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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 91 
II. - GELEN KÂĞITLAR 92 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 95,115 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 95:106 
1.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Millî Eğitim Bakan

lığına bağlı olarak çalışan sözleşmeli öğretmenlerin sağlık sorunlarına ve 
alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 95:99 

2.- Van Milletvekili Hacı Biner'in, Yeşilay Haftasına ilişkin gündem
dışı konuşması ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 99:101,103:106 

3.- Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın, SSK hastanelerinin Sağlık 
Bakanlığına devriyle sağlık hizmetlerinin tek çatı altında toplanmasına ve 
bu nedenle yaşanan sıkıntılar ile alınması gereken tedbirlere ilişkin gün
demdışı konuşması ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 102:106 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER / /5 
1.-Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın (6/1442) ve (6/1446) esas 

numaralı sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/257) 115 
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2.- Avrupa Birliği Parlamento Başkanlarının Macaristan'ın Başkenti 
Budapeşte'de yapılacak Konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanını temsilen TBMM Başkanvekili Ali Dinçer'in katılmasına ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/765) 116 

3.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Bir İlçe Kurulması Hakkın
da Kanun Teklifinin (2/266) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/258) 116:118 

4.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, 1479 Sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/322) doğ
rudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/259) 118:120 

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 107 

1.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/624) (S. Sayısı: 767) 107:108 

2.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/625) 
(S. Sayısı: 768) 108:110 

3.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/626) 
(S. Sayısı: 769) 110:111 

4.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/627) (S. Sayısı: 770) 112:113 

5.- Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı: 771) 

V.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
].- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlen

mesine ve 1.3.2005 Salı günkü Birleşimde sadece sözlü soruların görüşül
mesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 
1.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, SSK hastane ve dispanser-

lerindeki kantin, kafeterya ve çay ocaklarının özelleştirilip özelleştiril
meyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/691) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğ-
lu'nun cevabı 121:151 

114:115 
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120 

120:121 
121:184 
121:183 
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2.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, eczacıların kamu kurum ve 
kuruluşlarından ilaç bedellerini zamanında tahsil edebilmeleri için bir çalış
ma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/692) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başes-
gioğlu'nun cevabı 

3.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, işyerinin sigorta bildirim zorun
luluğu ile ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

4.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borç
larının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

5.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışan
larından kamuda işe yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

6.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileş
tirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/890) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun 
cevabı 

7.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik 
sigortasından yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/982) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

8.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, işyeri açan emek
lilerin aylıklarından kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

9.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

10.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, aynı branş hekimler arasın
daki ücret farklılığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1041) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun cevabı 

11.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerinin aylıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1044) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun cevabı 

12.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalılık 
yasasının uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1097) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun cevabı 
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13- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, SSK emeklilerinin mağ
duriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1163) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğ-
lu'nun cevabı 122:151 

14.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'nın açmış olduğu bir 
ihaleye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1186) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun 
cevabı 122:151 

15.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bağ-Kura kayıtlı esnafın 
kuruma olan borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1196) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun cevabı 122:151 

16.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ücret dengesizliği ve istih
dama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1278) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun 
cevabı 122:151 

17.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, ülkemizdeki işsizlik oranına 
ve hükümetin istihdam sağlayacak projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1292) ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 122:151 

18.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, SSK emek
lilerinin TÜFE farkından doğan alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 122-151 

19.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Ödemiş İlçesinin SSK 
Hastanesi ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1311) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun cevabı 122:151 

20.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Bergama İlçesinin has
tane ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1312) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğ
lu'nun cevabı 122:151 

21.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ücret Garanti Fonuna ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 122:15 1 

22.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bakanlığa ait kreş ve 
rehabilitasyon merkezinin kapatılmasına ve yeni yapılan tenis kortuna iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 122-151 

23.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin mağduriyet
lerinin giderilmesi için sendika kurmalarına yönelik bir çalışma olup ol
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1369) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğ
lu'nun cevabı 122:151 
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24.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve 
geçici personele dönersermayeden ödenen paya ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1432) ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 122:151 

25.- Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana Adlî Tıp Kurumunun 
yerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 152:172 

26.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sis
temi ile toplanan bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/812) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 152:172 

27.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/881) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 152:172 

28.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mah
kemesi açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/885) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 152:172 

29.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı 
sınavına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) ve Adalet 
Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 152:172 

30.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı 
sınavı mülakatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) ve 
Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 152:172 

