görülmüş ve ihale şartnamesi almak üzere davet edilmişlerdir. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu Başkanlığı tarafından 03.06.2004 tarihinde yapılması planlanan Çanakkale 
Doğal Gaz Dağıt ım Lisansı İhalesi Çanakkale Dağıtım Bölgesi içerisinde ve ihale kapsamında 

A n k a r a 

1:0 PCAK 2Ü0S 
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bulunan kamuya ait dağıtım hatlarının devri ile ilgili rayiç bedel hesaplama çalışmalarının zaman 
alması nedeniyle 25.05.2004 tarih ve 321/18 sayılı Kurul Kararı ile ertelenmiştir. Erteleme 
sonucunda 25.11.2004 tarihinde gerçekleşecek olan söz konusu ihalenin, Çanakkale Dağıtım 
Bölgesi içerisinde bulunan tesislerde ihale şartnamesi kapsamında yeniden inceleme yapılması 
gereği ortaya çıktığından, aynı tarihte ertelenmesine karar verilmiştir. Dolayısıyla Çanakkale 
Doğal Oaz Dağıtım Lisansı ihalesi iki kez ertelenmiş olup, ihale gerçekleşmemiş olduğundan 
hiçbir teklif alınmamıştır, önergede belirtilen "20'ye yakın tek l i f ifadesi ihale öncesi yeterlilik 
almak için başvurmuş olan firma sayısını ifade etmektedir. 

Çanakkale Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi yukarıda da bahsedildiği üzere iptal 
edilmemiş, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Söz konusu ihale gerekli incelemelerin tamamlanmasını 
müteakip Kurul Kararı ile belirlenecek bir tarihte gerçekleştirilecektir. 

4646 sayılı Doğal Oaz Piyasası Kanunu'nda Tanımlar başlıklı 3'üncü maddesinde serbest 
tüketici "Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış 
şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişi" 
olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün serbest tüketici 
durumundaki sanayicilerle gaz alım satım sözleşmesi yapması konusunda herhangi bir hukuki 
engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı ve BOTAŞ 
Genel Müdürlüğü arasında konuyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık söz konusu değildir. 

5. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Ereğli Polis Meslek Okuluna sözleşmeli alınan 
personele ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4379) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağ ıdak i sorularımın İçimleri B a k a n ı SnuAbdf i lkadir A k s a tarafından 
y a z ı k olarak, cevaplandırı lmasını Anayasa* nın 9 8 v e İçtüzüğün 9 6 . maddeleri 
gereğ ince sayg ıy la ta lep ederim. 

Atilla Kart 
C H P K o n y a M i l l e t v e k i l i 

Konya-EregU Polis M o l t k Yüksek Okaln'na alınan 10 kişilik sözleşmeli 
personelin t t B i a u n u İçişleri Bakanlığı M l ı l g ı n Sahabettin Harpat'un yakınlarından 
oluştuğu yolunda tarafımıza bilgi ve habcflCTnlaHiınyl». 

Buna güre? Aziz Koç, İbrahim özel , tsa Atçı, Burhan Yazacı ismindeki kişilerin, 
Bakanhk Müstesartma itama ılı vay» ba> BafMdua ılajaa alrrakahlr jalnnlıJtı. 

Nuri Harput, Abdullah Buyukturk. Zekeriya Toprak, Ayhan özenoğlu, Haluk Tunca 
isimli kişilerin iae doğrudan veya dolaylı akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, 

Mehmet Başsallu ismindeki kişinin ise daaflr vay» b a n e r i akrabalık ilişkisi içinde 
bulundukları ifade ve iddia edilmektedir. Sn.Müsteşar*in böylesine keyfi ve kişisel nycnlamaları, 
AKP Teşkilatında da rahatsızlık yaratmıştır .Bu çekişmeler basına da yansımıştır. AKP Teşkilatı, 
kendi »İm la» ı alınmadan, kendilerine lıaaasnjaa taaıamadaa. bu par» an »Ha •*- katlanan 
Sn.Müsteşar'a kendilerince tepki göstermişlerdir. İktidar bttayeaiade, merkezi ve yerel anlamda 
bir paylaşun kavgunun oldagn anlaşılmaktadır. Kamu yönetimlerinde hiçbir -"«m^n olmaması 
gereken ve saltanat anlayışından kaynaklanan "akraba I taallnkat*» uygulamasının yeni bir 
ömcgiylc karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. 

İddia ve olay dramatik olmaktan 8te, vahini ve dOşandarilcIldar. Kamu 
yönetiminde ve personel alınmada, hiçbir zaman böylesine bir keyfiliğe ve sorumsuzluğa 
rastlanmamıştır. Elbette, butun bu iddia- edilenlerin doğru olduğuna inanmak ve ihtimal vermek 
istemiyoruz. Ancak, oluş şekline göre, Hukümet'in; sorumsuz ve cüretkar bir biçimde, niteliksiz ve 
vasıfsız kadrolaşmayı, kişisel İlişkiler, cemaat ve tarikat ilişkileri içinde sürdürdüğü yolundaki 
uygulamalara hak veren yeni ve somut bir örnekle karşı karşıya olduğumuz anlaşılmaktadır. 
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B u b i lg i l er v e d e ğ e r l e n d i r m e l e r ı ş ı ğ ında a ş a ğ ı d a k i h t u m l a n a 
c e v a p U a d ı n l m a a ı n ı t a l e p e t m e k g e r e ğ i d o ğ m u ş t u r ; 

1-Eregli Po l i s M e s l e k YOksek Okulu'na 2 0 0 4 yı l ı i ç inde k a ç kiş i 
al ınmıştır? B u kiş i lerin stattt leri nedir? Görevleri nedir? M e s l e k i kademler i v e 
k a d r o d u r u m l a r ı nedir? 

S o x l e ş m e l i olarak alınan p e r s o n e l s a y ı s ı nedir? 

S ö z l e ş m e l i personel in e ğ i t i m l e r i , m e s l e k i k ı d e m l e r i n e d i r ? Hangi 
ö l ç ü y e g ö r e alınmışlardır? H a n g i s ı n a v l a r a tabi tutulmuşlardır. 

2 - Y u k a n d a isimleri s ö z u e d ü e n kişi lerle , Bakanl ık Müsteşarı arasındaki 
a k r a b a l ı k i l i şk i ler i nedir? Doğrudan v e y a 1-2. derece akrabalık i l işkilerinin dış ında, 
b u kişi lerle s ö z u e d ü e n Müsteşar arasındaki k a n v e s ihr i h ı s ı m l ı ğ ı n boyutları nedir? 
D o l a y l ı akrabalık i l işkisi iç inde ka lan~yakın l ık lan varmıdır? 

Bakanl ık bünyes inde . Bakanlık M u s t e ş a n ' y l a arasında k a n v e s i h r i 
a k r a b a l ı k bulunan başka personel varmıdır? B u personel in sayıs ı nedir? 

3 - Yukarıdaki iddiaların k ı smen v e y a tamamen d o g r n o l m a s ı h a l i n d e ; 
bir Bakanl ık Müstesar ı 'n ın böy les ine h n k u k d ış ı i ş lemlere t evessü l e tmes i , hangi 
yasa l v e takdiri gerekçey le açıklanabilir? 

B ö y l e bir uygu lama , aç ıkça v e cüretkar bir şeki lde , k a m a g ö r e v v e 
y e t k i s i n i n k ö t ü y e k u l l a n ı l m a n a n l a m ı n a ge lmez in i? 

B ö y l e bir uygulamayı yapan Sn.Musteşar hakkında. İdari «ve y a s a l 
s u r e c i baş latacakmısuuz? Baş latmayacaks ın ız bunun y a s a l g e r e k ç e s i n e olabil ir? 

T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Genel Sekreterlik / J . •>*• »«»—57-' 

Sayı :1200.001 ' *~ 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın tarafıma tevdi ettiği, Tİp79 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Malumları olduğu üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Zihinsel Engelliler Okulu" 
olarak inşa edilen ve fakat daha sonra Bakanlığımız girişimleriyle. Polis Meslek YOksek Okulu 
şeklinde kullanılmasına karar verilen yer; Emniyet Teşkilatımızın personel ihtiyacını karşılamak 
üzere. Polis Akademisine bağlı olarak 2004 yılı içinde kurulmuş, bir eğitim yuvamızdır. 

Sözü edilen Okulun acil personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla; Emniyet Hizmetleri 
Sınıfından (32), Yardımcı Hizmetler Sınıfından (2) personel ataması yapılmış; ve yine 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinde bir istihdam yöntemi olarak ifadesi bulan (10) 
geçici işçi görevlendirilmiştir. 

Geçici işçilerin genel bütçeye dahil dairelerde istihdamı konusunda, yılı bütçe kanunlarına 
konulan hükümler ve öngörülen yöntem, çalışmaların hukuki temelini oluşturmaktadır. Nitekim, 
2004 yılı Bütçe Kanununun 34 ncü maddesi uygulamaya ilişkin yöntemi açıkça ortaya koymuş 
bulunmaktadır. 

Ereğli Polis Meslek Yüksek Okulu için, Bütçe Kanununun 34 ncü maddesine uygun biçimde 
İO adam/ay geçici işçi pozisyonu temin edilmiş; Konya Iş-Kur Bölge Müdürlüğüne müracaat 
edilerek, ihtiyaç duyulan elemanlar, bu Kurum tarafından gönderilen kişiler arasından mülakatla 
alınmıştır. 

Geçici işçi pozisyonunda istihdam edilen kişilerin isim, eğitim ve mesleki ehliyetlerine 
ilişkin liste ilişikte sunulmuştur. Bu kişilerden hiçbiriyle Bakanlık Müsteşarımızın 3 ncü dereceye 
kadar kan veya sihri hısımlığı bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

EKİ : 1 Liste 

BdttUtadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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SOYADI 

TUNCA 
BAŞSÜLLÜ 
YAZICI 
TOPRAK 
K O Ç 
BÜYÜKTÜK 

HARPUT 
ÖZEN 
ATÇI 

ÖZENOGLU 

A D I 

HALUK 
MEHMET 
DURHASAN 
ZEKERİYA 
AZIZ 
ABDULLAH 

NURİ 
ÎBRAHÎM 
İ S A 

AYHAN 

SINIFI 

İSÇİ 
İSÇİ 
ÎSCİ 
İSÇİ 
İSÇİ 
İŞÇİ 

işçi 
İSÇİ 
i şç i 

İSCi 

EĞİTİMİ 

İLKOKUL 
ORTAOKUL 
İLKOKUL 
LİSE 
ORTAOKUL 
ORTAOKUL 

YÜKSEKOKUL 
LİSE 
LİSE 

ORTAOKUL 

MESLEKİ 
EHLİYETİ 
KALORİFERCİ 
ASCI 
TERZİ 
BERBER 
ASCI 
BİNA 
ELEKTRİKÇİSİ 
VASIFSIZ İSÇİ 
VASIFSIZ İŞÇİ 
BİNA 
ELEKTRİKÇİSİ 
AŞÇI 

6. - Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, TÜBİTAK'a yapılan bazı atamalara ve iddialara iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/4393) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlandırılmasını arzederim. Saygılarımla. 

rt ÇETİN 
Kocaeli Milletvekili 

TÜBİTAK'ın hesap ve işlemlerine ilişkin Murakıplar Kurulu Raporunda belirtilen ve 
Başbakanlık teftiş Kurulunca incelenmesi talep edilen hususlardan bazılarını incelemek üzere 
görevlendirilen Başbakanlık Müfettişlerinden Yunus ARINCI'nın bugünlerde TÜBİTAK 
Değerlendirme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına vekaleten atandığına ilişkin bilgiler vardır. 
Sözkonusu şahsın eski Başkan Namık Kemal PAK ve bazı TÜBİTAK görevlileri hakkında 
pek çok konuda inceleme ve soruşturma yapan ve mahkemeye şevklerini sağlayan kişilerden 
olduğu iddia edilmektedir. Bu konuda ; 

1- TÜBİTAK'taki soruşturmayı yürüten Yunus ARINCI ile birlikte bu soruşturmalarda 
görev alan diğer müfettişlerden de kurumda görev alması uygun görülenler varraıdır? 
Bu konuda görev önerilenler olmuş mudur? 

2- 3 Aralık 2004 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Başbakanlık Teftiş Kurulu raporu 
doğrultusunda TÜBİTAK Eski Yönetim Kurulu Üyelerinden trilyonlara varan 
paraların istendiği bilgileri yer almıştır. Bu çalışmayı yürüten ve raporu düzenleyen 
Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişleri içinde TÜBİTAK'ta görev alan ve görev 
alması talep edilen müfettişler varmıdır? Varsa bunlar kimlerdir? 

3- TÜBİTAK' a atanan müfettiş Yunus ARINCI'nın Başbakanlıktaki özlük hakları saklı 
kalmak kaydıyla kurumda görevlendirildiği söylenmektedir. TÜBİTAK mevzuatına 
göre şahsa Başbakanlık'tan aldığı ücrete ek olarak ne kadar ücret ödenmektedir? Adı 
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geçen şahıs hangi unvan, derece, görev ile sözleşme imzalamıştır? Kendisine hangi 
görevler verilmiştir? 

4- Bu durum karşısında yapılan soruşturmaların etik değerlere uygun olduğunu 
düşünüyor musunuz? Müfettişlerce mahkemelere gönderilen hususlar henüz 
sonuçlanmadan, soruşturmayı yapan müfettişin TÜBİTAK'ta işe alınmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

5- TÜBİTAK Başkan Vekili Sayın Nüket YETÎŞ'in müdürlüğünü yaptığı Türkiye 
Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSStDE)'ne ait TÜBİTAK Murakıplar Kurulu'nun 
1999,2000,2001 ve 2002 yıllarına ilişkin hazırladığı raporda usulsüzlükler yapıldığına 
ilişkin tespitler varmıdır? Varsa bunlar nelerdir? Başbakanlık Müfettişleri bu konunun 
incelenmesi amacıyla görevlendirilmişlermidir? TÜBİTAK'ta görev alan müfettiş 
Yunus AKINCI bu incelemede görev almışmıdır? 

6- Maliye Bakanlığında çalışmakta iken TÜBİTAK'ta görevlendirilen kaç kişi 
bulunmaktadır? Bunların Maliye Bakanlığından ve TÜBİTAK'tan aldıkları ücretler ne 
kadardır? 

7- TÜBİTAK yönetiminde görev alan eski ve yeni TÜSSİDE çalışanları ile hali hazırda 
TÜSSİDE'de çalışan personele maaş, ikramiye, sosyal yardım, prim vb. dışında 
TÜSSlOE'nin faaliyetleri doğrultusunda elde ettiği hizmet gelirinden ödeme 
yapılmışmıdır? Yapılmış ise bunların yıllara ve şahıslara göre miktarları ne kadardır? 

8- TÜBİTAK Başkan Vekili Sayın Nüket YETİŞ döneminde çeşitli kurum ve 
kuruluşlardan emekli olup TÜBİTAK'da göreve başlayan var mıdır? Bunlar hangi 
kadrolarda çalıştırılmaktadırlar? Bu kişilerin istihdamı 2004 Bütçe kanununa uygun 
mudur? Uygun değilse gereği yapılacak mıdır? 

9- TÜBİTAK ve TÜSSlDE'nin hesap ve işlemlerine ilişkin 1999,2000.2001,2002,2003 
ve 2004 yıllarına ait Murakıp ve Murakıplar Kurulu Raporlarında belirtilen ve 
Başbakanlık Tefriş Kurulunca incelenmesi talep edilen hususlar var mıdır? Varsa 
bunlar nelerdir? Başbakanlık teftiş kurulunca incelenmesi uygun görülen ve uygun 
görülmeyen konular var mıdır? Başbakanlık Teftiş Kurulunca incelenmesi uygun 
görülenlerin sonucu ne olmuştur? Mahkemeye intikal edenler var mıdır? Mahekeme 
sonuçlen nelerdir 

T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI VE 

B A Ş B A K A N YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 2_£ <3 
Konu : ~* 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ : a) T B M M Başk.nın, 17.12.2004 tarih ve KAN.KAR.MTJ.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/4393-8537/26603 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 23.12.2004 tarih ve B.02.0.KKC.0.12/106-404-9/5987 sayılı 
yazısı. 

c) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun 05.01.2005 tarih ve 
B.02.1.TBT.0.70.00.00/1-138 sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Sayın İzzet ÇETİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği 7/4393 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AftTŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

A N K A R A 

J2./0İ/200S 
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T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U 
Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıda™, 06100 ANKARA • Talalon : (0.312) 4B8 53 00 • Faka : (0.312) 427 20 72 

İ U 1 U T A K 

05.01.2005 
SAYI : B.O2.1.TBT.0.70.0O.0O/ I— <3S 
KONU : Sn.tzzet ÇETtN' in soru önergesi hk. 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN Y A R D I M C I L I Ö l ' N A 
( Sayın Mehmet Ali ŞAHİN ) 

İlgi : 28.12.2004 tarih ve B.02.0.002/7017 sayılı yazınız 

Kocaeli Milletvekili Sayın İzzet ÇETtN ' in Sayın Başbakanımıza tevcih ederek 
cevaplandırılmasını istediği 7/4393 esas no ' lu yazılı soru önergesine ilişkin Kurumumuzun 
cevapları ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

f. Dr. Nukct Prof. Dr. Nukct YETİŞ 
Başkan V. 

K o c a e l i M i l l e t v e k i l i S a y ı n İ z z e t Ç E T t N ' i n 7 / 4 3 9 3 S a y ı l ı 
Y a z ı l ı S o r u ö n e r g e s i n i n C e v a p l a r ı : 

- T Ü B İ T A K ' ı n k u r u l u ş u n d a n b u g ü n e k a d a r ; b i l g i v e t e c r ü b e l e r i n d e n 
i s t i f ade e t m e k ü z e r e ç e ş i t l i k a m u k u r u m v e k u r u l u ş l a r ı n d a n , 2 7 8 say ı l ı 
T Ü B İ T A K K u r u l u ş K a n u n u n u n 19. m a d d e s i k a p s a m ı n d a ; k u r u m l a r ı n d a k i ö z l ü k 
h a k l a r ı s ak l ı k a l m a k v e T Ü B İ T A K ' d a ü s t l e n m i ş o l d u k l a r ı g ö r e v e u y g u n o l a r a k 
d a h a ö n c e B i l i m K u r u l u t a r a f ı n d a n h i z m e t g r u p l a r ı n a g ö r e b e l i r l e n e n s k a l a e s a s 
a l ı n a r a k ü c r e t ö d e n m e k ü z e r e p e r s o n e l g ö r e v l e n d i r i l m e k t e o l u p , h a l i h a z ı r d a 
b u n l a r d a n ik i s i d e M a l i y e B a k a n l ı ğ ı p e r s o n e l i d i r . B u k a p s a m d a a y r ı c a , u z u n 
z a m a n d ı r i ş l e m e y e n d e n e t i m y a p ı s ı n ı e t k i n l e ş t i r m e k v e 5 0 1 8 s a y ı l ı K a m u M a l i 
Y ö n e t i m i v e K o n t r o l K a n u n u g e r e ğ i n c e K u r u m İç D e n e t i m B i r i m i B a ş k a n l ı ğ ı n ı 
y a p ı l a n d ı r m a k ü z e r e , K u r u m ' d a y a ş a n a n a k s a k y ö n l e r i b i l e n Y u n u s A R I N C I 
g e ç i c i g ö r e v l e T Ü B İ T A K ' t a g ö r e v l e n d i r i l m i ş v e k e n d i s i n e b u y a p ı l a n d ı r m a d a 
e t k i n l i k s a ğ l a n m a s ı n ı t e m i n e n v e k a l e t e n D e n e t l e m e v e D e ğ e r l e n d i r m e 
B a ş k a n l ı ğ ı ( y e n i a d ı İ ç D e n e t i m B i r i m i B a ş k a n l ı ğ ı ) g ö r e v i t e v d i e d i l m i ş t i r . 
T Ü B İ T A K ' d a d e n e t i m ya^bıp K u r u m ' d a g ö r e v l e n d i r i l m i ş , g e r e k 
B a ş b a k a n l ı k ' t a n , g e r e k s e d i ğ e r k u r u m l a r d a n b a ş k a b i r m ü f e t t i ş v e d e n e t i m 
e l e m a n ı b u l u n m a m a k t a d ı r . 