31.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı 
sınavının maliyetine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 
ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 152:172 

32.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı 
sınavının sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 
ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 152:172 

33.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, BOTAŞ eski 
yöneticileri hakkında verilen mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/891) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 152:172 

34.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yar
gılanmalarındaki farklı statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/907) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 152:172 

35.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) ve Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek'in cevabı 152:172 

36.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde 
adliye teşkilatı açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/936) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 152:172 

37.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) ve Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek'in cevabı 152:172 
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38.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ulukışla Cezaevinin kapatıl
masına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) ve Adalet 
Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

39.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından 
Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1140) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

40.- Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un, Türkiye Barolar Birliğinin 
gazetelere verdiği bir ilana ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1148) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

41.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı ilçelerdeki Adalet 
Teşkilatının kaldırılması çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1162) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

42.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Adliye Sarayı inşaatına 
ve Karşıyaka Adliye binasının taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1178) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

43.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, müzelerde yer alan yazma 
eserlerin envanterine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1339) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

44.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş 
Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1358) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

45.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice 
Devlet Hastanesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1379) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

46.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 malî yılı büt
çelerinden İğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1403) ve 
Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

47.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve 
geçici personele dönersermayeden ödenen paya ilişkin Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1448) ve Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek'in cevabı 

48.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları 
nedeniyle sözleşmeleri feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/711) ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

49.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve 
kuruluşlarındaki sözleşmeli avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

50.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin 
sağlıklı olmadığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/781) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 
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51.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına 
karşı işlem yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

52.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, özelleştirme sonucu iş
siz kalanların istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/970) ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

53.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/991) ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

54.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinde Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1086) ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

55.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik-Bozüyük'teki öğren
ci yurdu inşaatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1112) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin'in cevabı 

56.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, bazı vakıfların kuruluş amaçları 
dışında faaliyet yaptıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/1181) ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

57.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 malî yılı büt
çelerinden İğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1403) ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

58.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve 
geçici personele dönersermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1447) ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

59.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, Antalya İline 
hipodrom yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/1459) ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, siyasî ve malî af 

içerikli kanunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
ÇİÇEK'in cevabı (7/4535) 

2.- Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, Adana-Pozantı-Elmalı Kayak 
Merkezi inşaatına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı(7/4563) 

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Abdullah Öcalan'ın avukat
larıyla yaptığı görüşmelerin hukukîliğine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4596) 
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4.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, LPG'li araçların can ve 
mal kaybına sebep olmaması için alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı. (7/4639) 190:191 

5.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, bir hükümlünün yeşil 
pasaportuna ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/4640) 192:193 

6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Lara Kent Parkı 
Projesine yapılan arazi tahsisinin iptaline ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/4641) 194:195 

7.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Tahtalı Dağında 
uygulanacak projeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/4642) 196:197 

8.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, bankalardan yurtdışına 
yapılan döviz transferlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali 
BABACAN'ın cevabı (7/4654) 198:203 

9.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İli Boğazköy Barajı 
inşaatına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/4675) 204:206 

10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Orhaneli halkının 
buradaki termik santral ve linyit işletmelerinde istihdamına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/4676) 207:208 

İL- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, petrol arama yatırım 
hisselerinin borsa vasıtasıyla halka açılması düşüncesine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/4677) 209:211 

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bazı telefon görüşmelerinin 
deşifre edilerek basın organlarında yayımlanmasına ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4679) 212 

13.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU'nun, uyuşturucuyla 
mücadele çalışmalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/4681) 213:214 

14.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU'nun, Aydın-Sultanhisar-
Nysa Antik Kentindeki tarihî eser yağmacılığına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/4687) 215:216 

15.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, taksi şoförlerinin 
can güvenliklerine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4700) 217 

16.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, dünyada ve ülkemizde 
kişi başına düşen sağlık harcamasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep 
AKDAĞ'ın cevabı (7/4705) 218:219 

17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB müktesebatına uyum 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın 
cevabı (7/4710) 220:223 
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18.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Türk Telekomun 
özelleştirilmesi sürecine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
YILDIRIM'ın cevabı (7/4711) 224:226 

19.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB müktesebatına uyum 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇtÇEK'in cevabı 
(7/4712) 227:229 

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB müktesebatına uyum 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/4713) 230:233 

21.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, 2003 ve 2004 yıllarının 
cari işlemler açığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/4715) 234:235 