A y r ı c a , 5 0 1 8 say ı l ı K a m u M a l i Y ö n e t i m i v e K o n t r o l K a n u n u 
g e r e ğ i n c e k a m u k u r u m l a r ı n d a k u r u l a c a k o l a n K u r u m İ ç D e n e t i m B i r i m l e r i n d e 
g ö r e v a l m a s ı ö n g ö r ü l e n p e r s o n e l i n ; K a n u n u n 6 5 . M a d d e s i g e r e ğ i n c e K a m u 
i d a r e l e r i n d e d e n e t i m e l e m a n ı o l a r a k e n a z b e ş y ı l v e y a İç D e n e t i m 
K o o r d i n a s y o n K u r u l u ' n c a b e l i r l e n e n a l a n l a r d a e n a z s e k i z y ı l ç a l ı ş a n l a r 
a r a s ı n d a n s e ç i l m e s i z o r u n l u l u ğ u b u l u n m a k t a d ı r . B u n e d e n l e d e , İç D e n e t i m ' d e 
g ö r e v l e n d i r i l m e a ç ı s ı n d a n Y a s a l z o r u n l u l u ğ a u y g u n n i t e l i k t e k i b i r d e n e t i m 
e l e m a n ı n ı n T Ü B İ T A K ' d a g e ç i c i o l a r a k g ö r e v l e n d i r i l m e s i n d e h u k u k i v e idar i b i r 
e n g e l b u l u n m a m a k t a d ı r . 

- D i ğ e r y a n d a n , m ü f e t t i ş l e r i n g ö r e v i , y a p t ı k l a r ı d e n e t i m l e r s o n u c u 
d ü z e n l e d i k l e r i r a p o r l a r ı k e n d i l e r i n i g ö r e v l e n d i r e n m a k a m l a r a v e y a i lgi l i y e r l e r e 
g ö n d e r m e k l e s o n b u l m a k t a , d ü z e n l e n e n r a p o r l a r d o ğ r u l t u s u n d a m a h k e m e 
s ü r e c i n i n t a m a m l a n ı p t a m a m l a n m a m a s ı h u s u s u n d a m ü f e t t i ş i n h e r h a n g i b i r 
k a t k ı s ı s ö z k o n u s u o l m a m a k t a d ı r . B u n e d e n l e , ad ı g e ç e n m ü f e t t i ş i n d ü z e n l e d i ğ i 
r a p o r a d a y a n ı l a r a k a ç ı l a n d a v a n ı n s o n u ç l a n m a m a s ı v e m a h k e m e s ü r e c i n i n 
d e v a m e d i y o r o l m a s ı , K u r u m ' d a g e ç i c i o l a r a k g ö r e v l e n d i r i l m e s i n e h u k u k e n 
e n g e l t e şk i l e t m e m e k t e d i r . K a d r o s u i le b i r l i k t e t ü m ö z l ü k h a k l a r ı as l i g ö r e v ye r i 
o l a n B a ş b a k a n l ı k ' t a k a l a n i l g i l i n in b u ş e k i l d e g ö r e v l e n d i r i l m e s i n i n m e v z u a t a 
u y g u n l u ğ u v e e t i k l i ğ i k o n u s u n d a h e r h a n g i b i r t e r e d d ü t b u l u n m a m a k t a d ı r . A y r ı c a 
b u g ö r e v l e n d i r m e T Ü B İ T A K iç in y a r a r l ı b i r g ö r e v l e n d i r m e o l m u ş , adı g e ç e n 
k ı s a s ü r e d e o l u m l u v e y a r a r l ı ç a l ı ş m a l a r d a b u l u n m u ş t u r . 
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Müfettişlerin inceleme ve denetim yaptığı kurumlarda ek görevle 
görevlendirilmeleri olağandışı bir uygulama olmayıp, bilgi ve birikimlerinden 
istifade etmek amacıyla, diğer kurumlarda da benzeri uygulamalara 
rastlanılmaktadır. 

- Bilindiği üzere TÜBİTAK ve Enstitülerin geçmiş yıllardaki iş ve 
işlemleri, 278 sayılı TÜBİTAK Kuruluş Kanunu uyarınca görevlendirilen 
murakıplarca denetlenmekte, bazen bu denetimler sonucunda murakıplar 
tarafından ilgililer hakkında işlem tesis edilmek üzere Başbakanlığa bilgi 
verilmektedir. Başbakanlık da gerekli gördüğü hususlarda Teftiş Kurulu kanalı 
ile müfettiş görevlendirerek gerekli incelemeyi yaptırmaktadır, önergede 
bahsedilen konularda yukarıda bahsedildiği şekilde Başbakanlığa intikal ettirilen 
hususların tamamı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelettirilmiş, 
incelemede görevlendirilen Müfettişlerden biri de Başbakanlık Müfettişi Yunus 
ARINCI olmuştur. Soruşturmalar sırasında gerektiğinde bilirkişi ataması 
yapılmış, ihtiyaç duyulan konularda Maliye Müfettişi görevlendirilmiş ve bu 
inceleme ve soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlar, gereği yapılmak 
üzere ilgili yerlere gönderilmiş, suç unsuruna rastlanan durumlarda da ilgililer 
hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. 

- 2004 yılı içerisinde herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli 
olup da Kurum'da görevlendirilen herhangi bir kişi bulunmayıp, dolayısıyla 
2004 Mali Yılı Bütçe Kanununa aykırı bir işlem tesis edilmemiştir. 

- TÜBİTAK Başkan vekili Prof. Dr. Nüket YETİŞ'in müdürlüğünü 
yaptığı TÜSSİDE nezdinde Kurum Murakıplarınca yapılan olağan incelemeler 
olmuş, bunlardan sadece dışarıya verilen hizmet bedellerinden eğitimde görev 
alan personele yapılan ödemeler konusu Başbakanlık Teftiş Kurulu'na intikal 
ettirilmiş ve müfettişlerce bu konu incelenerek, yapılan ödemelerde herhangi bir 
usulsüzlük olmadığı ve Kurum mevzuatına uygun olarak gerçekleştirildiği 
kanaatine varılmıştır. Murakıp raporlarına göre, TÜSSİDE eğitim kadrosunda 
görev alan eğitmenlerden 23 kişiye 2001 yılında yapılan ödemeler toplamı 
59.883.414.924,-TL ve 2002 yılında görev alan 33 kişiye yapılan ödemeler tutarı 
ise 226.642.476.540,-TL'dır. 

Yapılan bu ödemeler "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumun'ca Kurum Dışına Verilen Hizmetlerin Bedelinin Tespiti ve Elde 
Edilen Gelirlerin Kullanımına ilişkin TÜBİTAK mevzuatı doğrultusunda 
yapılmıştır. TÜSSİDE'de her proje ve her faaliyet için proje gelirinden o proje 
için gerçekleştirilen tüm masraflar mevzuattaki esaslar çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo-1: Yıllar itibariyle TÜSSİDE özgelirleri ve Dağıtılan Miktarlar 

1 Yıllar 1 
L J 9 9 9 
[2000 
2001 

| 2002 

özedirler (TL) 
19.409.788.152 

128.932.698.292 
445.287.129.081 

1.493.428.024.343 

Dağıtılan (TL) 
-

10.980.635.316 
59.883.414.924 

226.642.476.540 

Bir hususu önemle vurgulamak gerekir ki; hizmet gelirlerinden bir 
kısmının o hizmeti sağlayan personele dağıtılması, sunulan hizmetin kalitesini 
yükselttiğinden, Enstitünün hizmetlerine olan talep artmıştır. Enstitü personeli 
gece gündüz, özellikle hafta sonlan da çalışmıştır. Bu uygulama Enstitünün 
performansını eksponensiyel p iç imde yükseltmiştir. 1999 yılında Enstitü 
tesislerinde 14 kişi gün, Enstitü dışında 469 kişi-gün, toplam 483 kişi-gün 
hizmet sunulurken, bu rakamlar 2002 yılında Enstitü tesislerinde 9364 kişi-gün, 
Enstitü dışında 4793 olmak üzere toplam 14 157 kişi-güne yükselmiştir. Doğal 
olarak bu gelirlere de yansımıştır. Enstitü'de bu uygulamanın başlamasından 
sonra, TÜSSİDE'nin kuruluşundan 2000 yılı ortasına kadar geçen 14,5 
yılda verdiği toplam hizmetin %61'ini son 2,5 yılda vermiştir. 
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7. - istanbul Milletvekili Emin ŞÎRÎN'in, bir gazetede yayımlanan iddialara ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4605) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 30.12.2004 c 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

30.12.2004 tarihli Sabah Gazetesi'nde yayınlanan Said-i Nursi'den Fethullah Gülen'e 
Nur Cemaati başlıklı yazıda şu bilgiler yer almıştır. 

"Gülen'in tavsiyeleri Cemaat için'emirdir", "Cemaatin bir hedefi de kendi 
yetiştirdikleri gençleri devletin çeşitli kurumlarına yerleştirmekti. Bunun için gençlerin 
sınavlara hazırlanması gerekiyordu. Cemaatin kurduğu dershanelerde ve 'Işık Evleri'nde bu 
yönde bir çaba vardı. 'Işık Evi' üç beş gencin kaldığı, mesela bir apartman dairesiydi. Gençler 
normal eğitimlerine devam ederken... Yani liseye ya da üniversiteye giderken... Aynı 
zamanda burada 'ekstra' bir eğitim alıyordu... Bu eğitimde dini bilgiler veriliyor, Nur risaleleri 
ve Fethullah Gülen'in kitapları okunuyordu. Devletin açtığı sınavlarda başarılı olabilmeleri 
için gençler sıkı bir eğitimden geçiyordu. Böylece kabiliyetli olanlar, memurluk ya da 
üniversite sınavlarım kazanıyor, zamanla bürokraside yükseliyordu. Kimi polis, kimi 
kaymakam, kimi üniversitede öğretim üyesi oluyordu. Yani cemaatin hedefi sadece 'sivil 
toplumu' değil, 'bürokrasiyi' de dindarlaştırmaktı." 

Sorular: 

1- Bu bilgiler doğru mudur? 
2- Gazetenin ifadesine göre Işık Evleri'nde kalmış, burada 'ekstra' bir eğitim almış, bu 

eğitimle kendilerine dini bilgiler, Nur risaleleri ve Fethullah Gülen kitapları okutulmuş 
kaymakam ve polis şahısların tadadi dökümü nedir? 

3- Haberdeki, "Gülen'in tavsiyeleri cemaat için emirdir" bilgisi ve iddiası doğru ise, 
devlet kadroları içinde bulunan ve Bakanlığınıza bağlı olarak çalışan polis ve 
kaymakamların, gazete haberinin ihsas ettiği üzere Fethullah Gülen'in tavsiyelerini 
emir olarak telakki etmeleri ve bu konunun iki başlı idare yaratma ihtimali ve riski 
mevcut mudur? 
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T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Genel Sekreterlik 

Sayı : 1200.001/| LA II/MI^AT 
Konu :Yazılı soru önergesi '-yoi/ZCKS 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in taranma tevdi ettiği, 7/4605 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Bilindiği üzere, gerek akademik çevreler, gerek gazeteciler ve gerekse çeşitli sivil toplum 
kuruluşları ve gerçek kişiler, uzun yıllardır, Ülkemizin sosyal yapılanmasına ilişkin çalışmalarını 
kamuoyu ile paylaşmaktadırlar. Bununla beraber, ilgili bütün birimlerimiz, bu yayınları yakından 
takip ederek, değerlendirmektedir. 

Bakanlığımda mülki idare amiri, polis ya da başka bir unvanla çalışan bütün görevliler; 
Anayasamızda ifadesini bulan Devletin temel niteliklerine bağlı, kamu hiyerarşisinin gerektirdiği 
davranış kalıplarını içselleştirmiş ve yansızlıkları ile kamu yönetimimizde şöhret bulmuş kişilerdir. 
Ayrıca Bakanlığımız, bu değerleri vazgeçilmez sayacak bir kurumsal kültüre daima sahip olmuştur; 
bu özelliğini korumaya da kararlıdır. 

Bu nedenle, Bakanlığımızın soru önergesinde ifade edilen çerçevede bir sorunu 
bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

AbOülkadir AKSU 
/ / ^ i ç i ş l e r i Bakanı 
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu (S. Sayısı : 726) 

Ticarî Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısına verilen oyların sonucu : (S. Sayısı : 713) 

Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 
verilen oyların sonucu : (S. Sayısı : 683) 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

19.47 
726 
550 
239 
83 

1 
3 

326 
0 Kanunlaşmıştır. 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık üyelikler 

19.58 
713 
550 
226 

0 
0 
4 

230 
1 Kanunlaşmıştır. 

Oylama Saati :20.29 
Sıra Sayısı : 683 
Uye Sayısı : 550 
Kabul Edenler : 223 
Reddedenler 0 
Çekimserler 0 
Mükerrer Oylar : 5 
Toplam : 228 
Açık Üyelikler 1 Kanunlaşmıştır. 

İli 

Adana 

1 Adana 

Adana 

| Adana 

| Adana 

1 Adana 

1 Adana 

| Adana 

Adana 

Adana 

1 Adana 

1 Adana 

1 Adana 

| Adana 

1 Adıyaman 

1 Adıyaman 

1 Adıyaman 

| Adıyaman 

| Adıyaman 

Afyon 

| Afyon 

1 Afyon 

Afyon 

| Afyon 

| Afyon 

Afyon 

Ağrı 

Ağrı 

Ağrı 

Ağrı 

Ağrı 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Ankara 

Ankara 

Soyadı 

Aksöz 

Başoğlu 

Çalışkan 

Çelik 

Erbatur 

Garip 

Kirişçi 

Küçükaydın 

Sağ 

Seyhan 

Tekin 

Torun 

Yağcı 

Yergök 

Göksu 

Gürsov 

Kutlu 

Özyol 

Unsal 

Açba 

Aşkar 

Aydoğan 

Balandı 

Koca 

Koçak 

Unlütepe 

Aslan 

Kava 

Özmen 

Ozvolcu 

Yıldız 

Albayrak 

Gülle 

Sayar 

Akıncı 

Alptekin 

Adı 

Uğur 

Atılla 

Abdullah 

Ömer 

Nevin Gaye 

Recep 

Vahit 

Alı 

Kemal 

Tacidar 

Ayhan Zeynep 

Abdullah 

Zıyaettın 

Mehmet /.ıya 

Mahmut 

Şevket 

Fehmi Husrev 

Mehmet 

Ahmet Faruk 

Sait 

İbrahim Hakkı 

Halil 

Revhan 

Ahmet 

Mahmut 

Halil 

Naci 

Cemal 

Mehmet Melik 

Halil 

Mehmet Kerim 

Hamza 

Akif 

Mustafa 

Zekerıva 

ismail 

Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

Bağımsız 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

S.S. 726 
Red 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Red 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Red 

Katılmadı 

S.S. 713 
Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

S.S. 683 
Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 1 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı | 

Katılmadı 

Katılmadı | 

Katılmadı | 

Katılmadı 
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İli 

Ankara 

Ankara 
Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Artvin 

Artvin 

Aydın 

Aydın 

Aydın 

Avdın 

Aydın 

Aydın 

Aydın 

Aydın 

Soyadı 

Araslı 

Atalay 
Ateş 

Babacan 

Bilgehan 

Çanakçı 

Çiçek 

Değerli 

Denemeç 

Erdem 

Gedikli 

İpek 

Kapusuz 

Karapınar 

Kepenek 

Koca 

Kurtulmuşoğlu 

Vleral 

Öze an 

Öztoprak 

Sanay 

Sav 

Tomanbay 

Topaloğlu 

Tuna 

Yarbay 

Yazıcıoğlu 

Akman 

Badazlı 

Baloğlu 

Baykal 

Çavuşoğlu 

Dülger 

Ekmekçıoğlu 

Emek 

Ercenk 

Kamacı 

Kaptan 

Kılıç 

Öze an 

Çorbacıoğlu 

Yıldız 

Acar 

Boztaş 

Çerçioğlu 

Ertürk 

Koç 

Oyuş 

Özakcan 

Semerci 

Adı 

Oya 

Beşir 
Yılmaz 

Alı 

Ayşe Gülsün 

A. İsmet 

Cemil 

İsmail 

Reha 

Eşref 

Bülent 

Haluk 

Salih 

Telat 

Yakup 

Faruk 

Muzaffer R. 

Bayram Alı 

Mehmet Zekai 

Remziye 

Eyyüp 

Önder 

Mehmet 

Nur Doğan 

Mustafa 

Ersönmez 

Mustafa Saıd 

Osman 

Fikret 

Feridun Fikret 

Deniz 

Mevlüt 

Mehmet 

Hüsevin 

Atıla 

Tuncay 

Nail 

Osman 

Burhan 

Osman 

Yüksel 

Orhan 

Ahmet Rıza 

Mehmet 

Özlem 

Ahmet 

Atılla 

Sem İha 

Mehmet Mesut 

Mehmet 

Parti 

CHP 

AK Parti 
CHP 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

S.S. 726 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Kabul 

Red 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Red 

Red 

Red 

Kabul 

Red 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Red 

S.S. 713 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

S.S. 683 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul (Mük.) 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 
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İli 

Balıkesir 

Balıkesir 
Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bilecik 

Bilecik 

Bingöl 

Bingöl 

Bingöl 

Bitlis 

Bitlis 

Bitlis 

Bitlis 

Bolu 

Bolu 

Bolu 

Burdur 

Burdur 

Burdur 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Soyadı 

Avdınlıoğlu 

Çömez 
Deveciler 

Özgün 

Pekel 

Salı 

Sür 

Uğur 

Poyraz 

Tüzün 

Anik 

Berdıbek 

Güler 

Aksoy 

Ergezen 

Gaydalı 

Kiler 

Coşkunyürek 

Güner 

Yılmaz 

Alp 

Özçelik 

Özkan 

Alp 

Anbarcıoğlu 

Birinç 

Çelik 

Demırel 

Dınçer 

Dündar 

Hıdıroğlu 

Karapaşaoğlu 

Kızılcıklı 

Küçükaşık 

Orhan 

Özyurt 

Pakyürek 

Tutan 

Bursa ; Yalçınbayır 

Çanakkale 

Çanakkale 

Adı 

Alı 

Turhan 
Alı Kemal 

İsmail 

Sedat 

Ali Osman 

Orhan 

Ahmet Edip 

Fahrettin 

Yaşar 

Abdurrahman 

Feyzi 

Mahfuz 

Abdurrahım 

Zeki 

Edip Safder 

Vahit 

Yüksel 

Mehmet 

Metin 

Mehmet 

Bayram 

Ramazan Kerim 

Abdulmecıt 

Faruk 

Şerif 

Faruk 

Kemal 

Alı 

Mustafa 

Zafer 

Mehmet Altan 

Sedat 

Mehmet 

Şevket 

Mustafa 

Niyazi 

Mehmet Emin 

Parti 

AK Parti 

AK Parti 
CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

Bağımsız 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

Ertuğrul AK Parti 

Daniş j Mehmet AK Parti 

Köşdere 

Çanakkale | Küçük 

ibrahim 

Ahmet 

Çanakkale ı Özay j İsmail 

Çankırı 

Çankırı 

Çankırı 

Çorum 

Çorum 

Çorum 

Çorum 

Akbak 

Erıcekli 

Özdemır 

Ayvazoğlu 

Kafkas 

Kavuştu 

Külcü 

Tevfık 

İsmail 

Hikmet 

Feridun 

Agah 

Alı Yüksel 

Muzaffer 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

S.S. 726 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul (Mük.) 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

S.S. 713 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

S.S. 683 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 
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İli 

Çorum 

Denizli 
Denizli 

Denizli 

Denizli 

Denizli 

Denizli 

Denizli 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Edirne 

Edime 

Edime 

Edime 

Elazığ 

Elazığ 

Elazığ 

Elazığ 

Elazığ 

Erzincan 

Erzincan 

Erzincan 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Eskişehir 

Eskişehir 

Eskişehir 

Eskişehir 

Eskişehir 

Eskişehir 

Gaziantep 

Gaziantep 

Gaziantep 

Gaziantep 

Gaziantep 

Gaziantep 

Gaziantep 

Soyadı 

Yıldırım 

Erdoğan 
Filiz 

Gazalcı 

Kandoğan 

Neşşar 

Oral 

Yüksektepe 

Akgül 

Arslan 

Aslan 

Değer 

Eker 

Koçyığıt 

Merdanoğlu 

Torun 

Uyanık 

Yazıcıoğlu 

Ayağ 

Budak 

Çakır 

Gencan 

Ağar 

Çetinkaya 

Demırbağ 

Murat 

Türkoğlu 

Kaban 

Karakaya 

Tınastepe 

Akbulut 

Akdağ 

Daloğlu 

Gülyurt 

İlıcak 

Özdoğan 

Özyılmaz 

Arıkan 

Keskin 

Mercan 

Selvi 

Tozçöken 

Yücesan 

Abuşoğlu 

Aktaş 

Ateş 

Durdu 

Sarı 

Şahin 

Tüzmen 

Adı 

Murat 

Mehmet Salih 
Osman Nuri 

Mustafa 

Ümmet 

Mehmet Uğur 

Y Hasım 

Mehmet 

Azız 

M. İhsan 

Osman 

Mesut 

Mehmet Mehdi 

Muhsin 

Alı İhsan 

Cavıt 

Mehmet Fehmi 

İrfan Rıza 

Ah 

Necdet 

Rasım 

Nejat 

Mehmet Kemal 

Mehmet Necati 

Zülfü 

Şemsettin 

Abdülbakı 

Talip 

Tevhıd 

Erol 

Mustafa Nuri 

Recep 

Mücahit 

Muzaffer 

Mustafa 

İbrahim 

Ömer 

Mehmet Alı 

Fahri 

Hasan Murat 

Cevdet 

Muharrem 

Mehmet Vedat 

Ömer 

Nurettin 

Abdulkadır 

Mahmut 

Mehmet 

Fatma 

Kürşad 

Parti 

AK Parti 

AK Parti 
AK Parti 

CHP 

DYP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

DYP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

S.S. 726 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul (Tvlük.) 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

S.S. 713 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

S.S. 683 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 
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İli 

Gaziantep 

Gaziantep 

Gaziantep 

Giresun 

Giresun 

Giresun 

Soyadı 

Üzer 

Yılmaz 

Yılmazkaya 

Aydın 

Caniklı 

Işık 

Giresun j Tatlı 

Giresun 

Gümüşhane 

Gümüşhane 

Hakkâri 

Hakkâri 

Hakkâri 

Hatay 

Hatay 

Hatav 

Hatav 

Hatav 

Hatav 

Hatav 

Hatay 

Hatay 

Hatay 

İsparta 

İsparta 

İsparta 

İsparta 

İsparta 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

istanbul 

İstanbul 

istanbul 

istanbul 

istanbul 

İstanbul 

İstanbul 

istanbul 

İstanbul 

İstanbul 

Temür 

Varan 

Yılmaz 

Canan 

Öztunç 

Zeydan 

Amber 

Batu 

Çay 

Durgun 

Eraslan 

Ergin 

Geçen 

Soydan 

Soylu 

Yazar 

Armağan 

Bilgiç 

Coşkuner 

Mumcu 

Özel 

Benli 

Bulut 

Çekmez 

Er 

Eyiceoğlu 

Fırat 

Adı 

Ahmet 

Mustafa 

Ahmet 

Hasan 

Nurettin 

Mehmet 

Adem 

Ah 

Sabrı 

Temel 

Esat 

Fehmi 

Mustafa 

Züheyır 

İnal 

Fuat 

Gökhan 

Mehmet 

Sadullah 

Fuat 

Mehmet 

İsmail 

Abdulazız 

Mehmet Sait 

M. Emin Murat 

Mevlüt 

Erkan 

Recep 

Saffet 

Ersoy 

Vahit 

Ah 

Mustafa 

D. Mır Mehmet 

Güler Hüseyin 

Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

S.S. 726 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

CHP ' Katılmadı 
ı .. 

İnan ! ümer . AK Parti 
Oksal i Ah 

Özcan ; Hüseyin 

Özyürek 

Zengin 

Açıkalın 

Aksu 

Mustafa 

Şefik 

Vlehmet Mustafa 

Abdülkadır 

Akşıt Güldal 

Akyüz Halil 

Albayrak ! İlhan 

Altıkulaç 

Arıoğlu 

Atalay 

Ataş 

Ateş 

Tayyar 

Ersin 

İsmet 

Mustafa 

Azmi 

CHP 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

S.S. 713 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

S.S. 683 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul (Mük.) 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 
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İli 

| İstanbul 

| İstanbul 

İstanbul 

1 İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

| İstanbul 

| İstanbul 

1 İstanbul 

1 İstanbul 

1 İstanbul 

| İstanbul 

| İstanbul 

| İstanbul 

| İstanbul 

| İstanbul 

| İstanbul 

[ İstanbul 

İstanbul 

1 İstanbul 

| İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul j 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul | 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

istanbul 

İstanbul 

İstanbul | 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

Soyadı 

Aydın 

Sarıbekir 

Ayva 

Bağış 

Baş 

Baş 

Başesgioğlu 

Bayraktar 

Beslı 

Büyükkaya 

Coşkun 

Çubukçu 

Denizolgun 

Derviş 

Ekren 

Elekdag 

Erdem 

Erol 

Gülçıçek 

Gündüz 

Güneş 

Gürel 

Hacaloğlu 

Hacıoğlu 

İbiş 

İncekara 

Kaçır 

Kansu 

Kaptanoğlu 

Kars lı 

Keleş 

Ketenci 

Kılıçdaroğlu 

Koral 

Kumkumoğlu 

Kuzu 

Küçükali 

Lıvaneli 

Okuducu 

Öymen 

Özal 1 
Özbek 

Özdemir 

Özpolat 1 

Öztürk 1 

Sekmen 

Sevigen 

Şahin 

Şahin 

Şimşek 

Adı 

Hasan 

Sıdıka 

Lokman 

Egemen 

Mustafa 

Yahya 

Murat 

Nusret 

Hüseyin 

Alaattın 

Alı 

Nimet 

Mehmet Beyazıt 

Kemal 

Nazım 

Şükrü Muştala 

Ekrem 

Gürsoy 

Ah Rıza 

İrfan 

Hasan Fehmi 

Zeynep Damla 

Algan 

Memduh 

Ah 

Halide 

Ünal 

Hüseyin 

Cengiz 

Muharrem 

Bırgen 

Ahmet Güryüz 

Kemal | 

Recep | 

Alı Kemal | 

Burhan 

Göksal 

Ömer Zülfü 

Güldal 

Onur 

ibrahim Reyhan 

Ahmet Sırrı 

İnci Gülser 

Mehmet Ali j 

Yaşar Nuri 

Mehmet | 

Mehmet 

İdris Naim 

Mehmet Ali | 

Berhan 

Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

CHP 1 
AK Parti 

CHP 

Bağımsız 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

S.S. 726 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Red I 
Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 1 

Red 

S.S. 713 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

S.S. 683 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 1 

Katılmadı 

Kabul 1 

Katılmadı 

Kabul 1 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 1 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 1 

Kabul 1 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 
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İli 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

izmir 

Kars 

Kars 

Kars 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kırklareli 

Soyadı 

Şirin 

Tamaylıgil 

Tanla 

Topuz 

Topuz 

Unakıtan 

Uslu 

Yalçıntaş 

Yazıcı 

Yıldırım 

Akalın 

Akçam 

Akdemir 

Anadol 

Arıtman 

Aydın 

Baratalı 

Bodur 

Ensari 

Ersin 

Erten 

Göksel Hotar 

Karademir 

Karaman 

Katmerci 

Kaya 

Miçooğulları 

Oyan 

Öktem 

Tekelioğlu 

Toprak 

Uzunbay 

Ülkü 

Yıldız 

Beyrıbey 

Karabayır 

Yiğit 

Köylü 

Özkan 

Sıvacıoğlu 

Yıldırım 

Baştürk 

Duru 

Elıtaş 

Eskıyapan 

Gul 

Öze an 

Yakut 

Yıldız 

Altınorak 

Adı 

Emin 

Bıhlun 

Bülent Hasan 

Alı 

Gülseren 

Kemal 

Zeynep Karahan 

Nevzat 

Hayatı 

Bınali 

Hakkı 

Zekeriya 

Vezir 

K. Kemal 

Canan 

Mehmet 

Bülent 

Alı Rıza 

Tevfik 

Ahmet 

Abdürrezzak 

Nükhet 

Erdal 

Fazıl 

İsmail 

Yılmaz 

Türkan 

Oğuz 

Enver 

Mehmet Sayım 

Muharrem 

Sedat 

Hakkı 

Serpil 

Yusuf Selahattın 

Zeki 

Selamı 

Hakkı 

Sınan 

Musa 

Mehmet 

Adem 

\ lustafa 

Mustafa 

Muharrem 

Abdullah _^ 

Niyazı 

Sadık 

Taner 

Yavuz 

Parti 

Bağımsız 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

S.S. 726 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Red 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Çekimser 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Red 

S.S. 713 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

S.S. 683 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 
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İli 

Kırklareli 

Kırklareli 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kocaeli 

Kocaeli 

Kocaeli 

Kocaeli 

Kocaeli 

Kocaeli 

Kocaeli 

Kocaeli 

Kocaeli 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Kütahya 

Kütahya 

Kütahya 

Kütahya 

Kütahya 

Malatya 

Malatya 

Malatya 

Malatya 

Malatya 

Malatya 

Malatya 

Manisa 

Manisa 

Manisa 

Manisa 

Manisa 

Manisa 

Manisa 

Manisa 

Soyadı 

Kesimoğlu 

S an çam 

Arslan 

Bayındır 

Turan 

Ayar 

Bastopçu 

Çetin 

Doğan 

Ergün 

Gönül 

Gün 

Pepe 

S irmen 

Angı 

Büyükakkaşlar 

Büyükcengiz 

Candan 

Çetin 

Çetınkaya 

Erdem 

Güçlü 

Işık 

Kart 

Kılıç 

Öksüz 

Özkul 

Tüfekçi 

Ünaldı 

Ürün 

Aks oy 

Cantimur 

Güven 

Kınay 

Ordu 

Akdoğan 

Aslanoğlu 

Başkurt 

Erkal 

Kılıç 

Ölmeztoprak 

Sarıbaş 

Arınç 

Bilen 

Çerçi 

Çilingir 

Ören 

Özkan 

Tanrıverdı 

Taşçı 

Adı 

Mehmet 

Ahmet Gökhan 

Mikaıl 

Hüseyin 

Hacı 

Eyüp 

Muzaffer 

İzzet 

Nevzat 

Nihat 

Mehmet Vecdi 

Salih 

Osman 

Mehmet Sefa 

Hasan 

Ahmet 

Nezir 

Muharrem 

Remzi 

Abdullah 

Orhan 

Samı 

Ahmet 

Atilla 

Mehmet 

Özkan 

Kerim 

Harun 

Mustafa 

Halil 

Soner 

Abdullah Erdem 

Alaettin 

Hasan Fehmi 

Hüsnü 

Miraç 

Ferit Mevlüt 

Ali Osman 

Ahmet Münir 

Muharrem 

Fuat 

Süleyman 

Bülent 

İsmail 

Mehmet 

Nuri 

Hasan 

Ufuk 

Hüseyin 

Hakan 

Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

S.S. 726 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

S.S. 713 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

S.S. 683 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul (Mük .) 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 
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Manisa 

Manisa 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Mardin 

Mardin 

Mardin 

Mardin 

Mardin 

Mardin 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muş 

Muş 

Muş 

Muş 

Nevşehir 

Nevşehir 

Nevşehir 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Ordu 

Ordu 

Ordu 

Ordu 

Ordu 

Ordu 

Ordu 

Rize 

Rize 

Rize 

Sakarya 

Soyadı 

Turgut 

Yetenç 

Ankan 

Bulut 

Doğan 

Mahçiçek 

Pakdıl 

Parlakyiğıt 

Sezai 

Yılmazcan 

Bölünmez 

Dağ 

Doğan 

Duyan 

Eri 

Hamidi 

Arslan 

Ergin 

Özyer 

Terzibaşıoğlu 

Üstün 

Yaka 

Ertuğrul 

Karayağız 

Yıldız 

Yılmaz 

Elkatmış 

Köy başı 

Seyfı 

Çetin 

Eraslan 

Özegen 

Fatsa 

Güler 

Tandoğdu 

Taşçı 

Türkmen 

Uysal 

Yılmaz 

Çakır 

Kart 

Sütlüoğlu 

Cebeci 

Sakarya j Çelik 

Sakarya 

Sakarya 

Sakarya 

Adı 

Süleyman 

Mustafa Erdoğan 

Fatih 

Mehmet Alı 

Avnı 

Hanefi 

Nevzat 

Mehmet 

Alı 

Mehmet 

Süleyman 

Selahattin 

Muharrem 

Mahmut 

Nihat 

Mehmet Beşir 

Alı 

Gürol 

Hasan 

Orhan Seyfi 

Fahrettin 

Ali Cumhur 

Mehmet Şerif 

Seracettın 

Sabahattin 

Medeni 

Mehmet 

Rıtvan 

Osman 

Mahmut Uğur 

Orhan 

Erdoğan 

Eyüp 

Mehmet Hilmi 

îdrıs Sami 

Hamit 

Kazım 

Cemal 

Enver 

îlyas 

Abdülkadır 

İmdat 

Erol Aslan 

Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

Bağımsız 

AK Parti 

Bağımsız 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

S.S. 726 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

S.S. 713 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Hasan Alı AK Parti ; Katılmadı Katılmadı 

Dişli Şaban AK Parti 

Gündüz 

Üstün 

Süleyman AK Parti 

Ayhan Sefer i AK Parti 

Sakarya ! Yıldırım ! Recep j AK Parti 

Samsun 

Samsun 

Çakır j Mustafa 

Demir Cemal Yılmaz 

AK Parti 

AK Parti 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

S.S. 683 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı j Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 
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İli 

Samsun 

Samsun 

Samsun 

Samsun 

Samsun 

Samsun 

Samsun 

Sürt 

Siirt 

Siirt 
Sinop 

Sinop 

Sinop 

Sivas 

Sivas 

Sivas 

Sivas 

Sivas 

Sivas 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tokat 

Tokat 

Tokat 

Tokat 

Tokat 

Tokat 

Tokat 

Trabzon 

Trabzon 

Trabzon 

Trabzon 

Trabzon 

Trabzon 

Trabzon 

Trabzon 

Tunceli 

Tunceli 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Soyadı 

Demir 

Kılıç 

Koç 

Kurt 

Önder 

Uzunkaya 

Yeni 

Erdoğan 

Ergenç 

Gülyeşıl 
Altay 

Can 

Öztürk 

Kılıç 

Kulaksız 

Sözen 

Şener 

Taş 

Uzun 

Akbulut 

Kambur 

Kaplan 

Saygun 

Tütüncü 

Aslan 

Ay al an 

Çakmak 

Dağcıoğlu 

Diren 

Şahin 

Tosun 

Arz 

Aykan 

Cumur 

Hamzaçebi 

Dumanoğlu 

Erdöl 

Göktaş 

Özak 

Güyüldar 

Yerlıkava 

Akman 

Bayrak 

Cevheri 

Izol 

Kaplan 

Maraş 

Melik 

Ozlek 

Tüysüz 

Adı 

Mustafa 

Suat 

Haluk 

Mehmet 

İlvas Sezai 

Musa 

Ahmet 

Recep Tayyıp 

Öner 

Öner 
Engin 

Cahit 

Mustafa 

Osman 

Ömer 

Nurettin 

Abdullatif 

Orhan 

Selami 

Tevfık Ziyaeddın 

Ahmet 

Erdoğan 

Mehmet Nuri 

Enis 

Zeyid 

Şükrü 

İbrahim 

Mehmet Ergun 

Orhan Zıya 

Feramus 

Resul 

Şevket 

Asım 

Mustafa 

Mehmet Akif 

Ali Aydın 

Cevdet 

Kemalettın 

Faruk Nafiz 

Hasan 

Y Sinan 

Yahya 

Mehmet Faruk 

Sabahattin 

Zülfıkar 

Mahmut 

Mehmet Atılla 

Mehmet Vedat 

Mehmet 

'Turan 

Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 
CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

S. S. 726 

Kabul 

Kabul 

Red 

Kabul 

Red 

Kabul (Mük.) 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

S.S. 713 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Karılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

S.S. 683 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul (Mük ) 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 
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Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Uşak 

Uşak 

Uşak 

Van 

Van 

Van 

Van 

Van 

Van 

Van 

Yozgat 

Yozgat 

Yozgat 

Yozgat 

Yozgat 

Yozgat 

Zonguldak 

Zonguldak 

Zonguldak 

Zonguldak 

Zonguldak 

Aksaray 

Aksaray 

Aksaray 

Aksaray 

Bayburt 

Bayburt 

Karaman 

Karaman 

Karaman 

Kırıkkale 

Kırıkkale 

Kırıkkale 

Kırıkkale 

Batman 

Batman 

Batman 

Batman 

Sımak 

Şırnak 

Sımak 

Bartın 

Bartın 

Ardahan 

Ardahan 

İğdır 

İğdır 

Yalova 

Soyadı 

Yetkin 

Yıldız 

Coşkunoğlu 

Çağlayan 

Tunç 

Arvas 

Biner 

Çelik 

Haydaroğlu 

Karabıyık 

Kartal 

Kaya 

Arslan 

Bozdağ 

Çiçek 

Erdemir 

Koç 

Öztürk 

Akın 

Erdoğan 

Saraç 

Toptan 

Türkmen 

Açıkgöz 

Alaboyun 

Toprak 

Yaşar 

Battal 

Güney 

Akgün 

Çavuşoğlu 

Ünlü 

Can 

Erdem 

Tiryakı 

Yılmazer 

Demırkıran 

İnal 

Nasıroğlu 

Suçm 

Birlik 

Şeyda 

Tatar 

Kabarık 

Kulak 

Altım 

Öğüt 

Akdemir 

Artantaş 

İnce 

Adı 

A. Müfit 

Mahmut 

Osman 

Ahmet 

Alım 

Maliki Ejder 

Hacı 

Hüseyin 

Yekta 

Cüneyt 

Mehmet 

Halil 

İlyas 

Bekir 

Mehmet 

Mehmet 

Emin 

Mehmet Yaşar 

Harun 

Fazlı 

Nadir 

Koksal 

Polat 

Ruhi 

Alı Rıza 

Ramazan 

Ahmet 

Fetanı 

Ülkü Gökalp 

Mevlüt 

Yüksel 

Fikret 

Ramazan 

Vahit 

Halil 

Murat 

Afif 

Ahmet 

M. Nezir 

Mehmet Ali 

İbrahim Hakkı 

Abdullah Veli 

Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

Bağımsız 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

Mehmet j Bağımsız 

Hacı İbrahim • AK Parti 

Mehmet Asım 

Kenan 

Ensar 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

Dursun j DYP 

Yücel ı CHP 

Muharrem CHP 
i 

S.S. 726 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

S.S. 713 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

S. S. 683 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul Kabul 

Red Kabul 

Kabul i Katılmadı 

Kabul ! Kabul (Mük.1 

Kabul 

Red 

Red 

Red 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul j Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı i Katılmadı 

Katılmadı Katılmadı 
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İli 

Yalova 

Karabük 

Karabük 

Karabük 

Kilis 

Kilis 

Osmaniye 

Osmaniye 

Osmaniye 

Osmaniye 

Düzce 

Düzce 

Düzce 

Soyadı 

Önder 

Bilir 

Ceylan 

Öğüten 

Kara 

Kaya 

Kastal 

Sarı 

Uzdıl 

Ünal 

Çakır 

Kaşıkoğlu 

Yakış 

Adı 

Şükrü 

Hasan 

Mehmet 

Alı 

Hasan 

Veli 

Durdu Mehmet 

Mehmet 

Necati 

Şükrü 

Fahri 

Metin 

Yaşar 

Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

S.S. 726 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

S.S. 713 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

S.S. 683 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

GÜNDEMİ 
DONEM : 22 YASAMA YILI : 3 

51 İNCİ BİRLEŞİM 
13 OCAK 2005 PERŞEMBE 

SAAT : 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L Î S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASAIU ve TEKLIFLERI İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İSLER 

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, Salı 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.) 