22.- Aydın Milletvekili Mehmet BOZTAŞ'ın, Nazilli-İzmir ana doğal-
gaz iletim hattının ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/4723) 236:238 

23.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, LPG'li araçların 
denetimine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/4725) 239:241 

24.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR'un, deniz taşımacılığına ve 
bazı limanlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın 
cevabı (7/4734) 242:244 

25.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, İzmir-Aliağa banliyö 
treni hafta sonu seferlerinin iptaline ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/4735) 245:248 

26.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'ın, 5272 sayılı Belediye 
Kanununun 84 üncü maddesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/4757) 249:270 

27.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, azınlıklarla ilgili bir düzen
lemeye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/4758) 271:272 

28.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'ın, belediyelere devredilen 
Hazineye ait taşınmaz olup olmadığına, 

5272 sayılı Belediye Kanununun geçici 1 inci maddesinin uygulan
masına, 

İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/4760,4786) 273:275 

29.- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN'in, Şeker Kurumu ve Şeker 
Kuruluna ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un 
cevabı (7/4767) 276:277 

30.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, kurban kesimlerinde 
yaşanan olumsuzlukların çözümüne ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4768) 278:290 
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31.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, sendikal faaliyette bulunan 
kamu görevlileri hakkında Sivas Valiliğince soruşturma başlatıldığı id
diasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/4780) 291:292 

32.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İli valilerinin sık 
değiştirilmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı(7/4782) 293 

33.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, bir firmaya elma it
halatı izni verilip verilmediğine, 

- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, doğu ve güneydoğudaki çift
çilere yapılacak yardımlara, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 
(7/4792,4793) 294:297 

34.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir müsteşar yardım
cısıyla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
YILDIRIM'ın cevabı (7/4794) 298 

35.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Gedikli Köyü Şehitlik 
Anıtı Projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla KOÇ'un cevabı (7/4803) 299:300 

36.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir gazetede yer alan iddiaya 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/4809) 301:304 

37.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan'da yol kenar
larının ağaçlandırılmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman 
PEPE'nin cevabı (7/4824) 305:306 

38.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, çiftçilere yönelik 
doğrudan gelir desteğine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami 
GÜÇLÜ'nün cevabı (7/4831). 307:308 

39.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Mudanya-Esence 
Köyündeki TRT verici istasyonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir 
ATALAY'ın cevabı (7/4845) 309:310 

40.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, İğdır İl, ilçe ve köylerin
deki özürlü sayısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in 
cevabı(7/4863) 311-312 

41.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, çeşitli gerek
çelerle kapalı tutulan kütüphanelere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/4931) 313:314 

42.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana-Pozantı-Elmalı 
Boğazındaki Kayak Merkezi Projesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/4932) 315:316 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak beş oturum yaptı. 
Genel Kurulu ziyaret eden Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Memmed Nevruzoğlu Aliyev, 

Azerbaycan Millî Meclisi Üyesi Nizami Caferov ve Azerbaycan Millî Meclisi Üyesi Elman Mem-
medov'a Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi. 

İğdır Milletvekili Dursun Akdemir; 
Ankara Milletvekili Haluk İpek; 
Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Ermeniler tarafından gerçekleştirilen katliamın 13 üncü yıl

dönümüne, 
Tokat Milletvekili Feramus Şahin, Tekelin özelleştirilmesine; 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda boş bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 

1 üyeliğe, İstanbul Milletvekili Ersin Arıoğlu seçildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

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

2 nci sırasında bulunan, Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Kanunu Tasarısının 
(1/839) (S.Sayısı: 723), görüşmelerine başlanarak, 24 üncü maddesine kadar kabul edildi; birleşime 
verilen aradan sonra ilgili Komisyon ve Hükümet yetkilileri Genel Kurul salonunda hazır bulun
madıklarından, ertelendi. 

1 Mart 2005 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.01'de son verildi. 

Sadık Yakut Nevzat Pakdil 
Başkanvekili Başkanvekili 

Bayram Özçelik Ahmet Gökhan Sarıçam 
Burdur Kırklareli 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No.: 86 
25 Şubat 2005 Cuma 

Tasarılar 

1.- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/976) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005) 

2.- Tarım Kanunu Tasarısı (1/977) (Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum; Çevre ile Tarım Or
man ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı (1/978) (Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.2.2005) 

4.- Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetim
leri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı (1/979) (Millî Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.2.2005) 

Teklif 

1.- Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur ve 12 Milletvekilinin; 5084 Sayılı Yatırımların ve İs
tihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/391) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.2.2005) 