GRUP ÖNERİSİ 
1. - Genel Kurulun 18.1.2005 Salı günü çalışmaması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 11.1.2005 tarihli 49 uncu birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Dilekçe Komisyonu 
13.1.2005 Perşembe - Saat : 10.00 

* Dışişleri Komisyonu 
13.1.2005 Perşembe - Saat : 10.30 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
13.1.2005 Perşembe - Saat : 13.30 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 
13.1.2005 Perşembe - Saat : 13.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
51 İNCİ BİRLEŞİM 13 OCAK 2005 PERŞEMBE SAAT : 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

* 

02 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

* 

03 _ SEÇİM 

$ 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

>qS 

05 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

sCbc 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

* 

0 7 _ S Ö Z L Ü S O R U L A R 

=4* 5q? 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihî 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 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik 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) 

4. 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) 

5. 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) 

6. 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) 

7. 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) 

8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

11. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/811) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma tarihi : 16.12.2004) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/850) (S. Sayısı : 712) (Dağıtma tarihi : 16.12.2004) 

13. 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) 

14. 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) 
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15. 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) 

16. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfı'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) 

17. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

18. - 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) 

19. 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) 

20. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : 2.7.2004) 

21. - 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) 

22. - 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) 

23. - 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) 

24. - 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) 

25. - 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) (*) 

26. - 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) (*) 

27. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güncy'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) (*) 

28. - 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) 

29. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

30. - Konya Milletvekili Atilla Karf in; 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) 
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31. - 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) 

32. - 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) 

33. - 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) 

34. - 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) 

35. - 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) 

36. - 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) 

37. - 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) 

38. - 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) 

39. - 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) 

40. - Antalya Milletvekilleri Fikret Badazlı, Mehmet Dülger, Mevlüt Çavuşoğlu, Osman 
Akman ile Burhan Kılıç'in; 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) 

41. - 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) 

42. - 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) 

43. - 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) 

44. - 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 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

45. - Konya Milletvekili Atilla Kart'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 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) 

46. - 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 Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

47. - 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 Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

48. - 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 (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

49. - 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) 

50. - 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) 

51. - 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) 

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 (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

53. - 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) 

54. - 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 
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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) 

55. - 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) 

56. - 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) 

57. - 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) 

58. - 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 (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

59. - 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) 

60. - 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) 

61. - 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) 

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - 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 
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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) 

65. - 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) 

66. - 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - 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) 

74. - 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 
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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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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 Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

79. - 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 Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

80. - 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) 

81. - 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 Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

82. - Özel Öğretim Kurumlan 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) 

83. - 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) 

84. - 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) 
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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 (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

86. - 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) 

87. - 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) 

88. - 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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - 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) 

93. - 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) 

94. - 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 
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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) 

95. - 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: 53 Ee 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

96. - 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) 

97. - 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 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

98. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergiin 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) 

99. - 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) 

100. - 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) 

101. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Eirgün, 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) 

102.- 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) 

103.- 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 1 Ertelenmesine Dair 
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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) 

104. - 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) 

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 (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

106. - 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) 

107. - 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) 

108. - 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) 

109. - 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) 

110. - 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) 

111.- 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) 

112. - 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) 

113.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 
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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. - 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) 

116. - 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) 

117.- 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) 

118.- 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'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

119.- 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) 

120. - 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) 

121.- 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) 

122. - 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) 

123.- 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) 

124. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'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 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) 

125. - 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 
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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) 

126. - 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) 

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 (3/340) (S.Sayısı: 554'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 (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

129. - 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) 

130.- 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) 

131. - 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) 

132. - 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) 

133. - 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) 

134. - 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) 

135. - 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) 

136. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'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 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) 

137. - 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) 

138. - 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) 

139. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ihcah'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) 

140. - 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) 

141. - 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

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 (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

146. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'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 Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

147. - 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) 

148. - 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) 

149. - 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) 

150. - 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) 

151.- 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) 

152. - 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) 

153. - 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) 

154. - 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) 

155. - 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) 

156. - 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 
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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) 

157. - 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) 

158. - 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) 

159. - 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) 

160. - 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) 

161.- 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) 

162.- 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) 

163. - 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) 

164. - 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) 

165. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'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 Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/464) (S. Sayısı: 594'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

166. - 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 
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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) 

167. - 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) 

168. - 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) 

169. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'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 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

170. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'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 Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

171. - 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 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) 

172. -Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'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 Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

173. - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'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 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

174. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut 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 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) 

175. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'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 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 
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176.- 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 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) 

177.- 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 (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

178. - 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 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

179. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman 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 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

180.- 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) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 713) 

Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük 
Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/851) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. 
T.C. 

Başbakanlık 8.7.2004 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-910/3264 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.7.2004 

tarihinde kararlaştırılan "Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleş
mesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde hazırlanan "Ticari Karayolu 
Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi", 18 Mayıs 1956 tarihinde Cenevre'de im
zalanarak, 8 Nisan 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Sözleşme, uluslararası taşımacılığın önemli gereklerinden biri olan ticari karayolu 
taşıtlarına geçici giriş izni verilmesi (geçici ithalat) hususunda, farklılık arz eden ulusal uy
gulamaların önüne geçerek, uluslararası düzeyde, mümkün olduğu ölçüde benzer mevzuatın uy
gulanması amacını taşımaktadır. Bu amaçla, bütün taraf ülkelerde geçerli uluslararası teminat sis
temine dayalı bir geçici ithalat rejimi oluşturulmuştur. Bu rejim ticari karayolu taşıtlarının ulus
lararası kefil kuruluş teminatı altında yurda girişine imkân vermekte, ayrıca uluslararası geçerliliği 
olan belgeler eşliğinde sunulan taşıtların geçici ithalatında gümrük takibatları kolaylaşmaktadır. 

Ayrıca, anılan Sözleşme, 24 Mart 2001 tarihli ve 24352 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı"nın 
4.26. Gümrük Birliği başlığı altında da yer almakta ve orta vadede uyum sağlanması gerekli ön
celikli mevzuat olarak nitelendirilmektedir. 

Bu çerçevede, Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde taahhütlerimiz arasında yer alan ve 
yabancı ticari karayolu taşıtlarının geçici ithalatında gümrük takibatlarını kolaylaştıracak ve ulus
lararası taşıma yapan Türk firmalarına ait taşıtlann diğer ülkelere giriş-çıkışlannda kolaylık 
getirecek Sözleşmeye taraf olunması önem arz etmektedir. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 13.12.2004 
Esas No. : 1/851 
Karar No. : 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 9 Aralık 2004 tarihli 6 ncı toplantısında 
Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile Gümrük Müsteşarlığı yetkililerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Uluslararası taşımacılığın önemli gereklerinden biri olan ticarî karayolu taşıtlarına geçici giriş 
izni (geçici ithalat) verilmesi hususunda farklılık gösteren ulusal uygulamaların önüne geçerek, 
uluslararası düzeyde, mümkün olduğu ölçüde benzer mevzuatın uygulanmasını öngören ve Birleş
miş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde hazırlanan Sözleşme, Komisyonumuzca 
benimsenmiştir. 

Komisyonumuzca Tasarı başlığının "Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Güm
rük Sözleşmesinin Uygun Bulunması Hakkında Kanun Tasarısı" şeklinde değiştirilmesine, 
Tasarının 1 inci maddesinin de Sözleşmenin imzalandığı 18 Mayıs 1956 tarihinden sonra 1991 tarih
li değişiklikleri de içeren metne atıf yapılarak, "18 Mayıs 1956'da Cenevre'de imzalanan 'Ticarî 
Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi'nin, 1991 tarihli değişiklikleri de 
içeren metnine taraf olunmasının onaylanması uygun bulunmuştur" biçiminde ifade edilmesine 
karar verilmiştir. 

Komisyonumuzca, Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde taahhütlerimiz arasında yer alan ve 
yabancı ticarî karayolu taşıtlarının geçici ithalatında gümrük takibatını kolaylaştıracak olan Sözleş
meye taraf olmamızın önemi dikkate alınarak, Tasarının İçtüzüğün 52 nci maddesine göre öncelik
le görüşülmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkanvekili 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Ahmet Edip Uğur 
Balıkesir 

Üye 
inal Butu 

Hatay 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Fuat Olmeztoprak 

Malatya 

Sözcü 
Mustafa Dündar 

Bursa 
Üye 

V. Haşim Oral 
Denizli 

Üye 
Halil Akyüz 

İstanbul 
Üye 

Onur Oymen 
İstanbul 

Üye 
Ufuk Özkan 

Manisa 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 
Üye 

Aziz Akgül 
Diyarbakır 

Üye 
Mehmet B. Denizolgun 

İstanbul 
Üye 

Fikret Ünlü 
Karaman 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 713) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TİCARİ KARAYOLU TAŞITLARININ GE
ÇİCİ İTHALİNE İLİŞKİN GÜMRÜK SÖZ
LEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Birleşmiş Milletler Avrupa 
Ekonomik Komisyonu bünyesinde hazırlanan 
18 Mayıs 1956 tarihli "Ticari Karayolu Taşıt
larının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleş
mesine katılmamız uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Aksit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TİCARİ KARAYOLU TAŞITLARININ GE
ÇİCİ İTHALİNE İLİŞKİN GÜMRÜK SÖZLEŞ
MESİNİN UYGUN BULUNMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1 . -18 Mayıs 1956'da Cenev

re'de imzalanan "Ticari Karayolu Taşıtlarının 
Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi"nin, 
1991 tarihli değişiklikleri de içeren metnine 
taraf olunmasının onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
B. Atalay 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı V. 
M. A. Şahin 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 713) 



AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU 

İÇ ULAŞIM KOMİTESİ 

TİCARİ KARAYOLU TAŞITLARININ GEÇİCİ İTHALİNE 

İLİŞKİN GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ 

Cenevre'de 18 Mayıs 1956 tarihinde bağıtlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 713) 
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TİCARİ KARAYOLU TAŞITLARININ GEÇİCİ İTHALİNE İLİŞKİN 

GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ (1956) 

Âkit Taraflar, 

Uluslararası karayolu trafiğini kolaylaştırmak amacıyla, 
4 Haziran 1954 tarihinde New York'da imzalanan Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline 

ilişkin Gümrük Sözleşmesi hükümlerini dikkate alarak, 
Ticari karayolu taşıtlarının geçici ithali için, mümkün olduğu ölçüde benzer mevzuat uy

gulamak ve özellikle özel karayolu taşıtları için öngörülen gümrük belgelerinin bu taşıtlar için de 
kullanımını sağlamak arzusu ile, 

aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır; 

BÖLÜM 1 
Tanımlar 
Madde I 

Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda; 

a. "İthal vergi ve resimleri" terimi, bu Sözleşmede atıfta bulunulan eşyanın ithalinde ya da bu 
ithalat dolayısıyla alınan, verilen bir hizmetin yaklaşık maliyeti ile sınırlı ücret ve masraflar haricin
deki, gümrük vergi ve resimleri ile diğer tüm vergi, resim, ücret ve masraflar; 

b. "Taşıtlar" terimi, motorlu tüm karayolu taşıtları ve bunlara eşlik edecek, taşıtla birlikte veya 
ayrı olarak ithal edilen römorklar, taşıtla birlikte ithal edilen ve bu taşıtlara ait yedek parçalar, nor
mal aksesuar ve teçhizat; 

c. "Ticarî kullanım" terimi, kişilerin maddi kazanç, prim veya para karşılığı taşınması ile, para 
karşılığı olsun olmasın eşyanın ticari veya sınai maksatla taşınması; 

d. "Geçici ithal belgeleri" terimi, taşıtın tanımını yapan, ithal vergi ve resimlerine karşı 
teminatın ya da depozitonun sağlandığını ispat eden gümrük belgeleri; 

e. "Müteşebbisler" terimi, ticaret ve sanayi ile meşgul gerçek kişiler de dahil olmak üzere, 
kanuni statüleri ne olursa olsun ticari veya sınai teşekküller, 

f. "Kişiler" terimi, hem gerçek hem de tüzel kişiler; 

g. "Belgeleri veren kuruluş" terimi, geçici ithal belgelerini vermekle yetkilendirilmiş kuruluş; 

h. "Kefil kuruluş" terimi, bir Âkit Tarafın gümrük idaresi tarafından onaylanmış, geçici ithal 
belgelerini kullanan kişilerin kefili olan kuruluş; 

i. "Uluslararası kuruluş" terimi, geçici ithal belgelerini vermek ve bu belgelere ilişkin kefalet 
ile sorumlu ulusal kuruluşların bağlı olduğu kuruluş; 

j . "Âkit Taraflar" terimi, bu Sözleşmeye taraf bir devlet ya da bölgesel ekonomik entegrasyon 
örgütü; 
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k. "Bölgesel ekonomik entegrasyon örgütü" terimi, bu Sözleşmenin 33. Maddesinin 1. Fık
rasında atıfta bulunulan devletler tarafından kurulmuş ve oluşturulmuş, bu Sözleşme ile ilgili husus
larda üye devletleri üzerinde bağlayıcı olan kendi mevzuatını kabule ve iç hukuku çerçevesinde bu 
Sözleşmeye katılma kararını vermeye yetkisi olan örgüt; 

anlamında kullanılır. 

BÖLÜM 2 

İthal Vergi ve Resimleri Ödenmeden ve İthalat Yasaklamaları ile Kısıtlamalarına Tabi 

Olmadan Gerçekleştirilen Geçici İthalat 

Madde 2 

1. Bu Sözleşmede belirtilen şartlara uygun olmak ve yeniden ihraca tabi olmak kaydı ile, Âkit 
Taraflardan her biri, bir diğer tarafın topraklarında kayıtlı ve bu topraklarda faaliyette bulunan 
müteşebbislerce ticari maksat ile ithal edilen ve uluslararası yol trafiğinde kullanılan taşıtların, her
hangi bir ithal kısıtlama ve yasaklamasına tabi olmaksızın ve ithal vergi ve resimlerinden muaf 
olarak geçici ithaline izin verir. 

2. Âkit Taraflar, geçici ithal belgesi himayesindeki taşıtların belirlenen süre zarfında yeniden 
ihraç edilmemesi halinde bu taşıtların, ithal vergi ve resimlerinin veya 27. Maddenin 4. Fıkrasının 
özel hükümlerinde öngörülen eşdeğer bir miktarın ödenmesini Sözleşmede belirtilen koşullar altın
da teminat altına alan geçici ithal belgeleri himayesine alınmasını talimatlandırabilir. 

3. Geçici ithalattan sonra kiralanmak üzere geçici olarak ithal edilen taşıtlar, bu Sözleşmede yer 
alan haklardan yararlandırılmaz. 

Madde 3 

1. Yetkili makamlarca öngörülebilecek şartlara bağlı olmak kaydı ile, ithalin yapılacağı ül
kedeki kalış süresi göz önünde bulundurularak şoföre ve taşıtın diğer mürettebatına ait makul mik
tarda şahsi eşyanın ithaline müsaade edilir. 

2. Yolculuk sırasında şahsi tüketime yönelik az miktarda tütün, puro ve sigaranın gümrük ver
gi ve resimlerinden muaf olarak girişine müsaade edilir. 

Madde 4 

Geçici olarak ithal edilen taşıtların normal depolarında bulunan akaryakıt, ithalata ilişkin 
yasaklama ve kısıtlamalar ile gümrük vergi ve resimlerinden muaf tutulur. Bununla birlikte Âkit 
Taraflardan her biri taşıtların ülkelerine geçici ithali sırasında depolarında bulundurabilecekleri 
azami akaryakıt miktarını belirleyebilir. 

Madde 5 

1. Halihazırda geçici olarak ithal edilmiş bir taşıtın tamiri için gerekli parçaların ithalata ilişkin 
kısıtlama ve yasaklamalar ile gümrük vergi ve resimlerine tabi tutulmaksızın geçici kabulü sağlanır. 
Âkit Taraflar, bu parçaların bir geçici ithal belgesi himayesine alınmasını isteyebilir. 

2. Değiştirilen ve yeniden ihraç edilmeyen parçalar, ilgili devletin mevzuatı çerçevesinde, 
hazineye masrafsız bir şekilde terk edilebilir veya masrafları ilgili taraflarca karşılanmak üzere res
mi gözetim altında imha edilebilir. Aksi halde, bu parçalar ithal vergi ve resimlerine tabi tutulur. 
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Madde 6 
Belge vermeye yetkilendirilmiş kuruluşlara, muadil yabancı kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar 

ya da Âkit Tarafların gümrük makamlarınca gönderilen geçici ithal belgeleri ve uluslararası dolaşım 
belgeleri, ithalata ilişkin kısıtlama ve yasaklamalar ile gümrük vergi ve resimlerinden muaf tutulur. 

BÖLÜM 3 
Geçici İthal Belgelerinin Verilmesi 

Madde 7 
1. Âkit Taraflardan her biri, kendi tespit edeceği şartlar ve teminata bağlı olmak kaydı ile, ulus

lararası bir kuruluşa üye olan kuruluşları, ister doğrudan doğruya ister benzer kuruluşlar vasıtasıy
la, bu Sözleşme himayesindeki geçici ithal belgelerini vermeye yetkilendirebilir. 

2. Geçici ithal belgeleri, tek bir devlet veya gümrük bölgesi ya da birkaç devlet veya gümrük 
bölgesinde geçerli olabilir. 

3. Bu belgelerin geçerlilik süreleri veriliş tarihlerinden itibaren bir yılı aşamaz. 
Madde 8 

1. Âkit Taraflardan tümünün ya da bazılarının ülkelerinde geçerli olacak geçici ithal belgeleri, 
"gümrükten geçiş karnesi" olarak adlandırılır ve bu Sözleşmenin 1 nolu Ek'inde bulunan standart 
formda olur. 

2. Bir gümrükten geçiş karnesinin bir veya birkaç ülke için geçerli olmaması halinde, karneyi 
veren kuruluş bu durumu karne kapağında ve karnenin ithalata ilişkin yapraklarında belirtir. 

3. Âkit Tarafların sadece birinin topraklarında geçerli olacak geçici ithal belgeleri, bu Sözleş
menin 2 nolu Ek'inde yer alan standart forma uygun olabilir. Âkit Taraflar, aynı zamanda kendi 
mevzuatına uygun başka belgeler de kullanabilir. 

4. 7. Maddede belirtilen yetkili kuruluşlarca verilen geçici ithal belgeleri dışındaki belgelerin 
geçerlilik süreleri Âkit Taraflarca kendi mevzuatlarına uygun olarak düzenlenir. 

5. Âkit Taraflardan her biri, talep üzerine, bir diğer Âkit Tarafa bu Sözleşme Eklerinde belir
tilenlerin dışında kalan ve kendi topraklarında geçerli olan geçici ithal belgelerinin örneklerini 
temin eder. 

BÖLÜM 4 
Geçici İthal Belgeleri Üzerinde Yer Alacak Bilgiler 

Madde 9 
Yetkili kuruluşlar tarafından verilen geçici ithal belgeleri, taşıtları işleten ve geçici olarak ithal 

eden müteşebbisin adına düzenlenir. 

Madde 10 
1. Geçici ithal belgeleri üzerinde beyan edilecek ağırlık, taşıtların boş ağırlığı olup metrik sis

tem ile belirtilmelidir. Belgelerin tek bir ülke için geçerli olması halinde, o ülkenin gümrük makam
ları başka bir ölçü sisteminin kullanılmasını öngörebilir. 

2. Bir ülke için geçerli olan geçici ithal belgeleri üzerinde beyan edilecek kıymet, o ülkenin 
para birimi ile ifade edilir. Gümrükten geçiş karnesinde kıymet, karnenin verildiği ülkenin para 
birimi ile beyan edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 713) 



— 8 — 

3. Taşıtların normal teçhizatının parçası olan alet ve edevatın, geçici ithal belgesi üzerinde özel
likle beyan edilmesine gerek yoktur. 

4. Gümrük makamlarının talebi halinde, yedek parçalar (jantlar, lastikler ve iç lastikler gibi) ve 
taşıtların normal teçhizatının bir parçası olmayan aksesuarlar (radyo, port bagaj gibi), gerekli özel
likleri ile (ağırlık ve kıymet gibi) geçici ithal belgeleri üzerinde beyan edilir ve ziyaret edilen ülke 
terk edilirken ibraz edilir. 

5. Römorklar, ayrı ithal belgeleri himayesine alınmalıdır. 

Madde 11 
Geçici ithal belgelerine belgeyi veren kuruluş tarafından eklenen herhangi bir bilgi, ancak bel

geyi veren kuruluşun ya da kefil kuruluşun onayı alındıktan sonra değiştirilebilir. İthal ülkesi güm
rük makamlarına belgeler tevdi edildikten sonra, bu makamların izni olmaksızın, ithal belgeleri 
üzerinde değişiklik yapılamaz. 

BÖLÜM 5 
Geçici İthalatın Şartları 

Madde 12 
Âkit Tarafların gümrük makamlarının, geçici ithal belgeleri himayesinde kabul edilen bir taşıtı 

süren kişinin geçici ithal ülkesinin gümrük veya mali mevzuatına karşı ciddi bir kusur işlemiş ol
ması halinde taşıtın ülkesine girişini ulusal mevzuatları uyarınca reddedebilmesi hali saklı kalmak 
koşulu ile, geçici ithal belgeleri himayesinde kabul edilen taşıtlar belge sahibinin tam yetki verdiği 
kişilerce kullanılabilir. Âkit Tarafların gümrük makamları sözkonusu kişinin belge sahibince tam 
yetkili kılındığını tevsik eder mahiyette bir belge talebinde bulunma hakkına sahiptir. İbraz edilen 
bu belge yeterli bulunmazsa, gümrük makamları ülkelerinde sözkonusu taşıtların belge himayesin
de kullanılmasını reddedebilir. 

Madde 13 
1. Geçici ithal belgesinde belirtilen taşıtlar, aşınıp eskime durumu hariç, bu belgelerin geçer

lilik süresi içinde orijinal haliyle yeniden ihraç edilir. 
2. Yeniden ihraç işleminin ispatı, taşıtın geçici olarak ithal edildiği ülkenin gümrük makamları 

tarafından geçici ithal belgelerine muntazam bir şekilde konulacak çıkış vizesidir. 

3. Âkit Taraflardan her biri, taşıtların ithal edildikleri ülkenin sınırları dahilinde yolcu veya eş
ya taşımacılığında, arızi haller dahil, kullanılmaları halinde bu taşıtların ithal vergi ve resimleri 
ödenmeksizin ve ithalat kısıtlama ve yasaklamalarına tabi olmaksızın geçici ithalat kolaylığını red
detme veya tanınan bu kolaylığı geri alma hakkını haizdir. 

4. Bu Sözleşme kapsamında geçici olarak ithal edilen kiralık bir taşıt, geçici olarak ithal edil
diği ülkede bu taşıtı kiralamış olan kişilerden başka birine ikinci kez kiralanamaz. Âkit Tarafların 
gümrük makamları, taşıtın geçici ithaline neden olan nakliye işleminin sona ermesi halinde bu 
taşıtın derhal yeniden ihraç edilmesini talep etme hakkını haizdir. 

Madde 14 
1.13. Maddede belirtilen taşıtın yeniden ihracı şartına halel getirmeksizin, meydana geldiği is

pat edilen bir kazada ağır hasara uğrayan taşıtlar için yeniden ihraç şart koşulamaz; bu taşıtlar; 

a. Sorumlu oldukları ithal vergi ve resimlerine tabi tutulur, veya 
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b. Masrafsız olarak geçici ithal edildiği ülkenin hazinesine devredilir ki bu durumda geçici it
hal belgelerinin sahibi ithal vergi ve resimlerinden muaf tutulur, veya 

c. Resmi gözetim altında, masrafları ilgiliye ait olmak üzere imha edilir. Gümrük makamları, 
imhadan arta kalan parça ve maddeleri sorumlu oldukları ithal vergi ve resimlerine tabi tutabilir. 

2. Özel kişilerin taraf olduğu davalarda gerçekleştirilen el koymalar hariç olmak kaydı ile, 
geçici olarak ithal edilen bir taşıt bir el konulma neticesinde yeniden ihraç edilemezse, geçici ithal 
belgesinin geçerlilik süresi içinde yeniden ihraç hükmü el konulma süresi kadar askıya alınır. 

3. Gümrük makamları kefil kuruluşlara, mümkün olduğu ölçüde, geçici ithal belgeleri 
himayesinde ve o kuruluşların teminatı ile giriş yapan taşıtlara, kendileri tarafından veya kendi ad
larına el konulduğunu bildirir ve almayı tasarladıkları tedbirleri iletir. 

4. Özel kişilerin taraf olduğu davalarda gerçekleştirilen el koymalar hariç olmak kaydı ile, el 
koymalar esnasında taşıtın veya belgede liste halinde belirtilmiş nesnelerin kaybolması ya da çalın
ması halinde, gümrük makamlarına bu el koymaya ilişkin kanıtları sunan geçici ithal belgesi 
sahibinden ithal vergi ve resimleri tahsil edilemez. 

Madde 15 

Geçici ithalata hak kazanmış kişiler, gümrük makamlarının talep etmesi halinde her geçiş (giriş 
ve çıkış) için ilgili gümrük memurlarının vizesinin bulunması şartıyla, taşıtları belgelerin geçerlilik 
süresi içinde gerekli gördükçe ithal edebilir. Bununla beraber, geçici ithal belgeleri sadece tek bir 
seyahat için de geçerli kılınabilir. 

Madde 16 

Geçişlerde koparılan yapraklara sahip olmayan geçici ithal belgeleri kullanıldığında, gümrük 
makamlarının ilk giriş ile son çıkış arasında vermiş oldukları vizeler geçicidir. Bununla birlikte, son 
vizenin geçici çıkış vizesi olması halinde, son vize geçici ithal edilen taşıt ve parçalarının yeniden 
ihraç edildiğini tevsik eder mahiyette delil olarak kabul edilir. 

Madde 17 

Geçişlerde koparılan yapraklara sahip geçici ithal belgeleri kullanıldığında, her giriş vizesin
den belgenin gümrük makamlarınca görüldüğü ve her müteakip çıkış vizesinden, 18. Maddede 
belirtilen haller dışında, belgenin gümrük makamlarınca kesin olarak ibra edildiği anlaşılır. 

Madde 18 

Bir ülkenin gümrük makamları, geçici ithal belgelerinin kaydını kesin ve şartsız olarak ibra et
tikten sonra, ibra belgesinin usulsüz veya hileli olarak elde edilmesi halleri saklı kalmak kaydı ile, 
kefil kuruluştan ithal vergi ve resimlerinin ödenmesi talebinde bulunamaz. 

Madde 19 

Gümrük makamları, bu Sözleşme kapsamındaki geçici ithal belgelerinde kullanılacak vizeler 
için, gümrük idaresi veya bürolarının normal çalışma saatleri içinde herhangi bir ücret talep 
edemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 713) 



— 10 — 

BÖLÜM 6 

Geçici İthal Belgelerinin Geçerlilik Sürelerinin Uzatılması ve Yenilenmeleri 

Madde 20 
Geçici ithal belgelerinin geçerlilik süresi içinde yeniden ihraç edilmeyen taşıtların, geçerlilik 

süresinin bitiminden sonra 14 gün içinde yeniden ihraç edilmek üzere gümrük makamlarına sunul
ması ve gecikme nedenlerinin tatminkar olması halinde, yeniden ihracın öngörülen süre zarfında 
gerçekleşmemesi dikkate alınmaz. 

Madde 21 

Akit Taraflardan her biri, bu Sözleşmenin 3 nolu Ek'inde belirtilen şartlara uygun olması kay
dı ile, bir başka Âkit Tarafça yapılan gümrükten geçiş karnesinin geçerlilik süresinin uzatılması iş
lemini tanır. 

Madde 22 

1. Geçici ithal belgelerinin geçerlilik sürelerinin uzatılmasına ilişkin talepler, mücbir sebeple 
bu durum imkansız hale gelmedikçe, belgenin geçerlilik süresi içinde ilgili gümrük makamlarına 
iletilir. Eğer geçici ithal belgeleri yetkili bir kuruluş tarafından verilmiş ise, süre uzatma talebi bel
gelere kefil olan kuruluş tarafından yapılır. 

2. Geçici olarak ithal edilen taşıt ve parçalarının yeniden ihraç edilebilmesi için gerekli süre 
uzatımı talepleri, ilgili şahsın gümrük makamlarını taşıt ve parçalarının müsaade edilen süre zarfın
da mücbir sebeplerle yeniden ihraç edilemediği konusunda ikna etmesi halinde kabul edilir. 

3. Geçici ithal belgelerinin geçerlilik süreleri, bir yıldan fazla olmamak kaydı ile bir kez 
uzatılabilir. Bu süre sonunda yeni bir karne verilmelidir ve bu karne eski karnenin yerine kullanıl
malıdır. 

Madde 23 
Âkit Taraflardan her biri, geçici ithalatın şartlarının tatminkar bir şekilde yerine getirilmediği 

hallerde, gerekli gördükleri kontrolleri yaparak, kendi ülkelerine geçici olarak ithal edilen taşıtlar 
veya parçaları ile ilgili olan ve yetkili kuruluşlarca verilen belgelerin yenilenmesine yetki verir. Bel
gelerin yenilenme talepleri, kefil kuruluşlarca yapılır. 

BÖLÜM 7 

Geçici İthal Belgelerinin Düzeltilmesi 

Madde 24 
1. Geçici ithal belgelerinin kaydının usulüne uygun bir biçimde kapatılmamış olması halinde, 

ithalatın yapıldığı ülkenin gümrük makamları (belgelerin geçerlilik süreleri bitmiş olsun ya da ol
masın), bir resmi makamca (konsolosluk, gümrük, emniyet, valilik, adli memur v.s) verilen ve bu 
Sözleşmenin 4 nolu Ek'inde yer alan standart forma uygun olup söz konusu taşıt veya parçalarının 
kendilerine arz edildiğini ve bu nedenle ithal edilen ülkenin dışında olduğunu tevsik eder mahiyet
te bir belgeyi, taşıt veya parçalarının yeniden ihraç edildiğini teyid eden bir delil olarak kabul eder. 
Sözkonusu gümrük makamları, taşıtın veya parçalarının ithal edildiği ülkenin dışında olduğunu 
doğrulayan başka her türlü belgeyi de delil olarak kabul edebilir. Gümrükten geçiş karneleri dışın
da kalan ve geçerlilik süresi bitmemiş geçici ithal belgeleri, yukarıda belirtilen kanıt belgeleri ile 
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aynı zamanda ibraz edilir. Gümrük makamları karnelerde, taşıt ve parçalarının yeniden ihraç delili 
olarak, müteakiben ziyaret edilen ülkelerin gümrük makamlarının tatbik ettiği vizeleri kabul eder. 

2. Yeniden ihraç edilmiş olan taşıtlar ve parçaları ile ilgili usulüne uygun bir şekilde kapatıl
mamış geçici ithal belgelerinin tahrip olmaları, kaybolmaları veya çalınmaları halinde ithalatın 
yapıldığı ülkenin gümrük makamları, bu Sözleşmenin 4 sayılı Eki'nde yer alan standart forma uy
gun, bir resmi makamca (konsolosluk, gümrük, emniyet, valilik, adli memur v.s) verilen ve bel
gelerin geçerlilik süresinin bitiminden sonra sözkonusu taşıtın veya parçalarının kendilerine arz 
edildiğini ve ithal edildiği ülkenin dışında olduğunu tevsik eden bir belgeyi yeniden ihraç delili 
olarak kabul eder. Sözkonusu gümrük makamları, taşıtın veya parçalarının ithal edildiği ülke dışın
da olduğunu tevsik eder mahiyette başka her türlü belgeyi de delil olarak kabul edebilir. 

3. Yeniden ihraç edilmiş olan taşıtlar ve parçalan Âkit Taraflardan herhangi birinin toprakların
da iken gümrükten geçiş karnesinin tahrip olması, kaybolması veya çalınması halinde, o ülkenin 
gümrük makamları ilgili kuruluşun talebi üzerine, yerini alacağı karnelerin geçerlilik süresi kadar 
geçerli olmak kaydı ile yeni ikame belgeleri kabul eder. Bu kabul, tahrip olan, kaybolan ya da 
çalınan karnelerin önceki kabulünü geçersiz kılacaktır. Gümrük makamları ve belgeyi veren kuruluş 
tarafından gerçekleştirilecek iptal işleminden sonra bir karnenin usulüne uygun olmayan bir şekil
de kullanımı halinde, belgeyi veren kuruluş ithal vergi ve resimlerinden sorumlu tutulamaz. Taşıt ve 
parçalarının yeniden ihracı için yeni ikame belgeler yerine ihracat izin belgesi ya da benzer belge 
verilmesi halinde, bu izin belgesi veya belge üzerindeki çıkış vizeleri, yeniden ihracın yeterli delili 
olarak kabul edilir. 

4. Eğer taşıtlar, çıkış işlemi geçici ithal belgelerine işlenmeden ve müteakiben ziyaret edilen 
ülkelerde giriş vizesi o ülkelerin gümrük makamlarınca işlenmeden, geçici olarak ithal edildikleri 
ülkeden yeniden ihraç edildikten sonra çalınmış iseler, bu belgelerin kayıtları kefil kuruluşun temin 
edeceği bir çalınma kanıtını belgelerle birlikte sunması ve bunun yeterli bulunması halinde 
kapatılabilir. Eğer, geçici ithal belgelerinin geçerlilik süreleri bitmemiş ise, gümrük makamları bun
ların kendilerine teslimini talep edebilir. 

Madde 25 
24. Maddede belirtilen hallerde, gümrük makamları düzeltme işlemi için bir ücret talep etme 

hakkını haizdir. 

Madde 25 Mükerrer 
İlgili gümrük idareleri, geçici ithal belgeleri himayesindeki bir taşıtın başta savaş, iç karışıklık 

ya da doğal afetler olmak üzere, mücbir sebeplerle tamir edilemez şekilde tahrip olması ya da yok 
olması" nedeniyle yeniden ihraç edilememesinin kendilerini tatmin edici bir şekilde ispatlanması 
halinde, ithal vergi ve resimlerinin ödenmesini talep etmez. 

Madde 26 
Geçici ithal belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra, bir yıl içinde kefil kuruluşa; kay

dın açık kaldığını bildirmemeleri halinde, gümrük makamları kefil kuruluştan taşıtların veya par
çalarının ithal vergi ve resimlerini talep edemez. Gümrük makamları, kaydın açık kaldığının bil
dirilmesinden sonra bir yıl içinde, kefil kuruluşa ithal vergi ve resimlerinin miktarına ilişkin ayrın
tılı bilgi verir. Bu bir yıllık süre zarfında ayrıntılı bilgi verilmez ise, kefil kuruluşun bu miktara iliş
kin sorumluluğu sona erer. 
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Madde 27 
1. Kefil kuruluşların, geçici ithal belgelerinin kaydının açık kaldığının bildirilmesinden sonra, 

bu Sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde taşıtların veya parçalarının yeniden ihraç edildik
lerini tevsik edecek kanıtı sunmak için bir yıllık süreleri vardır. Bununla birlikte, bu süre ancak 
geçici ithal belgelerinin geçerlilik sürelerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girebilir. Gümrük 
makamları kanıtın geçerliliğine itirazda bulunursa, bu durumu bir yıl içinde kefile bildirmek zorun
dadır. 

2. Eğer müsaade edilen süre içinde kanıt temin edilmez ise, en fazla üç aylık bir süre zarfında, 
kefil kuruluş ithal vergi ve resimlerini teminata bağlar veya geçici olarak öder. Bu teminat ya da 
geçici ödeme, teminat olarak verildiği veya ödendiği tarihten bir yıl sonra kesinlesin Bu son süre 
içinde, kefil kuruluş önceki fıkrada yer alan kolaylıklarla, teminat olarak verilen veya ödenen meb
lağın tarafına iadesi için çaba gösterebilir. 

3. Kanunları gereği, ithal vergi ve resimlerinin teminat olarak alınmasına ya da geçici olarak 
ödenmesine imkan olmayan ülkelerde, önceki fıkraya uygun olarak yapılan ödemeler nihai ödeme 
sayılır. Bu ödeme, bu maddede öngörülen şartlar yerine getirildiği zaman iade edilir. 

4. Geçici ithal belgelerinin ibra edilmediği hallerde kefil kuruluştan talep edilecek ödeme mik
tarı, taşıtların veya parçalarının yeniden ihraç edilmemesi durumunda tahakkuk ettirilecek ithal ver
gi ve resimlerinin -eğer varsa faizi ile birlikte- toplamından daha yüksek olamaz. 

Madde 28 
Bu Sözleşmenin hükümleri, Âkit Tarafların, sahtekarlık, kaçakçılık veya suistimal hallerinde, 

geçici ithal belgesi verilen veya karneyi kullanan kişiye karşı ithal vergi ve resimlerinin ve de bu 
kişilerin taahhüt altına girmiş oldukları durumdan doğan cezaların tazmini için dava açma haklarını 
etkilemez. Bu gibi hallerde kefil kuruluşlar gümrük makamlarına yardım eder. 

BÖLÜM 8 
Çeşitli Hükümler 

Madde 29 
Âkit Taraflar, uluslararası ticari karayolu trafiğinin gelişmesini engelleyici gümrük işlemleri 

uygulamamak için çaba sarfeder. 
Madde 30 

Âkit Taraflardan sınır komşusu olanlar gümrük işlemlerini hızlandırmak amacıyla gümrük 
nokta ve idarelerini mümkün olduğu ölçüde birbirlerine yakın yerlere kurmaya ve aynı saatler için
de açık tutmaya gayret gösterir. 

Madde 31 

Bu Sözleşmenin hükümlerine karşı herhangi bir ihlal, belirtilenden başka bir şekilde kullanım, 
sahte beyan yolu ile bir şahıs veya malın bu Sözleşmede belirtilen ithalat rejiminden usulsüz biçim
de yararlandırılmasını sağlamak, suçluyu suçun işlendiği ülke kanunlarının öngördüğü cezalara tabi 
kılar. 

Madde 32 
Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, bir gümrük veya ekonomik birlik kuran Âkit Tarafların, bu bir

liği oluşturan ülkelerde faaliyette bulunan müteşebbislere özel kurallar uygulamasına engel değildir. 
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Madde 32 Mükerrer 

Bu Sözleşme, sağlanan kolaylıkların bu Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasına engel ol
maması kaydı ile, Âkit Tarafların birbirlerine tek taraflı olarak veya ikili ya da çok taraflı anlaşmalar 
yolu ile daha fazla kolaylık sağlamasına veya sağlama arzularına engel teşkil etmez. Âkit Taraflara, 
geçici ithal belgeleri ve teminatlara yönelik taleplerinden vazgeçmeleri tavsiye edilir. 

BÖLÜM 9 

Nihai Hükümler 
Madde 33 

1. Avrupa Ekonomik Komisyonu üyesi ülkeler ve sözkonusu Komisyon Tüzüğü'nün 8. Fık
rasına istinaden Komisyona istişari amaçla kabul edilmiş olan ülkeler, bu Sözleşmeye; 

a. imzalayarak, 

b. onay kaydıyla imzaladıktan sonra onaylayarak, 

c. katılarak, 

taraf olabilirler. 

2. Komisyon Tüzüğü'nün 11. Fıkrası çerçevesinde Avrupa Ekonomik Komisyonunun belirli 
faaliyetlerine katılabilen ülkeler bu Sözleşmeye, yürürlüğe girmesinden sonra, katılarak Âkit Taraf 
olabilirler. 

2 (mükerrer). Herhangi bir bölgesel ekonomik entegrasyon örgütü, bu maddenin 1. Fıkrası 
uyarınca Sözleşmeye taraf olabilir. Sözleşmeye taraf olan örgüt, Birleşmiş Milletler Genel Sek-
reteri'ni, Sözleşme kapsamındaki hususlara ilişkin yetkilerinden ve eğer varsa yapmayı tasarladığı 
değişikliklerden haberdar eder. Örgüt ve üye ülkeleri bu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden 
herhangi bir sapma olmaksızın, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesin
de, karşılıklı sorumluluklarının ne olacağı hususunda karar verebilirler. 

3. Bu Sözleşme 31 Ağustos 1956 tarihine kadar imzaya, bu tarihten sonra ise katılıma açık 
olacaktır. 

4. Onaylama veya katılım, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne tevdi edilecek bir belge ile 
tamamlanır. 

Madde 34 

1. Bu Sözleşme, 33. Maddenin 1. Fıkrasında belirtilen ülkelerden beşi tarafından onay kaydı 
olmaksızın imzalandıktan veya onay ya da katılım belgeleri ibraz edildikten doksan gün sonra 
yürürlüğe girer. 

2. Beş ülke onay kaydı olmaksızın imzaladıktan veya onay ya da katılım belgelerini ibraz et
tikten sonra Sözleşmeyi onaylayan ya da katılan herhangi bir ülke ya da ekonomik entegrasyon ör
gütünde, bu Sözleşme, katılım veya onay belgesinin ibraz edildiği tarihten doksan gün sonra yürür
lüğe girer. 

Madde 35 

1. Âkit Taraflardan herhangi biri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne bildirimde 
bulunarak bu Sözleşmeden çekilebilir. 
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2. Çekilme, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çekilme bildirimini aldığı tarihten onbeş ay 
sonra yürürlüğe girer. 

3. Çekilmenin yürürlüğe girme tarihinden önce verilmiş olan geçici ithal belgeleri geçerlidir ve 
bu belgeler kefil kuruluşun kefaleti altında kalır. Bu Sözleşmenin 21. Maddesinde belirtilen şartlara 
uygun olarak uzatılan süreler için de belgeler geçerliliğini sürdürür. 

Madde 36 
Bu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra herhangi bir zamanda, aralıksız oniki aylık bir süre 

boyunca Âkit Tarafların sayısı beşin altına düşer ise Sözleşme yürürlükten kalkar. 

Madde 37 
1. Onay kaydı olmaksızın Sözleşmeyi imzalayan veya onay ya da katılım belgelerini ibraz eden 

herhangi bir ülke, herhangi bir zamanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne bu Sözleşmenin ül
kesinin uluslararası ilişkilerde sorumlu olduğu bölgelerin tamamını ya da bir kısmını kapsadığına 
ilişkin yazılı bir bildirimde bulunabilir. Bu bildirimde yer alan bölge ya da bölgeler Genel Sek
reterin bu bildirimi almasından doksan gün sonra veya Genel Sekreterin bu başvuruyu aldığı tarih
te henüz Sözleşme yürürlüğe girmemiş ise yürürlüğe giriş tarihinde Sözleşmeye dahil edilir. 

2. Bir önceki fıkrada atıfta bulunulan, uluslararası ilişkilerde sorumlu olduğu herhangi bir böl
genin de bu Sözleşmeye dahil olduğu bildiriminde bulunan bir ülke, 35. Maddede yer alan hüküm
ler çerçevesinde, sadece bu bölge için de Sözleşmeden çekilebilir. 