Raporlar 

I.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma 
Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/859) (S. Sayısı: 806) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 
(GÜNDEME) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çev
re ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/867) (S. Sayısı: 807) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) (GÜN
DEME) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanın
da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/868) (S. Sayısı: 808) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) (GÜNDEME) 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/869) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 
25.2.2005) (GÜNDEME) 

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/870) (S. Sayısı: 810) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 
(GÜNDEME) 

6.- A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı Bir 
Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ile A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde 
Geliştirilmesi. Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu 
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/889) (S. Sayısı: 811) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) (GÜNDEME) 
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7.- Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/904) 
(S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) (GÜNDEME) 

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/908) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 
25.2.2005) (GÜNDEME) 

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim 
Kurumları (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler 
Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/938) (S. 
Sayısı: 814) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) (GÜNDEME) 

10.- Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile İlgili 
Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Malî Yönetim Usulleri Dokümanı ve 
Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/953) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) (GÜNDEME) 

28 Şubat 2005 Pazartesi No.: 87 
Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'ın, Maliye Bakanının İstanbul'da satın aldığı orman 
arazisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4645) 

2.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, gebelikte ve gebelik önleyici olarak kullanılan ilaç
ların ruhsatlandırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4649) 

3.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, müsteşarın bir hastanede şef olarak görev al
masına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4650) 

4.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, müsteşar yardımcısının bir hastanede şef 
olarak görev almasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4651) 

5.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardım
cısının bir hastanede şef olarak görev almasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4652) 

6.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı hakkındaki id
dialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4657) 

1 Mart 2005 Salı No.: 88 
Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Belediye Kanununun Geçici 1 inci maddesinin 
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4660) 

2.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Avrupa Birliği ile ilgili bilgilendirme çalış
malarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4662) 

3.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, iç ve dış borçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/4663) 
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4.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Gümrük Bir
liği Çerçeve Anlaşmasının yürürlüğe konulup konulmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4666) 

5.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, Almanya Türk Dernekleri Koordinasyon 
Kurullarına maddi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan yazılı soru önergesi (7/4667) 

6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Orhaneli'ne bağlı bazı köylerin sulama 
göleti ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4672) 

7.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Orhaneli-Altıntaş Köyünün sulama göleti 
ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4673) 

8.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, Antalya-Elmalı-Yuva Beldesi Jandarma 
Karakolunun imamlara yönelik uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4682) 

9.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, 5185 sayılı Kanunla ilgili yönetmeliklere ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4685) 

10.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün bazı 
icraatlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4688) 

11.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun, Türkiye'deki misyonerlik faaliyetlerine iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/4690) 

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB müktesebatına uyum çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/4693) 

13.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, 58 ve 59 uncu hükümetler dönemindeki personel 
alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4694) 

14.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, 58 ve 59 uncu hükümetler döneminde kamu 
kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4695) 

15.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Uzakdoğu'daki doğal afete yönelik yapılabilecek 
çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4696) 

16.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, gazilerin ve dul eşlerinin aylıklarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/4697) 

17.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, ilköğretim çağındaki öğrencilerin okula 
kazandırıimasıyla ilgili düzenlenen kampanyaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/4702) 

18.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, dünyada ve ülkemizde öğrenci başına 
yapılan eğitim harcamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4704) 

19.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, Ordu-Perşembe İlçesindeki sağlık ocak
larının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4706) 

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB müktesebatına uyum çalışmalarına ilişkin Dışiş
leri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4714) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

1 Mart 2005 Salı 
BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 üncü Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri 5'er dakikadır. Hükümet konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin konuşma 

süresi 20 dakikadır. 
Gündemdışı ilk söz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan sözleşmeli öğretmenler hak

kında söz isteyen Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'a aittir. 
Sayın Tomanbay, buyurun. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
/.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan 

sözleşmeli öğretmenlerin sağlık sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

MEHMET TOMANBAY (Ankara) - Sayın Başkan, Yüce Ulusumuzun değerli vekilleri; eğitimi 
ve 20 000'den fazla eğitim emekçisini ilgilendiren bir konuyu ilginize sunmak için söz aldım. 