Madde 38 
1. Âkit Taraflardan iki ya da daha fazlası arasındaki bu Sözleşmenin yorum ve uygulanmasına 

ilişkin herhangi bir sorun, mümkün olduğu ölçüde kendi aralarında müzakerelerle çözümlenir. 
2. Eğer Âkit Taraflardan herhangi biri talepte bulunursa, müzakerelerle çözüme ulaş

tırılamayan herhangi bir sorun, soruna taraf olan Âkit Tarafların kendi aralarında mutabakatla seç
tikleri bir veya daha fazla hakeme havale edilir. Sorunun taraflarının, hakem talep edilen tarihten 
itibaren üç ay içinde hakem ya da hakemlerin seçiminde mutabakata varamamaları halinde, taraf
lardan herhangi biri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden anlaşmazlığı karara bağlayacak tek 
bir hakem atamasını talep edebilir. 

3. Önceki fıkra uyarınca atanan hakem veya hakemlerin kararlan, sorunun tarafları açısından 
bağlayıcıdır. 

Madde 39 
1. Âkit Taraflardan her biri, bu Sözleşmeyi imzaladığı, onayladığı veya katıldığı sırada, ken

disini bu Sözleşmenin 38. Maddesine bağımlı addetmediğini beyan edebilir. Bu rezervi koyan her
hangi bir Âkit Taraf karşısında, diğer Âkit Taraflar da 38. Maddeye bağımlı sayılamaz. 

2. 1. Fıkrada belirtilen beyanda bulunan herhangi bir Âkit Taraf, Birleşmiş Milletler Genel Sek
reteri'ne bildirimde bulunarak, herhangi bir zamanda bu rezervini kaldırabilir. 

3. Sözleşmeye başka hiçbir rezerv konulamaz. 

Madde 40 
1. Bu Sözleşme yürürlüğe girdikten üç yıl sonra, Âkit Taraflardan herhangi biri Birleşmiş Mil

letler Genel Sekreteri'ne başvurarak Sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesi amacı ile bir kon
ferans toplanması talebinde bulunabilir. Genel Sekreter, tüm Âkit Taraflara bu talebi bildirir ve eğer 
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Genel Sekreterin bildiriminden sonraki dört ay içinde Âkit Tarafların üçte birinden fazlası bu talep 
için mutabakat bildirirse, Genel Sekreter tarafından yeniden gözden geçirme konferansı düzenlenir. 

2. Eğer önceki fıkrada belirtildiği şekilde bir konferans toplanacaksa, Genel Sekreter tüm Âkit 
Tarafları haberdar eder ve kendilerini konferansın ele almasını diledikleri hususları üç ay içinde bil
dirmeye davet eder. Genel Sekreter, konferansın geçici gündemini ve önerileri konferansın toplan
masından en az üç ay önce tüm Âkit Taraflara gönderir. 

3. Genel Sekreter bu madde uyarınca toplanacak tüm konferanslara, 33. Maddenin 1. Fıkrasın
da belirtilen tüm ülkeleri ve 33. Maddenin 2. ile 2 mükerrer Fıkralarında belirtilen Âkit Tarafları 
davet eder. 

Madde 41 
1. Âkit Taraflardan herhangi biri, bu Sözleşme için bir veya daha fazla değişiklik önerisinde 

bulunabilir. Değişiklik önerisi metni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne gönderilir. Genel Sekreter 
bu metni tüm Âkit Taraflara iletir ve 33. Maddenin 1. Fıkrasında belirtilen ülkelere de bilgi verir. 

2. Bir önceki fıkra çerçevesinde dağıtımı yapılan herhangi bir değişiklik önerisi, Genel Sek
reterce değişiklik önerisinin dağıtımının yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde Âkit Tarafların hiç
birinden itiraz gelmez ise, kabul edilmiş sayılır. Bu Sözleşmeye taraf olan bölgesel ekonomik en
tegrasyon örgütleri, kendi yetki alanlarında bulunan hususlarda itiraz haklarını kullanır. Bu gibi hal
lerde, Sözleşmeye taraf olan söz konusu örgütlerin üye ülkeleri, bu haklarını tek başlarına kul
lanamazlar. 

3. Genel Sekreter, önerilen değişiklik için bir itiraz olup olmadığını mümkün olan en kısa 
sürede Âkit Taraflara bildirir. Eğer önerilen değişiklik için bir itiraz varsa değişiklik kabul edil
memiş sayılır ve hiçbir sonuç doğurmaz. Eğer hiçbir itiraz yok ise değişiklik bir önceki fıkrada 
belirtilen altı aylık sürenin sona ermesinden üç ay sonra tüm Âkit Taraflar nezdinde yürürlüğe girer. 

4. Bu Sözleşmenin Ekleri, bu maddenin 1, 2 ve 3. Fıkralarında belirtilen değişiklik işlemlerin
den bağımsız olarak, tüm Âkit Tarafların yetkili idarelerinin mutabakatı ile değiştirilebilir. Genel 
Sekreter, değişiklik sonucu ortaya çıkan yeni metinlerin yürürlüğe girme tarihini tespit eder. 

Madde 42 
40 ve 41. Maddelerde yer alan bildirimlere ilaveten, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 33. 

Maddenin 1. Fıkrasında belirtilen ülkelere ve 33. Maddenin 2. ile 2 mükerrer Fıkralarında belirtilen 
Âkit Taraflara aşağıdaki hususlara ilişkin bildirimde bulunur; 

a. 33. Madde uyarınca imza, onay ve katılımlar, 

a (mükerrer). 33. Madde 2 mükerrer Fıkra uyarınca, bölgesel ekonomik entegrasyon örgüt
lerinin yetkileri ve eğer varsa yapmayı tasarladıkları değişiklikler, 

b. 34. Madde uyarınca Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihleri, 

c. 35. Madde uyarınca Sözleşmeden çekilme, 

d. 36. Madde uyarınca Sözleşmenin yürürlükten kalkması, 

e. 37. Madde uyarınca alınan bildirimler, 

f. 39. Maddenin 1. ve 2. Fıkraları uyarınca alınan beyan ve bildirimler, 

g. 41. Madde uyarınca herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girmesi. 
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Madde 43 
Cenevre'de 16 Haziran 1949 tarihinde yapılan Turing, Ticari Taşıtlar ve Karayolu ile Ulus

lararası Eşya Taşımacılığına Yönelik Taslak Uluslararası Gümrük Sözleşmeleri'nin Geçici Olarak 
Uygulanmasına ilişkin Anlaşma'ya üye bir ülke, bu Sözleşmeye üye olduğu anda, Ticari Taşıtlara 
ilişkin Taslak Uluslararası Gümrük Sözleşmesi'nden çekilmek amacıyla Anlaşmanın 4. Maddesin
de öngörülen şartları yerine getirir. 

Madde 44 
Bu Sözleşmenin imza protokolü, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir ve Söz

leşme ile aynı kuvvet, sonuç ve sürekliliğe sahiptir. 

Madde 45 
31 Ağustos 1956 tarihinden sonra, bu Sözleşmenin aslı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterince 

muhafaza edilir ve 33. Maddenin 1. Fıkrasından 2 mükerrer Fıkrasına kadar olan hükümlerde belir
tilen ülkelerin ve Âkit Tarafların her birine tasdikli nüshaları iletilir. 

Yukarıdaki hususları kabul zımnında, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili şahıslar, bu Sözleş
meyi imzalamışlardır. 

Her iki metin de aynı ölçüde geçerli olmak üzere, Cenevre'de bin dokuzyüz ellialtı yılının 
Mayıs ayının onsekizinci gününde, İngilizce ve Fransızca birer nüsha olarak düzenlenmiştir. 
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EKİ 
"GÜMRÜKTEN GEÇİŞ KARNESİ" 

İşbu karne İngilizce ve Fransızca dillerinde düzenlenmiştir. Ebadı 21 x 29.7 cm'dir. 
İşbu karnenin her yaprağında, karneyi veren kuruluşun adı ile bağlı bulunduğu uluslararası 

kuruluşun amblemi bulunmalıdır. 
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< ön kapak > 

Hamil ve adresi 

Veren 

KARNE 
No. 
Bir yılı aşmayacak şekilde aşağıdaki tarihe kadar geçerlidir. 

dahil 

İşbu karnenin geçerliliği, bu süre içinde, karne hamilinin ziyaret 
edilen ülkenin gümrük kanun ve nizamlarına uymasına tabidir. 

ULUSLARARASI KURULUŞ 

GÜMRÜKTEN GEÇİŞ KARNESİ 

MOTORLU TAŞİTLAR VE RÖMORKLAR İÇİN 

özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline ilişkin (1954) ve Ticari Karayolu Taşıtlannın Geçici İthaline ilişkin (1956) 
Gümrük Sözleşmelerinin hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş işbu karne, bu karnenin arka kapağında listesi 

verilen ülkelerde, belirtilen yetkili kuruluşların kefaleti altında kullanılabilir. 

İşbu karne, karne hamilinin, taşıtı, aşağıda imzası bulunan uluslararası kuruluşa bağlı, karnenin geçerli olduğu her 
ülkedeki yetkili kuruluşun kefaleti altında ziyaret edilen ülkelerden, motorlu taşıtın geçici ithaline ilişkin gümrük 
kanun ve yönetmeliklerine uyarak, tayin edilen geçerlilik süresi içinde yeniden ihraç etmesi şartı ile verilmiştir. 
GEÇERLİLİK SÜRESİNİN BİTİMİNDE, İŞBU KARNE, KARNE HAMİLİNE TESLİM EDEN KURULUŞA 

İADE EDİLMELİDİR. 

Verildiği yer Tarih 19 

Uluslararası kuruluşun imzası Belgeyi veren kuruluşun imzası Karne hamilinin imzası 

13 (*) Arka yüzüne bakınız 

. —— f—frf 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

11 

12 

/ ' I £ ' 
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< Ön kapağın içi > 

TAŞITIN TANIMI 

Kayıtlı olduğu yer plaka nn.. 
İmalat yılı 
Taşıtın net ağırlığı (kg) 
Taşıtın kıymeti 

Marka 
Motor numarası 
Marka 
Silindir adedi 
Beygir gücü 
Karoser 
Tür (otomobil, kamyon vb) 
Renk 
Döşeme 
Koltuk adedi veya taşıma kapasitesi.. 

Radyo (markası) 
Yedek lastik 
Diğer bilgiler 

Yalnız resmi kullanım için 

Geçerliliğin uzatılması 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 713) 
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<lç sayfaların ön yüzü> 

zS'Z 

o< 
UJ O 
(DO 
L U Ü 

İşbu karnede tanımlanan tanıtın 
Türkiye'ye girişi 

İşlem tarihi 
Gümrük idaresi.. 

f TV 

' üünırük memurunun imzası.. 
f MUhUr J 

KAKNE 
No 

Geçerlilik süresi 

Tufpye'den çıkışı 
İşlem tarihi 
Gümrük idaresi 

Gümrük memurunun imzası.. 

Kame Hamili (adı, adresi) KAKNE 
No 

Geçerlilik süresi 

Veren . 

C/3 
LU 
Z rr 

<?£ 
oo. 
aı < o> z a 
UJ < 

Kayıtlı olduğu yer 
İmalat yılı 
Taşıtın net ağırlığı (kg) 
Taşıtın kıymeti 
Şasi numarası 
Marka 
Motor numarası 
Marka 
Silindir adedi 
Beygir gücü • 
Karoser 
Tür (otomobil, kamyon vb) 
Renk 
Döşeme 
Koltuk adedi veya taşıma kapasitesi.. 
Aksesuarlar 
Kadyo (markası) 
Yedek lastik 
Diğer bilgiler 

TAŞITIN TANIMI 

plaka no 

Çıkış tarihi 

Yaprak kayıl no.. 

Çıkış gümrük idaresi 

Gümrük r 

Karnenin iade edileceği giriş gümrüğü. 

Kame kayıt no 

Kame Hamili (adı. adresi) KAKNE 
No 

Geçerlilik süresi 

z 
rr 
2<5 
o>< 

G
EÇ

İ 
YA

PR
 

Î T İ - 1 

Ol < 

o-— rr 
? 
o 
OT-

İU 
11 
1? 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 

Kayıtlı olduğu yer 
İmalat yılı 
Taşıtın net ağırlığı (kg) 
Taşıtın kıymeti 
Şasi numaıası 
Marka 
Motur numarası 
Marka 
Silindir adedi 
Beygir gücü 
Karoser.... 
Tür (otomobil, kamyon vb) 
Renk 
Döşeme... ,.-
Koltuk ad^dı veya (ajıma kapasitesi 
Aksesuarlar 
Radyo (markası) 
Yedek lastik 
Diğer bilgiler 

TAŞITIN TANIMI 

plaka no 

Giriş tarihi 

Yaprak kayıt no. 

Giriş gümrük idaresi 

r\ 
Gümrük memurunun imzası.. 

( Mühür j 

Not Guınrük memuru yukarıdaki ihraç yaprağında gösterilen satırlan -
doldurmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 713) 
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< Arka kapağın iç yüzü > 

Aşağıdaki bilgiler, veren kuruluş tarafından 
motorlu taşıt kullananlara sağlanır. 

ı mıı 1 i 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 713) 
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< Arka kapak > 

Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline ilişkin (1954) ve Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline ilişkin (1956) Gümrük 
Sözleşmelerinin hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş işbu karne, aşağıdaki ülkelerde, belirtilen yetkili kuruluşların kefaleti altında 
kullanılabilir. 

(ÜLKELERİN VE YETKİLİ KURULUŞLARIN LİSTESİ) 

r\ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 713) 
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EK 2 

TRİPTtK 

Triptik ithalat ülkesinin ulusal dilinde ve istenildiğinde ayrıca bir başka dilde bastırılır. 

Ebadı 13x29.5 cm'dır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 713) 



1. İTHAL YAPRAĞI 

Bu yaprak koparılarak ithalin yapıldığı gümrük idaresi tarafından 
muhafaza edilecektir. 

TRİPTİK No. 

(geçerli oJduğı/$Jrke) 

Hangi tarihe kadar geçerfi okluğu . 

Garanti veren 
Belgeyi veren 
Hamili 
Normal ikametgah! 

veya iş adresi 
İçten yanmalı, elektrikli, 
buharlı MOTORLU ARAÇ için; RÖMORK 
Türü (otomobil, otobüs, kamyon. minfcüs. 
çekici, sepetli veya sepetsiz motosiklet, 
motorlu bisiklet) 

Lüzumsuz 
yerleri 

. d e . 
Şasi 

Yedek .estikleri . 
Radyo (markasını yazın 
Diğer bilgiler 

Markası 
. Njmarasi 
' Markası 

Numarası 
Silindir adedi 

, Beygir gücü 
Türü veya şekS 

Döşemesi 
Koltuk adedi veya tasıma kapasitesi.. 

İthalin yapıldığı tarih . 
hhaigûmrûöû 

Yaprak kayıt No . 

Gümrük Memurunun k 

j 2 ve 3 numaralı yaoraMarın mukabil bölümlerini aynı çekikle 

GEÇİCİ 
ÇIKIŞLAR VE YENİDEN GİRİŞLER 

Geçici çıkış ve yeniden girişlerde gümrük mühürleri ve 
gümrük memurlarının imzaları 

GİRİŞ 

GİRİŞ 

GİRİŞ 

GİRİŞ 

GİRİŞ 

GİRİŞ 

GİRİŞ 

ÇIKIŞ 

ÇIKIŞ 

ÇIKIŞ 

ÇIKIŞ 

ÇIKIŞ 

ÇIKIŞ 

ÇIKIŞ 

X 



TRİPTİK 

(geceni olduğu ülke) 

No. 

Triptik hamilinin en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar taşıtı ihraç etmesi 
ve ziyarette bulunduğu ülkede motorlu araçlann geçici ithaline dair 
yürürlükteki gümrük mevzuatına riayet etmesi mükellefiyeti ve 

(kefil kurukı»)un 
(gümrük makamıjna 

verdiği 19 tarihli teminat kapsamında, bu 
belgede kayıtlı taşıtın ithaline izin verilmiştir. 

Kem Kuruluşun sekreterinin imzası 

Hamilin imzası 

2. İHRAÇ YAPRAĞI 
Bu yaprak, ihraç gümrük idaresinde koparılıp alınır ve Uk ithal gümrük İdaresine 
gönderir. 

TRİPTİK No. 

(geçerli olduğu ülke) 

Hangi tarihe kadar geçerli olduğu 

Garanti veren 
Belgeyi veren 
Hamili 
Normal ikametgahı 

veya ıs adresi 
İçten yanmalı, eMOriMi, 
buharlı MOTORLU TAŞIT k>n; RÖMORK 
Cinsi (otomobil, otobüs, kamyon, minibüs. 
çekici, sepetli veya sepetsiz motosiklet, 
motorlu bisfclet) 

de No İle kayalıdır 
"• Markan 

Numarası 
Markası 
Numarası 
S*x»râded 

L Beygir gücü 

(bûyOk 
harfle) 

Lüzumsuz 
yerleri 
çiziniz 

Şasi 

Motor 

Karoser 

Yedek lastikleri. 
Radyo (markasını yazınız) 
Diğer Mgfler.... 

Tûrüv 

Döşemesi 
l Koltuk adedi veya taşıma kapasitesi 

Taşıtın kg olarak net agulığt 
Taşıt" kıymeti. 

İthalin yapıldığı tarih 
İthal gümrüğü.. 

Gı>nn3k Memurunun imzası 

En son yeniden ihraç tarihi. 
İhraç gümrüğü 

Gümrük Mamurunun ması 

j 3 numaralı yaprağın at bölümünü aynı seklide doldurmalıdır. 
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EK 3 

"GÜMRÜKTEN GEÇİŞ KARNESİ"NİN GEÇERLİLİK SÜRESİNİN UZATILMASI 

1. Geçerlilik süresinin uzatılması için 
kullanılan kaşe bu ekte yer alan şekle 
uygun olacaktır. 

Kaşe İngilizce ya da Fransızca 
olarak hazırlanacaktır. Bazı ibareler 
bir başka dilde de tekrar edilebilir. 

2. Süre uzatma talebinde bulunan kişi ve 
ilgili kefil kuruluş aşağıda belirtilen 
şartlara uyar. 

(c) Kefil kuruluş kaşenin sol tarafına 
uzatmanın hangi tarihe kadar 
istenildiğini yazı ve rakamla belirtir. 
Bu kısma kuruluşun başkanı veya 
temsilcisinin imzası atılır ve kuruluşun 
resmi mührü basılır. 

(d) Uzatma, yolculuğun tamamlanması 
için gerekli makul süreyi aşmamahdır. 
Bu süre normal olarak karnenin 
geçerlilik süresinden itbaren üç aylık 
süreyi aşamaz. 

(a) Gümrükten geçiş karnesi hamili, sahip 
olduğu belgenn geçerlilik süresini 
uzattırmak mecburiyetini hissettiğinde, 
niçin geçerlilik süresini uzattırmak 
zorunda kaldığını anlatan uzatma 
talebini, karne ile birlikte kefil 
kuruluşa gönderir. Hamil talebine 
kanıt olarak duruma göre sağlık 
raporunu, onarımın yapıldığı yerin 
yazılı bildirimini veya gecikmenin 
mücbir sebep nedeni ile olduğunu 
gösteren bir başka belgenin aslını 
ekler. 

(b) Kefil kuruluş uzatma talebinin gümrük 
makamlarına verilmesini uygun 
görürse, gümrükten geçiş karnesinin 
kapağında bu amaçla ayrılmış yeri 
mühürler. 

(e) Kefil kuruluş daha sonra karneyi 
yetkili gümrük makamına gönderir. 
Karne hamilinin talebi ile destekleyici 
belgeler de karneye eklenir. 

(0 Gümrük makamları uzatmanın uygun 
bulunup bulunmadığına karar verir. 
Talep edilen uzatma süresini 
azaltabileceği gibi, tamamen de 
reddedebilir. Uzatma talebi kabul 
edildiği takdirde, yetkili gümrük 
memuru kefil kuruluşun karne 
kapağına bastığı kaşenin üzerine kayıt 
ve sıra numarası vererek, yer, tarih ve 
unvanını belirterek, imzası ve gümrük 
mührü ile onaylar. 

(g) Bu işlemden 
verilmek üzere, 
gönderilir. 

sonra kame ilgiliye 
kefil kuruluşa 

Ülke 

Kefil Kuruluş.. 

Bu karnenin geçerli olduğu tüm ülkeler için 
tarihine 

(yazı ve rakam ile) 
kadar uzatma talep edilmiştir. 

r..'.. 19 

Kefil kuruluşun başkanı 
veya temsilcisinin imzası 

No.. 

Hangi tarihe kadar uzatıldığı. 