Anayasamızın mal ve can güvenliği ilkesini koyan kurum Yüce Meclisimizdir. Meclisimiz 
tarafından kabul edilen bir diğer ilke ise sosyal devlet ilkesidir. Bu ilkeler Meclisimizin kimliğidir, 
onurudur ve bu ilkelerin korunması, işletilmesi devletimizin en önemli sorumluluklarındandır. An
cak, çağdaş bir devletin olmazsa olmazı olan bu ilkeler, acaba, ülkemizde gereği gibi yaşama 
geçirilmekte, vatandaşlarımızın mal ve can güvenliği korunabilmekte, sosyal devlet ilkesinin gerek
leri yerine getirilmekte midir? Anlatacağım olay, ne yazık ki, bu sorulara, ülkemizde olumlu yanıt 
verilemediğini göstermektedir. 

Değerli vekiller, şimdi sizlere öykümüzü sunuyorum: 
Sevim Bakır, 40 yaşında, sözleşmeli bir vekil öğretmen. 10 Ekim 2004 tarihinde Burdur Altın-

yayla Temeleğitim Okulu anasınıfı öğretmenliğine usta öğretici olarak atanıyor. Yaklaşık üç ay son
ra hastalanıyor; okul idaresine doktora sevk için başvuruyor. Okul idaresi, 120 işgününü doldur
madığı gerekçesiyle sevk vermiyor. Öğretmen, hasta hasta 14 Ocak 2004 gününe kadar -yani, 
sömestr tatiline kadar- çalışmaya devam ediyor. Hasta, o gece fenalaşıyor ve sabaha karşı saat 
03.00'te Burdur Devlet Hastanesine kaldırılıyor; kendisine zatürree tanısı konuluyor; iki gün orada 
kalıyor. Burdur Hastanesi, vakanın ağırlığı nedeniyle İsparta Üniversitesi Hastanesine sevk ediyor. 
Hasta, üniversitede beş gün daha yatıyor; göğüs cerrahımız yok gerekçesiyle İsparta Devlet Has
tanesine sevk ediliyor. Hastamız, burada da üç gün yatıyor ve üçüncü gün komaya giriyor. İsparta 
Devlet Hastanesi, bu sefer de bizim yoğun bakım ünitemiz dolu gerekçesiyle, yeniden üniversite 
hastanesine gönderiyor. Üniversitede yoğun bakımdaki hasta komada olduğu halde ameliyata 
alınıyor ve ne yazık ki, öğretmenimiz iki gün sonra ölüyor. 

Değerli vekiller, bu eğitim şehidi Sevim Bakır'ın Tanrı katında buruk bir kabul gördüğüne 
inanıyorum. 
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Sevim Öğretmenin öyküsü her birimizin yüreğine oturacak, oturması gerekli bir öyküdür. Bu 
insan bizim. Biz, bu insanımıza sahip çıkamadık. Devletimiz, konuşmamın başında sözünü ettiğim 
ve Yüce Meclisimizin koyduğu ve onurumuz olması gereken bu ilkeleri yaşama geçirememiş ve 
kendisine hizmet eden bir öğretmenimizin can güvenliğini sağlayamamıştır. 

Yıl 2005, Avrupa Birliği kapısındayız. Millî Eğitim Bakanlığı, yirmi yılı aşkın bir süredir halk 
eğitim merkezlerinde kurs öğretmeni olarak çalışan 11 000 dolayında ücretli usta öğreticiler ile bir 
o kadar da sözleşmeli öğretmeni, Anayasa hükmüne rağmen, sosyal güvenceden yoksun olarak 
çalıştırmaktadır. 

Eğitimimizde bu ve benzeri yığınla sorunu çözemeyen hükümetimiz, Güneydoğu Asya'ya sağ
lık ve eğitim hizmeti götürmeye hazırlanıyor. 

Değerli vekiller, kendi öğretmenimize, kendi yurttaşlarımıza ait sorunları çözmeden inandırıcı 
olabilir miyiz? Burada, cumhuriyetimizin yokluk yıllarında öğretmenlerimizi ve eğiticilerimizi 
yücelten, eğitimimize büyük katkılarda bulunan unutulmaz bakanlarımız Mustafa Necati'yi, Hasan 
Âli Yücel'i, huzurlarınızda saygıyla anıyorum. Gerçekten, Mustafa Necati olmak, Hasan Âli Yücel 
olmak kolay değil. 