(yazı ve rakam ile) 
19., 

Gümrük memurunun 
imzası ve unvanı 

/r^ ON 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 713) 
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EK 4 

İBRA EDİLMEMİŞ, TAHRİP EDİLMİŞ, KAYBOLMUŞ VEYA ÇALINMIŞ GEÇİCİ İTHAL 
BELGELERİNİ GEÇERLİ KILACAK TASDİKNAME MODELİ 

(YER BELGESİ) 

Ülke adı 
Aşağıda imzası bulunan makamı, 

(tarihi tam olarak yazınız) tarihinde bir 
taşıtın 'de (yer ve ülke) 

(ad, adres) tarafından ibraz edildiğini onaylar. 

Yapılan muayene sonucunda, taşıtın aşağıdaki özellikleri taşıdığı görülmüştür. 

TAŞITIN TANIMI 

Kayıtlı olduğu yer plaka no, 
İmalat yılı 
Taşıtın net ağırlığı (kg) 
Taşıtın kıymeti 
Şasi numarası 

Marka.. 

Marka 
Silindir adedi 
Beygir gücü 
Karoser 
Tür (otomobil, kamyon vb) 
Renk 
Döşeme 
Koltuk adedi veya taşıma kapasitesi. 
Aksesuarlar 
Radyo (markası) 
Yedek lastik 
Diğer bilgiler 

A.* İşbu muayene, burada tanımlanan taşıta ilişkin olarak verilen geçiş karnesinin 
sunulması üzerine yapılmıştır. 

Veren 

B * Geçici ithalat belgesi sunulmamışlır. 
( Mühür ) 

İmza tarihi ve yeri 

lmza(lar) 

(*) Uygulanabilirliğine göre A veya B'yi seçiniz. 

Önemli not: İşbu tasdikname, belgelerin ibra edildiği ülkenin konsolosluk 
makamınca y a d a taşıtın muayene edildiği ülkenin bir resmi makamınca 
(gümrük memuru, polis, belediye başkanı, adli görevli gibi) doldurulmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 713) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 683) 

Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/852) 

T.C. 
Başbakanlık 8.7.2004 

Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-915/3265 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.7.2004 

tarihinde kararlaştırılan "Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Avrupa Konseyi bünyesinde doğrudan terörizmle mücadele alanında hazırlanan tek Sözleşme 
olan Tedhişçiliğin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi 27 Ocak 1977 tarihinde üye ülkelerin imzasına 
açılmış ve 4 Ağustos 1978 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz Sözleşmeyi imzaya açılma 
tarihinde imzalamış ve 19 Mayıs 1981 tarihinde onaylamıştır. 

Tedhişçiliğin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi öncelikle, terör faaliyetleri ile itham edilen 
kişilerin ilgili ülkeye iadesinin, yahut bulundukları ülkede yargılanmalarının sağlanması temeli 
üzerine kurulmuş bulunmaktadır. Ancak, Sözleşmenin 1 inci maddesinde "siyasî suç, siyasî suç ile 
bağlantılı suç veya siyasî gerekçelerle işlenen suç" sayılamayacak suçlann listesi de verilmiştir. Her 
ne kadar burada uçak kaçırma eylemlerinden, adam kaçırma, rehin alma suçları ile bomba, el bom
bası ve ateşli silahlarla işlenen suçlar ile bu suçların işlenmesine yardımcı olma fiilleri sıralanmak
ta ise de; Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının Üye Devletlere Sözleşmenin etkinliğini 
önemli ölçüde azaltacak nitelikte çekinceler konmasına fırsat vermesi karşısında; bu yöndeki suç
ları, "siyasî suç, siyasî suç ile bağlantılı suç veya siyasî gerekçelerle işlenen suç" olarak değerlen
dirilmesine ve suçluların iade edilmemesine olanak sağlamaktadır. Böylece, terör örgütü suçluları, 
"siyasî suçlu" olarak değerlendirilmekte ve iade edilmemektedir. 

Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra bu durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, Avrupa 
Konseyi Bakan Delegeleri Komitesi ile Kasım 2001'de toplanan Avrupa Konseyi 109 uncu Bakan
lar Komitesi toplantısında, terörle mücadelede Avrupa Konseyi'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi'nin 1373 sayılı Kararı ışığında öngörülebileceği Hükümetlerarası faaliyetlerin belirlen
mesi amacıyla kurulan Terörle Mücadelede Uluslararası Eylem Çok Disiplinli Grup, 1977 tarihli 
"Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesine Değişiklik Getiren ProtokoP'ü hazırlamıştır. 
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Protokol, 1977 tarihli Tedhişçiliğin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesinde yer alan terör suçlarının 
kategorilerinin sayısını artırmakta; Sözleşmenin 1 inci maddesinde "siyasî suç, siyasî suç ile bağ
lantılı suç veya siyasî gerekçelerle işlenen suç" sayılamayacak suçların listesine Denizde Seyrüsefer 
Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Cezalandırılmasına Dair Sözleşmenin uygulama alanındaki 
suçlar; Kıta Sahanlığında Kurulu Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlen
mesine Dair Protokol'ün uygulama alanındaki suçlar; Terörist Bombalamaların Önlenmesine İliş
kin Uluslararası Sözleşmenin uygulama alanındaki suçlar; Terörizm Finansmanının Önlenmesine 
Dair Uluslararası Sözleşmenin uygulama alanındaki suçlar da kapsama dahil edilmekte ve anılan 
Sözleşmelere ilişkin suçları işleyenlerin "siyasî suçlu" sayılmasının önlenmesi öngörülmüştür. 

Protokolün 2 nci maddesi ile, terör suçu kavramını, Sözleşmede ve Protokolde sayılan suçlar
dan birini işlemeye teşebbüs etmek; birine suç ortağı olarak iştirak veya böyle bir suçu işlemeye 
teşebbüse suç ortağı olarak iştirak etmek; işlenmesini düzenlemek veya başkalarını bu suçları iş
lemeye ya da işlenmesine iştirake azmettirmek fiillerini de kapsayacak şekilde genişletmektedir. 

Sözleşmenin ve çekincelerin uygulanmasında öngördüğü izleme mekanizması Protokolün en 
dikkat çekici özelliğini oluşturmaktadır. Böylece, Avrupa Suç Sorunları Komitesi, geçmişte hiçbir 
etkinliği olmadığı bilinen genel izleme fonksiyonu korunurken, çekincelerin ne şekilde uy
gulanacağını denetleyebilen bir organın kurulmasıyla özel bir denetim mekanizması da getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Protokol ile Sözleşmenin yeni 14 üncü maddesine "Avrupa Konseyine Üye Devletler ve Göz
lemci Devletler" ibaresi eklenmek suretiyle Sözleşmenin uygulama alanı genişletilmiştir. 

1973-1985 yılları arasında Ermeni terörüne hedef olmuş, 1984 yılından beri PKK terörüne kar
şı mücadele etmekte olan, dolayısıyla da terörizmden en çok zarar gören ülkelerin başında gelen 
Türkiye, devletlerin terörizmi önlemek ve ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almaya ve 
terörizmle mücadelede ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılması gerektiğine 
inanarak Birleşmiş Milletler Terörizm Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmesine, 
Birleşmiş Milletler Terörist Bombalamaların Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmeye de imza 
atmış bulunmaktadır. 

Türkiye'nin 1977 tarihli Tedhişçiliğin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesine Değişiklik Getiren 
Protokol'e taraf olmasının, Avrupa Konseyi'ne taraf ülkelerden birine kaçmış tutuklu veya hüküm
lü terör suçlularının Türkiye'ye iadesini sağlamak üzere Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleş
mesi uyarınca yapmış olduğumuz iade talepleri, "siyasî suç, siyasî suç ile bağlantılı suç veya siyasî 
gerekçelerle işlenen suç" olarak değerlendirilmekte ve de suçluların iade edilmemesine neden ol
makta iken; 1977 tarihli Tedhişçiliğin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesine Değişiklik Getiren Protokol 
sayesinde iade taleplerimizin kabuledilebilirliğinin sağlanacağı, ülkemizin görüş ve politikalarıyla 
uyumlu olarak uluslararası terörizm konusunda işbirliği yapılması temel amacına hizmet edeceği 
düşünülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 683) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 3.11.2004 

Esas No. : 1/852 

Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 8. 7. 2004 tarihinde Başkanlığınıza 
sunulan "Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", Başkanlığınızca, 12.7.2004 tarihinde esas komisyon olarak 
Dışişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiş ve Komis
yonumuz 3.11.2004 tarihli üçüncü toplantısında, İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları temsilcilerinin de 
katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Avrupa Konseyi bünyesinde, doğrudan terörizmle mücadele konusunda imzalanmış olan tek 
uluslararası anlaşma, Tedhişçiliğin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesidir. Ancak bu sözleşme zaman 
içinde ortaya çıkan gelişmeler neticesinde yetersiz ve taraf devletlerin geniş çekince hakları 
nedeniyle etkisiz kalmıştır. Tasarı, bu Sözleşmenin terörle mücadele alanında etkili hale gelebilmesi 
için Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün onaylanmasını uygun bulmak
tadır. Söz konusu Tadil Protokolü bir taraftan siyasi suç ile terör suçu ayrımını berraklaştırmakta, 
diğer taraftan bu alanda daha önce yapılmış anlaşmaları bu metin içinde toplayarak konunun bütün
lük içinde değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. 

Tadil Protokolünün onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin Tasarı ile gerekçesi Komis
yonumuzca benimsenmiştir. 

Komisyonumuz Tasarı üzerinde tali komisyon olarak belirlenmiş olduğundan, İçtüzüğün 23 
üncü maddesi uyarınca, Tasarı maddelerinin ayrıca görüşülmemesi ve Komisyonumuzun uygunluk 
görüşünün esas komisyona bildirilmesiyle yetinilmesi kararlaştırılmıştır. 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 

Tevfık Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 

Kâtip 

Sinan Özkan 

Kastamonu 

Üye 

Nur Doğan Topaloğlu 

Ankara 

Başkanvekili 

Ali Sezai 

Kahramanmaraş 

Üye 

Ali Küçükaydın 

Adana 

Üye 

Şevket Orhan 

Bursa 

Sözcü 

Şükrü Önder 
Yalova 

Üye 

Şevket Gürsoy 

Adıyaman 

Üye 

Ali Yüksel Kavuştu 

Çorum 
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Üye 

Ali Ay ağ 

Edime 

Üye 

Recep Koral 

İstanbul 

Üye 

Serpil Yıldız 

İzmir 

Üye 

Üye 

Muharrem Tozçöken 

Eskişehir 

Üye 

Sıdıka Sarıbekir 

İstanbul 

Üye 

Ali Oksal 

Mersin 

Selami Uzun 

Sivas 

Üye 

Nadir Saraç 

Zonguldak 

Üye 

Fuat Geçen 

Hatay 

Üye 

Hakkı Ülkü 

İzmir 

Üye 

Nurettin Sözen 

Sivas 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 12.11.2004 

Esas No. : 1/852 

Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Terörizmin önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 11 Kasım 2004 tarihli 3 üncü toplantısında Dışiş
leri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Ülkemizin üyesi olduğu ve 19 Mayıs 1981 tarihinde onayladığı Tedhişçiliğin Önlenmesi Av
rupa Sözleşmesi'nin, 13 üncü maddesinin, üye devletlere, Sözleşmenin etkinliğini önemli ölçüde 
azaltacak nitelikte çekinceler konmasına imkân vermesi; bu tür suçları, "siyasî suç, siyasî suç ile 
bağlantılı suç veya siyasî gerekçelerle işlenen suç" olarak değerlendirilmesine ve suçluların iade 
edilmemesine neden olmaktadır. 

Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra dünya kamuoyundaki hassasiyet, adı geçen Sözleş
meye değişiklik getiren Protokolün hazırlanmasında etkili olmuştur. 

Protokol, Sözleşmede yer alan terör suçlarının kategorilerini artırmakta, bu suçlara iştirak, suç
ların işlenmesinde suça veya iştirake azmettirmek fiillerini kapsayacak şekilde terör suçu kavramını 
genişletmektedir. 

Protokol ile ayrıca, Sözleşmenin ve çekincelerin ne şekilde uygulanacağını denetleyebilen bir 
denetim mekanizması oluşturulmaktadır. 

Avrupa Konseyine taraf ülkelerden birine kaçmış tutuklu veya hükümlü terör suçlularının Tür
kiye'ye iadesini sağlamada kolaylık getireceği düşünülen Tasarı, Komisyonumuzca uygun 
görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 

Mehmet Dülger Eyyüp Sanay Mustafa Dündar 

Antalya Ankara Bursa 

Üye Üye Üye 

Mahmut Koçak V. Haşim Oral Aziz Akgül 

Afyon Denizli Diyarbakır 
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Üye Üye Üye 

Muzaffer Gülyurt Şükrü Mustafa Elekdağ Onur Öymen 

Erzurum İstanbul İstanbul 

Üye Üye Üye 

Selamı Yiğit Ufuk Özkan Nihat Eri 

Kars Manisa Mardin 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ AVRUPA 
SÖZLEŞMESİ TADİL PROTOKOLÜNÜN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUN
DUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Türkiye Cumhuriyeti adına 
15 Temmuz 2003 tarihinde imzalanan "Teröriz
min Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil 
Protokolü"nün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ AVRUPA 
SÖZLEŞMESİ TADİL PROTOKOLÜNÜN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUN
DUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
B. Atalay 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı V. 
M. A. Şahin 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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TERÖRİZMİN (TEDHİŞÇİLİĞİN) 
ÖNLENMESİ 

AVRUPA SÖZLEŞMESİ 
TADİL PROTOKOLÜ 

Strazburg, 15.V.2003 

Avrupa Konseyi üyesi Devletler ve bu Protokolü imzalayan Devletler, 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, uluslararası terörizme karşı mücadeleye ilişkin 12 Ey

lül 2001 tarihli Deklarasyonunu ve 21 Eylül 2001 tarihli Kararını ve Vilnius'da 3 Mayıs 2003 
tarihinde Bakanlar Komitesinin 110 uncu oturumunda kabul edilen Büyük Avrupa'da Bölgesel İş
birliği ve Demokratik Değişmezliğin Sağlamlaştırılması Hakkındaki Vilnius Bildirisini; 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin terörizmle mücadele ve insan haklarına saygı hak
kındaki 1550 (2002) sayılı Tavsiye Kararını; 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu'nun A/RES/51/210 sayılı uluslararası terörizmin 
bertaraf edilmesine ilişkin önlemler hakkındaki Kararını ve ekindeki 1994 tarihli Uluslararası 
Terörizmin Bertaraf Edilmesine İlişkin Bildiriyi tamamlayan Bildirisini, ve A/RES/49/60 sayılı 
uluslararası terörizmin bertaraf edilmesine ilişkin önlemler hakkındaki Kararını ve ekindeki Ulus
lararası Terörizmin Bertaraf Edilmesine İlişkin Bildirisi'ni hatırda tutarak; 

Terörizmle mücadeleyi, insan haklarına tamamen saygı duyarak güçlendirmeyi temenni ederek 
ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nce 11 Temmuz 2002 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları 
ve Terörizmle Mücadeleye İlişkin Rehber İlkeleri hatırda tutarak, 

Bu amaçla, Strazburg'da 27 Ocak 1977'de imzaya açılan ve bundan böyle Sözleşme olarak 
anılacak, Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi'ne (ETS 90) değişiklik getiril
mesinin uygun olacağını göz önünde bulundurarak, 

Sözleşme'nin 1 'inci maddesinde sayılan uluslar arası sözleşmelerin listesini güncelleştirmenin 
ve gerektiğinde ileride de güncellemek için basitleştirilmiş bir usul getirilmesinin uygun olacağını 
dikkate alarak, 

Sözleşme'nin uygulanmasının takibinin güçlendirilmesinin; 
Çekincelere ilişkin uygulamanın gözden geçirilmesinin; 
Sözleşme'nin tüm ilgili Devletlerin imzasına açık olmasının; 

Uygun olacağını göz önünde bulundurarak, 
Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır. 
Madde 1 

1. Sözleşme'nin l'inci maddesinin giriş paragrafı bu maddenin l'inci paragrafı olmuştur. Bu 
paragrafın b alt paragrafındaki "imzalanan" ibaresi "akdedilen" olarak değiştirilmiş ve bu paragrafın 
c, d, e ve f alt paragrafları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmişlerdir: 
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"c. New York'ta 14 Aralık 1973'de kabul edilen, Diplomatik Ajanlar da Dahil Olmak Üzere 
Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçlann Önlenmesi ve Cezalandırılmasına 
Dair Sözleşme'nin uygulama alanındaki suçlar; 

d. New York'ta 17 Aralık 1979'da kabul edilen, Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleş
me'nin uygulama alanındaki suçlar; 

e. Viyana' da 3 Mart 1980' de kabul edilen, Nükleer Maddelerin Fiziki Korunması Hakkında 
Sözleşme'nin uygulama alanındaki suçlar; 

f. Montreal'de 24 Şubat 1988'de akdedilen, Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanundışı Ey
lemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme'nin uygulama alanındaki suçlar;" 

2. Sözleşme'nin l'inci maddesinin l'inci paragrafı aşağıdaki dört alt paragraf ile tamamlan
mıştır: 

"g. Roma' da 10 Mart 1988' de akdedilen, Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylem
lerin Önlenmesine Dair Sözleşme'nin uygulama alanındaki suçlar; 

h. Roma'da 10 Mart 1988'de akdedilen, Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güven
liğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol'ün uygulama alanındaki suçlar; 

i. New York'ta 15 Aralık 1997'de kabul edilen, Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İliş
kin Uluslararası Sözleşme'nin uygulama alanındaki suçlar; 

j . New York'ta 9 Aralık 1999'da kabul edilen Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair 
Uluslararası Sözleşme'nin uygulama alanındaki suçlar." 

3. Sözleşme'nin l'inci maddesi aşağıdaki paragraf ile tamamlanmıştır: 

"2. l'inci paragrafta sözü edilen sözleşmelerin kapsamına girmediği ölçüde, sadece asli fail 
olarak bu temel suçlardan birinin işlenmesi halinde değil, ama aynı zamanda: 

a. bu temel suçlardan birini işlemeye teşebbüs; 

b. bu temel suçlardan birinin işlenmesine iştirak veya bunlardan birini işlemeye teşebbüse iş
tirak; 

c. bu temel suçlardan birinin işlenmesini örgütleme veya başkalarını bu suçları işlemeye ya da 
işlenmesine teşebbüse azmettirmek, 

hallerinde de, Âkit Devletler arasında suçluların iadesi amacıyla, aynı kaide uygulanacaktır." 

Madde 2 

Sözleşme'nin 2'nci maddesinin 3'üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"3. Aynı kaide aşağıdaki hallerde de uygulanacaktır: 

a. yukarıda sayılan suçlardan birini işlemeye teşebbüs; 

b. yukarıda sayılan suçlardan birine suç ortağı olarak iştirak veya böyle bir suçu işlemeye 
teşebbüse suç ortağı olarak iştirak etmek; 

c. yukarıda sayılan suçlardan birinin işlenmesini düzenlemek veya başkalarını bu suçları iş
lemeye ya da işlenmesine iştirake azmettirmek." 
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Madde 3 
1. Sözleşme'nin 4'üncü maddesinin metni bu maddenin 1 'inci paragrafı olmuş ve Âkit Dev

letler, aralarında daha sonra akdedecekleri suçlu iadesi sözleşmelerinde, bu suçları iade konusu 
olarak farzetme hususunda taahhütte bulunurlar" şeklindeki yeni bir cümle bu paragrafın sonuna 
ilave edilmiştir. 

2 . Sözleşme'nin 4'üncü maddesinin metni aşağıdaki paragraf ile tamamlanmıştır: 
"2. Suçlu iadesini bir sözleşmenin mevcudiyetine bağlamış bulunan bir Âkit Devlet, araların

da suçluların iadesine dair bir sözleşmenin mevcut olmadığı diğer bir Âkit Devletin iade talebi ile 
karşılaştığı zaman, talep edilen Âkit Devletin işbu Sözleşme'yi, 1 ve 2'nci maddelerde öngörülen 
suçlarla ilgili olarak iade konusunda hukukî temel olarak dikkate alma serbestisi vardır." 

Madde 4 
1. Sözleşme'nin 5'inci maddesi metni bu maddenin l'inci paragrafı olmuştur. 

2. Sözleşme'nin 5'inci maddesinin metni aşağıdaki paragraflarla tamamlanmıştır: 

"2. İade talebine konu olan şahsın işkenceye maruz kalması tehlikesinin bulunması halinde, 
işbu Sözleşme'nin hiçbir düzenlemesi, talep edilen Devletin iade yükümlülüğünün bulunduğu şek
linde yorumlanmamalıdır. 