Değerli vekiller, öykü bitmedi. Üniversite hastanesi, vefat eden öğretmenimizin yakınlarına 
çok yüksek bir fatura çıkarıyor. İlgililere, ücretin çok yüksek olduğu söyleniyor. İlgililer, şahitler 
yanında, yüzde 20'sini düşürebileceklerini, daha fazla indirimin mümkün olmadığını ifade ediyor
lar. Toplam fatura 15 milyar Türk Lirası. Devlet hastanesinin günlüğü 300 000 000 Türk Lirası, 
üniversite hastanesinin günlüğü 1,5 milyar Türk Lirası. Bu sistemin adı da dönersermaye. Nereye 
dönüyor bu sermaye? Bağ-Kurun, SSK'nın, Emekli Sandığının paraları nereye dönüyor? Ölülerin, 
yoksulların hiçbir değerinin olmadığı bu acımasız sistemi, içimize kim soktu? Dönersermayenin al
tında ezilen, ağlaşan milyonlar ve ağlatan buna benzer onbinlerce öykü var. Herhangi bir hastanenin 
polikliniklerinin önüne gidin, uykularınız kaçar. 

Son günlerde, SSK hastanelerini konu alan yeni düzenlemeyle, hastane kapılarında çekilen 
çilelerin ne denli büyük olduğu ve daha da çekilmez hale geldiğini hepimiz görüyoruz. Bu mu 
vatandaşımızın can ve mal güvenliğine gösterilen ilgi ve saygı?! Bu mu sosyal devlet?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Tomanbay. 
MEHMET TOMANBAY (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Toplumumuz, müthiş bir yolsuzluk sarmalında. Günbegün ülkemiz güçsüz bırakılıyor. Yüce 

Meclisimize sorunun getirilişi bundandır değerli vekiller. 
Şimdi, Sayın Millî Eğitim Bakanımıza soruyorum. Çok teşekkür ediyorum; kendisi geldi ve 

dikkatle dinliyor. 
Sorularım şunlar: 
1- Sözleşmeli anasınıfı öğretmenleri, vekil öğretmenler, usta öğreticiler, işe başladıkları andan 

itibaren sosyal güvenceye kavuşturulacaklar mı? 
2- Millî Eğitim, Sevim Öğretmenin hastane masraflarını ödemede sorumluluk üstlenecek mi? 
3- Yoksa, hâlâ eğitim ordumuzun bu gibi canalıcı sorunlarıyla uğraşma ve çözme yerine, öğ

retmenlerimizin demokratik bir dayanışma örgütü olan Eğitim-Senin kapatılmasıyla mı uğ
raşılacak? 

Sayın Sağlık Bakanımıza soruyorum: 
1-Acımasız dönersermaye sistemimizden, ülkemizi, kurtaracak, koruyacak mısınız? 
2-Sevim Öğretmen neden hastane hastane gezdirilmiş; soruşturma açtıracak mısınız? 
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3-Sevim öğretmenin hastane ücreti pazarlığı neyin nesidir? Talanın belgesi bu mu? 
4-Dönersermayenin paylaşımı, kimler arasında, ne oranda yapılıyor; bunu açıklayacak 

mısınız? 
Adalet Bakanımıza soruyorum: 
Göz göre göre, eğitim ordumuzun bir neferi, öğretmenimiz, çeşitli ihmaller sonucu ölmüştür. 

Cumhuriyet savcıları, bu durumu soruşturacak ve ihmali olanları ortaya çıkarıp gereken işlemi 
yapacak mıdır? 

Sayın milletvekilleri, biz, burada 550 kişiyiz ve yetmiş milyonun vekilleriyiz. Yetkisini kullan
dığımız insanlar ve onların sorunları için bir öncelik yapalım mı? Yapalım lütfen. Lütfen ve cesur
ca, eğitimi ve sağlığı, para tezgâhından kurtaralım. Kurtaralım mı değerli vekiller? 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tomanbay. 
Gündemdışı konuşmaya, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik cevap vereceklerdir. 
Sayın Bakan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Tomanbay'ın, bazı eğitim çalışanlarının problemini 
dile getiren gündemdışı konuşmasına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım; Yüce Heyetinizi say
gılarımla selamlıyorum. Sayın Tomanbay'a, eğitim çalışanlarının problemini gündeme taşıdığı için, 

s ayrıca teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa göre atanmış olan 600 000 civarında öğretmenimiz mevcuttur. Malumunuz, kamuda 
çalışan 2,4 milyon kadar devlet görevlisi vardır -memurlar ve işçilerle birlikte- bunun yaklaşık 
1 000 000'u Millî Eğitim Bakanlığında çalışmaktadır. Bütün bunlara rağmen, bu eğitim hizmet
lerinin daha sağlıklı verilebilmesi, eğitimdeki öğretici açığının kapatılması için, sadece bugün değil, 
iki yıldan beri veya üç yıldan beri değil, uzun yıllardan beri, bir vekil öğretmen uygulaması, bir us
ta öğretici uygulaması vardır. Bu da, keyfî olarak icat edilmiş, keyfî olarak yapılan bir uygulama 
değildir, bunun yasal zemini vardır. Mesela, 2003-2004 öğretim yılında, 2004-2005 öğretim yılın
da, özellikle İngilizce öğretmeni açığımızı kapatmak için 5 000 İngilizce dil öğreticisi, 4 000 bil
gisayar öğreticisi tayin ettik. Bunlar sözleşmelidir ve 10 ay süreyle çalışmaktadırlar. 

Diyeceksiniz ki, niçin bunları tayin ediyoruz, İngilizce öğretmenlerinin hepsini kadrolu tayin 
edelim diyeceksiniz. Şu anda, üniversitelerimizden mezun olmuş, İngilizce öğretmenliği dip
lomasına sahip olan potansiyel bile bu kadar değildir. Dolayısıyla, diyelim ki, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi mühendislik bölümlerinin birinden mezun olan veya Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümünden mezun olan, iş bulamamış, ama, advance düzeyde İngilizce bilen, yani, çok iyi İngiliz
ce bilen insanların bu bilgisinden eğitim adına yararlanmak, ayrıca başvurulan bir uygulamadır ve 
bu gençlerimize çok yüksek ücretler ödenmese de, işsizliğin yüksek oranlarda olduğu ülkemizde, 
bu gençlerimize iş verilmesi açısından da bence önemli bir fırsattır. 

Değerli milletvekilleri, şunu hemen belirteyim: Millî Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Genel 
Müdürlüğünde, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünde, ilköğretim veya ortaöğretimin 
çeşitli kademelerinde usta öğretici veya vekil öğretmen çalıştırdığı zaman, kesinlikle, bunlar, sos
yal güvenceye kavuşturularak çalıştırılıyor. Kadrolu devlet memuru oldukları zaman, zaten Emekli 
Sandığına bağlı oluyorlar ve hepimiz gibi, herkes gibi, sağlık hizmetlerinden yararlanıyorlar. Eğer 
kadrolu değilseler, yani, 10 aylık, belli süreler için sözleşmeli personel olarak tayin edilmişlerse -
ki, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre yapılır bu atamalar- o zaman sigor
talı olarak çalıştırılıyorlar. Sigorta primleri Bakanlığımız tarafından yatırılmaktadır ve bu insanlar 
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sosyal güvence kapsamındadır. Sayın Tomanbay'ın sözünü ettiği ve benim de gerçekten duymaktan 
dolayı rahatsız olduğum, üzüldüğüm Sevim Öğretmen, Sevim Bakır'ın hikâyesi, aslında, Millî 
Eğitim Bakanlığında sözleşmeli öğretmen veya süreli tayinli öğretmen kullanmayla ilgili değil, 
Türkiye'de aslında rastlanmaması gereken, olmaması gereken, ama, maalesef, zaman zaman rast
ladığımız garip ve yadırganması gereken hikâyelerden biridir. Bu açıdan, bu Sevim Bakır bir öğret
men değil, bir çiftçi vatandaş da olabilirdi, bir işçi de olabilirdi veya başka bir vatandaş da olabilir
di. Eğer hastane kapılarından çevrildiyse, eğer derdine deva olunmadıysa ve buna bağlı sebeplerden 
eğer vefat ettiyse, şüphesiz ki, bunun hakkı aranmalıdır, hukukî yollara başvurulmalıdır. Bu konuda 
Sayın Tomanbay'dan farklı düşünmüyorum. 

Yalnız, şuna üzüldüm, Sayın Tomanbay şunu ifade etti, dedi ki: "Eğitimde birçok problemi 
çözmemiş, çözememiş olan Türkiye'nin Güneydoğu Asya'ya eğitim ve sağlık yardımında bulun
masından söz etmesini garipsiyorum." Değerli dostlar, bakınız, dünyanın çeşitli yerlerinde tabiî 
afetler olur, depremler olur. Bunlara elinizi uzatmanız için, bunlara yardım etmeniz, edebilmeniz 
için ille de Amerika düzeyinde veya Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri düzeyinde kalkınmış ol
manız gerekmiyor. Bunu şahsî bazda ele alalım; bir komşumuzun evi yanmış veya bir komşumuz 
depreme, afete, sel musibetine maruz kalmış. Bizim buna yardım edebilmemiz için, bizim buna el 
uzatmamız için, gerekirse kendimizden kısarak ona yardım edebilmemiz için ille de çok çok zengin 
ve tamamen bütün problemlerini çözmüş olan birisi olmamız gerekmiyor. 