3. Talep edilen Devletin, uygulanabilir iade sözleşmeleri uyarınca ölüm cezası verilmeyeceği 
ya da verilse bile infaz edilmeyeceği veya ceza indirimi olmaksızın müebbet hapse mahkum ol
mayacağı yönünde, talep edilen Devletçe yeterli addedilecek teminat verildiği takdirde iade yüküm
lülüğünde olduğu haller hariç olmak üzere, bu Sözleşme'deki hiçbir hüküm; iadeye konu olan şah
sın ölüm cezası veya talep edilen Devletin kanununun ceza indirimi olmaksızın müebbet hapse izin 
vermediği hallerde, ceza indirimi olmaksızın müebbet hapis tehlikesi altında olduğu durumlarda 
talep edilen Devlete iade yükümlülüğü getirecek şekilde yorumlanamaz." 

Madde 5 
Sözleşme'ye 8'inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki gibi yeni bir madde eklenmiştir: 
"Madde 9 
Âkit Devletler, işbu Sözleşme düzenlemelerini tamamlamak veya buradaki ilkelerin uy

gulamasını kolaylaştırmak için aralarında ikili ya da çok taraflı sözleşmeler akdedebilirler." 
Madde 6 
1. Sözleşme'nin 9'uncu maddesi 10'uncu madde olmuştur. 
2. Yeni 10'uncu maddenin l'inci paragrafı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
"Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi (AKSSK- orijinal kısaltması CDPC) bu 
Sözleşme'nin uygulanmasını takip ile görevlendirilmiştir. 

a. AKSSK'ne Sözleşme'nin uygulanmasından bilgi verilir; 
b. AKSSK Sözleşme'nin uygulamasını kolaylaştırmak ya da iyileştirmek amacıyla tekliflerde 

bulunur; 
c. AKSSK Bakanlar Komitesine değişiklik taleplerine ilişkin tavsiye kararları hakkında baş

vuruda bulunur ve 12 ve 13'üncü maddeler uyarınca bir Âkit Devletin sunduğu her türlü değişiklik 
önerisinde beyanda bulunur; 
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d. AKSSK Âkit bir Devletin talebi doğrultusunda, Sözleşme'nin uygulamasına ilişkin her tür
lü görüşü beyan eder; 

e. AKSSK ihtiyaç dahilinde, Sözleşme'nin uygulamasının ortaya çıkaracağı her türlü zorlukla 
ilgili olarak dostane çözümü kolaylaştırır; 

f. AKSSK Sözleşme'nin 14'üncü maddesinin 3'üncü paragrafına uygun olarak, Bakanlar 
Komitesine taraf olmayan Devletlerin davetine ilişkin tavsiyelerde bulunur; 

g. AKSSK Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine her yıl bu maddenin hayata geçirilmesine 
ilişkin olarak, Sözleşme'nin uygulanması amaçları için bir rapor sunar." 

3. Yeni 10'uncu maddenin 2'nci paragrafı kaldırılmıştır. 
Madde 7 
1. Sözleşme'nin 10'uncu maddesi 11'inci madde olmuştur. 
2. Yeni 11 'inci maddenin l'inci paragrafının ilk cümlesindeki "9'uncu maddenin 2'nci parag

rafına göre" ibaresi, "ne lO.e maddesindeki, ne müzakere yoluyla" ibaresi ile değiştirilmiştir. Bu 
paragrafın ikinci cümlesindeki "her iki hakem bir üçüncü hakemi tayin edeceklerdir" ibaresi 
"hakemler bir başka hakemi mahkeme başkanı olarak tayin edeceklerdir" şeklinde değiştirilmiştir. 
Bu paragrafın takip eden cümleleri kaldırılmıştır. 

3. Yeni 1 l'inci maddenin 2'nci paragrafı bu maddenin 6'ncı paragrafı olmuştur. "Çoğunluğun 
ortaya çıkmaması durumunda başkanın oyu belirleyici olacaktır" cümlesi ikinci cümleden sonra 
ilave edilecektir ve son cümledeki "karar(ı)" ibaresi "Mahkemenin kararı" olarak eklenmiştir. 

4. Yeni 11'inci maddenin metni aşağıdaki paragraflarla tamamlanmıştır: 
"2. İhtilaf halindeki Tarafların Avrupa Konseyi üyesi olmaları halinde ve eğer tahkim talebin

de bulunulmasından itibaren üç aylık bir süre içinde Taraflardan birinin, bu maddenin l'inci parag
rafına uygun olarak hakem tayini yoluna gitmemesi halinde, bu hakem karşı Tarafın talebi üzerine 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı tarafından tayin edilir. 

3. İhtilaf halindeki Taraflardan birinin Avrupa Konseyi üyesi olmaması halinde ve eğer tahkim 
talebinde bulunulmasından itibaren üç aylık süre içinde Taraflardan birinin, bu maddenin l'inci 
paragrafına uygun olarak hakem tayini yoluna gitmemesi halinde, bu hakem, karşı Tarafın talebi 
üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından tayin edilir. 

4. Bu maddenin 2 ve 3'üncü paragraflarında öngörülen hallerde, eğer ilgili mahkemenin baş
kanı, ihtilaf halindeki taraflardan birinin uyruğu ise, hakem tayini mahkemenin başkan yardımcısı 
tarafından yapılır veya eğer başkan yardımcısı ihtilaf halindeki taraflardan birinin uyruğu ise, tayin 
ihtilaf halindeki taraflardan birinin uyruğu olmayan en eski mahkeme üyesi tarafından yapılır. 

5. 2 veya 3 ve 4'üncü paragraflarda öngörülen usulî işlemler karşılıklı olarak, hakemlerin bu 
maddenin l'inci paragrafına uygun olarak, başkanın seçimi üzerinde anlaşmaya varmamaları halin
de de uygulanacaktır." 

Madde 8 
Yeni 11'inci maddeden sonra aşağıdaki gibi yeni bir madde eklenmiştir: 
"Madde 12 
1. Bu Sözleşme'yle ilgili değişiklikler tüm Âkit Devletlerce veya Bakanlar Komitesi tarafın

dan teklif edilebilir. Bu değişiklik teklifleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından Âkit Dev
letlere bildirilir. 
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2. Üye olmayan Âkit Devletlerle ve gerektiğinde AKSSK ile istişarede bulunduktan sonra, 
Bakanlar Komitesi değişikliği kabul edebilir. Karar, Avrupa Konseyi Statüsünün 20.d maddesinde 
öngörüldüğü şekilde çoğunlukla alınır. Böylece kabul edilen tüm değişiklik metni, kabul için Av
rupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından Âkit Devletlere iletilir. 

3. Önceki paragrafa uygun olarak kabul edilen her değişiklik, bütün tarafların onu kabul ettik
leri hususunda Genel Sekretere yaptıkları bildirimden itibaren geçen otuzuncu günde yürürlüğe 
girer." 

Madde 9 
Yeni 12. maddeden sonra aşağıdaki gibi yeni bir madde eklenmiştir: 
"Madde 13 

1. 1 'inci maddenin 1 'inci paragrafında belirtilen sözleşmelerin listesini güncelleştirmek 
amacıyla, değişiklikler Âkit her Devlet veya Bakanlar Komitesi tarafından teklif edilebilir. Bu 
değişiklik teklifleri yürürlükteki, Birleşmiş Milletler Teşkilatı nezdinde kabul edilmiş ve mün
hasıran uluslararası terörizmle ilgili sözleşmeleri kapsayabilir. Değişiklikler, Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri tarafından Âkit Devletlere bildirilir. 

2. Bakanlar Komitesi, üye olmayan Âkit Devletler ve gerekiyorsa AKSSK ile istişare ettikten 
sonra, Avrupa Konseyi Statüsünün 20.d maddesinde öngörülen çoğunlukla teklif edilen bir değişik
liği kabul edebilir. Bu değişiklik, Âkit Devletlere iletilmesinden başlayan tarihten itibaren bir 
senelik bir sürenin bitimi sonrası yürürlüğe girer. Bu süre esnasında, her Âkit Devlet değişikliğin 
yürürlüğe girmesi hakkında kendisiyle ilgili bir itirazı varsa Genel Sekretere bildirebilecektir. 

3. Eğer Âkit Devletlerin üçte biri Genel Sekretere, değişikliğin yürürlüğe girmesine ilişkin 
itirazda bulunurlarsa, değişiklik yürürlüğe girmez. 

4. Eğer Âkit Devletlerin üçte birinden azı bir itirazda bulunmuşlarsa, değişiklik itirazda bulun
mamış Âkit Devletler için yürürlüğe girer. 

5. Bir değişiklik, bu maddenin 2'nci paragrafına uygun olarak yürürlüğe girdiği zaman ve Âkit 
bir Devletin bu değişiklikle ilgili bir itirazda bulunması durumunda, değişiklik bu Devlet için kabul 
beyanının Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilmesini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe 
girer." 

Madde 10 
1. Sözleşme'nin 11'inci maddesi 14'üncü madde olmuştur. 
2. Yeni 14'üncü maddenin l'inci paragrafının ilk cümlesindeki "Avrupa Konseyi'ne Üye Dev

letler ve Gözlemci Devletler" ibaresi "Avrupa Konseyi'ne Üye Devletler" ibaresinden sonra ilave 
edilmiştir, ikinci cümle şu şekilde kaleme alınmıştır: "Onama, kabul, tasvip veya katılımın konusu 
olacaktır", üçüncü cümledeki "veya tasvip" ibaresi "tasvip veya katılım" ibareleri ile değiştirilmiştir. 

3. Yeni 14'üncü maddenin metni aşağıdaki paragraf ile tamamlanmıştır: 

"3. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AKSSK ile istişare ettikten sonra, bu maddenin l'in
ci paragrafında belirtilenlerden başka, Avrupa Konseyi üyesi olmayan her Devleti bu Sözleşme'ye 
katılıma davet edebilir. Karar Avrupa Konseyi Statüsünün 20.d maddesinde öngörülen çoğunlukla 
ve Bakanlar Komitesinde yer alma hakkına sahip Âkit Devletlerin temsilcilerinin oy birliği ile 
alınır." 
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4. Yeni 14'üncü maddenin 3'üncü paragrafı, bu maddenin 4'üncü paragrafı olmuş ve "veya onu 
tasvip edecektir" ibaresi "onu tasvip edecek veya ona katılacaktır", "tasviple" ibaresi, "tasvip ve 
katılımla" olarak değiştirilmiştir. 

Madde 11 
1. Sözleşme'nin 12'nci maddesi 15'inci madde olmuştur. 
2. Yeni 15'inci maddenin 1 'inci paragrafının ilk cümlesindeki "veya tasviple" ibaresi "tasvip 

veya katılımla" olarak değiştirilmiştir. 
3. Yeni 15'inci maddenin 2'nci paragrafının ilk cümlesindeki "veya tasviple" ibaresi "tasvip ve 

katılımla" olarak değiştirilmiştir. 
Madde 12 
1. Bu Protokolün imzaya açılmasından önce Sözleşme'ye yapılan çekinceler, işbu Protokol ile 

değişikliğe uğrayan Sözleşme için uygulanabilir değildir. 
2. Sözleşme'nin 13'üncü maddesi 16'ncı madde olmuştur. 
3. Yeni 16'ncı maddenin birinci paragrafının ilk cümlesine "edebilir" ibaresinden önce "(15 

Mayıs 2003) Sözleşmesine Taraf ibaresi, "Sözleşme'ye değişiklik getiren Protokol" ibaresi de "tas
vip" teriminden sonra eklenmiştir. Âkit Devlet aşağıda yazılı hususlar dahil, suçun kendine has 
vahim yönlerini, suçun değerlendirilişinde usulüne uygun olarak alacak ve her olaya göre ayn ayrı 
usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş bir kararı esas alarak bu çekinceyi uygulamayı taahhüt 
eder" şeklindeki ikinci cümle "siyasî nedenle işlenmiş suç" teriminden sonra gelmek üzere eklen
miştir. a, b ve c alt paragraflar hariç kalmak üzere cümlenin geri kalanı kaldırılmıştır. 

4. Yeni 16'ncı maddenin metni aşağıdaki gibi tamamlanmıştır: 
"2. Bu maddenin l'inci paragrafını uygularken, Âkit Devlet çekincesine dayandığı suçları 

belirtir.". 
5. Yeni 16'ncı maddenin 2'nci paragrafı bu maddenin 3'üncü paragrafı olmuştur. Bu paragrafın 

birinci cümlesindeki "Âkit" ibaresi "Devlet" ibaresinden sonra ilave edilmiş ve "önceki" ibaresi" 1" 
rakamının yerine konulmuştur. 

6. Yeni 16'ncı maddenin 3'üncü paragrafı bu maddenin 4'üncü paragrafı olmuştur. Bu parag
rafın birinci cümlesindeki "Âkit" ibaresi "Devlet" ibaresinden sonra ilave edilmiştir. 

7. Yeni 16'ncı maddenin metni aşağıdaki paragraflarla tamamlanmıştır: 
"5. Bu maddenin l'inci paragrafı gereğince kaleme alınan çekinceler, Sözleşme'nin ilgili Dev

let tarafından yapılan değişiklik çerçevesinde yürürlüğe girdiği ilk gününden itibaren hesap edilmek 
üzere üç yıllık bir süre için geçerlidir. Bununla birlikte, bu çekinceler aynı süreli dönemler için 
yenilenebilir. 

6. Çekincenin sona ermesine on iki ay kala, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, bu sona ermeyi 
ilgili Âkit Devlete bildirir. Sona erme süresinden üç ay önce Âkit Devlet, Genel Sekreter'e çekin
ceyi muhafaza etmek, değiştirmek ya da geri almak konusundaki niyetini bildirir. Eğer bir Âkit 
Devlet, çekincesini muhafaza edeceğini bildirirse, muhafaza etme ile ilgili gerekçeleri hakkındaki 
açıklamalarını Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne verir. İlgili Âkit Devletin bildirimde bulun
maması durumunda, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bu Âkit Devlete çekincesinin otomatik olarak 
altı aylık bir süre için uzadığını bildirir. Eğer ilgili Âkit Devlet, çekincelerini muhafaza etmek ya da 
değiştirmek kararını bu sürenin bitimine kadar bildirmezse, çekince kadük olur. 
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7. Talep eden Devletle talep edilen Devlet arasında aksine bir anlaşma olmadıkça Âkit Devlet, bu 
maddenin l'inci paragrafına uygun olarak kaleme aldığı çekinceyi uygulayarak bir şahsı iade etmediği 
takdirde, istisnasız olarak ve derhal, olayı kovuşturulması amacıyla yetkili makamlarına tevdi eder. 
Talep edilen Devlette yetkili makamlar, kendi kanunları gereğince, aynı vahim nitelikteki suçla ilgili 
şartlar çerçevesinde olayın kovuşturulması amacıyla kararlarını verirler. Talep edilen Devlet doğrulan
mamış bir gecikme olmaksızın kovuşturmaların nihai sonucunu talep eden Devlete ve bunu 17'nci 
maddede öngörülen Konferansa gönderecek olan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirir. 

8. Bu maddenin l'inci paragrafına uygun olarak kaleme alınmış bir çekince gereğince iade 
talebinin reddine ilişkin karar, derhal talep eden Devlete bildirilir. Makul bir süre içerisinde 7'nci 
paragraf gereğince, talep edilen Devlette esasa ilişkin hiçbir adlî karar alınmamışsa, talep eden Dev
let bu durumdan, 17'nci maddede öngörülen Konferansa sorunu sunacak olan Avrupa Konseyi 
Genel Sekreteri'ni haberdar eder. Bu Konferans sorunu inceler ve reddin Sözleşme'nin düzen
lemelerine uygunluğuna ilişkin bir görüşü yayınlar ve bunu konuyla ilgili bir açıklamayı kabul et
mesi için Bakanlar Komitesi'ne sunar. Bakanlar Komitesi, bu paragrafla ilgili olarak görevlerini ifa 
ederken Âkit Devletlerle sınırlı olmak üzere toplanır." 

Madde 13 
Yeni 16'ncı maddeden sonra aşağıdaki şekilde kaleme alınmış yeni bir madde eklenmiştir: 
"Madde 17 
1. 10 uncu maddenin uygulamasına halel getirmeksizin, daha sonra kısaca TKADK olarak 

anılacak, Terörizme Karşı Âkit Devletler Konferansı (orijinal kısaltması COSTER): 
a. AKSSK ile yakın temasta bulunmak kaydıyla, ortaya çıkabilecek her sorunun belirlenmesi 

de dahil olmak üzere, bu Sözleşme'nin etkin uygulaması ve işleyişini, 
b. Özellikle 16'ncı maddenin 8'inci paragrafında öngörülen, kaleme alınmış çekincelerin 16'ncı 

maddeye uygunluğunun denetimini, 
c. Terörizmle mücadele konusunda belirleyici yasal ve siyasal gelişmelere ilişkin bilgi 

değişimini, 
d. Bakanlar Komitesi'nin talebi üzerine, terörizmle mücadele alanında Avrupa Konseyi bün

yesinde kabul edilen önlemlerin incelenmesini ve gerektiğinde, terörizmle mücadele alanında ulus
lararası işbirliğinin geliştirilmesi amaçlı gerekli ek önlemlerle ilgili tekliflerin hazırlanmasını ve 
bunu da, bu önlemlerin cezaî konularda işbirliğini kapsaması durumunda AKSSK ile danışma halin
de yapılmasını, 

e. Terörizmle mücadele alanında görüşlerin hazırlanmasını ve Bakanlar Komitesince talep 
olunan görevlerin ifasını, 

temin edecektir. 
2. TKADK (COSTER) her Âkit Devlet tarafından belirlenen bir uzmandan oluşur. Senede bir 

defa olağan oturum ile ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nin ya da Âkit Devletlerin en az üçte 
birinin talebi üzerine olağanüstü oturumla toplanır. 

3. TKADK (COSTER) kendi İç Yönetmeliğini kabul eder. Avrupa Konseyi üyesi olan Âkit 
Devletlerin katılımına ilişkin masraflar Avrupa Konseyi tarafından karşılanır. TKADK'ın 
(COSTER) bu maddeden doğan görevlerinin ifasına Avrupa Konseyi Sekretaryası yardımda 
bulunur. 

4. AKSSK, TKADK'ın (COSTER) çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirilir. 
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Madde 14 
Sözleşme'nin 14' üncü maddesi 18' inci maddesi olmuştur. 
Madde 15 
Sözleşme'nin 15' inci maddesi kaldırılmıştır. 
Madde 16 
1. Sözleşme'nin 16'ncı maddesi 19'uncu maddesi olmuştur. 
2. Yeni 19'uncu maddenin giriş cümlesindeki "üye Devletlere" ibaresi "Âkit Devletlere" olarak 

değiştirilmiştir. 
3. Yeni 19'uncu maddenin b paragrafındaki "veya tasviple" ibaresi "tasvip veya katılımla" 

ibaresi ile değiştirilmiştir. 
4. Yeni 19'uncu maddenin c paragrafındaki "11" rakamı "14" ile değiştirilmiştir. 
5. Yeni 19'uncu maddenin d paragrafındaki "12" rakamı "15" ile değiştirilmiştir. 
6. Yeni 19'uncu maddenin e ve f paragrafları kaldırılmıştır. 
7. Yeni 19'uncu maddenin g paragrafı bu maddenin e paragrafı ve "14" rakamı 
"18" olmuştur. 
8. Yeni 19'uncu maddenin h paragrafı kaldırılmıştır. 
Madde 17 
1. İşbu Protokol Sözleşme'yi imzalayan, 
a. Onama, kabul veya tasvipte çekince ileri sürmeksizin imzaya bağlı olarak, 
b. Onama, kabul veya tasvibi takiben çekince kaydı ile imzaya bağlı olarak, muvaffakatlarını 

ifade edebilen Avrupa Konseyi Devletlerinin imzasına açıktır. 
2. Onama, kabul ve tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne tevdi edilecektir. 
Madde 18 
İşbu Protokol 17'nci maddenin düzenlemelerine uygun olarak, bütün Sözleşme Tarafları için, bu 

Protokolle bağlı oldukları hususunda muvaffakatlarını bildirmelerinden başlayan tarihten sonra üç 
aylık bir sürenin bitiminden itibaren yürürlüğe girecektir. 

Madde 19 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi Devletlere: 
a. Her imzayı; 
b. Her onama, kabul veya tasvip belgesinin tevdiini; 
c. 18'inci maddeye uygun olarak bu Protokolün yürürlüğe girişi tarihini; 
d. Bu Protokole etkisi olan diğer her fiili, bildirimi veya ihbarı, 
bildirecektir. 
Gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzalan bulunanlar, hükümleri onaylama zımnında bu 

Protokolü imzalamışlardır. 
Her iki metin de aynı derecede geçerli olmak kaydıyla, Avrupa Konseyi arşivlerine konulmak 

üzere, tek nüsha halinde 15 Mayıs 2003 tarihinde Strazburg'da yapılmıştır. Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri, bu nüshanın onaylı bir örneğini her bir İmzacı Devlete gönderecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 683) 