Şunu ifade etmek isterim değerli milletvekilleri: Eğitim alanında, şüphesiz ki, problemlerimiz 
var. Her şey sütlimandır, bütün problemler giderilmiştir, her şey halledilmiştir dersek, kendi ken
dimizi kandırmış oluruz. Bu, eğitim alanı için böyle olduğu gibi, sağlık için de böyledir, ulaştırma 
için de böyledir, tarım için de böyledir, köye götürülen hizmetler açısından, şehircilik açısından da 
böyledir. İşte Ankara, Başkentimiz, koca bir metropol; şu sağlıksız yapılaşma herkes tarafından 
görülmüyor mu? Bunlar bizim problemlerimiz; ama, yapılan güzel uygulamaları, yapılan iyileştir
meleri, bardağın dolu tarafını da görmek zorundayız. Bir örnek olsun diye söylüyorum. Bakın, evet, 
eğitimde problemler var. İstanbul'da, ben Bakanlığa başladığım gün derslik sayısı 28 000 idi. Bakın, 
şu anda planladıklarımızla ve beş altı ay içerisinde biteceklerle beraber İstanbul'da derslik sayısı 39 
000'e ulaşacak. Bütün cumhuriyet tarihi boyunca, seksen küsur yıl boyunca yapılan derslik 28 000; 
bizim şu kısa süreli iktidarımız döneminde yapılan derslik 11 000. İsterseniz, bir başka ili örnek 
vereyim. Kocaeli'nde, yine seksen yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan derslik sayısı 6 500, 
bizim bu sürede yaptığımız ve bu sene, 2005'in sonuna kadar tamamlanacak olan derslik sayısı 2 
907'dir ve mukayeseyi, lütfen, diğer illerle, İzmir'le yapın, başka yerlerle yapın. Ben, burada, uzun 
uzadıya, teknolojik altyapının yenilenmesinden tutun da öğretmenlerimize getirdiğimiz avantajlara, 
müfredat değişikliğinden tutun da bürokrasinin azaltılması, öğretmenlerimizin onurlu bir şekilde 
tayin, terfi işlemlerine tabi tutulmasına varıncaya kadar bütün yapılanları anlatacak değilim; bunu, 
zaten kamuoyu da, değerli arkadaşlarım da biliyor. Onun için, yapılan güzel hizmetleri görelim. El
bette Parlamentonun, elbette muhalefetin, milletvekillerinin bir görevi de denetim yapmaktır, eleş
tirmektir. Bu arada, bir kez bu kürsüde bunları ifade ettim, bir daha ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bakın, Sağlık Bakanımız burada olsa bunları söylerdi. Son gün
lerde, SSK ve devlet hastanelerinin birleştirilmesinden dolayı yaşanan bazı sıkıntılar vardır; ancak, 
bütün halk, bütün kamuoyu şunu biliyor; diyor ki: "Bu çile 365 gün SSK hastanelerinde yaşanıyordu." 
Ama, bu birleşmeden dolayı bazı hastanelerde gerçekten ciddî sıkıntıların yaşandığını ben de kabul 
ediyorum. Bunlar, dediğim gibi, her doğumun sancılı olması gibi, bu güzel uygulamadan dolayı mey
dana gelen bazı eksiklikler, aksaklıklardır. Ben, bu sabah Ankara Hastanesindeydim... 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Küçümsemeyin... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, küçüm-

semiyorum, bir tek vatandaşımızın sıkıntısını bile küçümsemeyiz. 
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VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Ama "bazıları" diyorsunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, Ankara Hastanesindeydim 

bu sabah; bana, vatandaşlar gelip "efendim, biz SSK'lıyız; hükümetinize teşekkür ediyoruz, iyi ki 
bu uygulamayı getirdiniz" dediler. 

FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Hiç öyle değil, Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, 

nasıl bakarsanız öyle görürsünüz, neyi görmek isterseniz onu görürsünüz. Yadırgamıyorum; 
muhalefet olarak, siz, eksiklikleri göreceksiniz, söyleyeceksiniz. Biz de size müteşekkir olacağız, 
gördüğünüz bu eksikliklerden, bizi uyarmalarınızdan dolayı asla kızmayacağız. Bunlar, bizim 
meselelerimizdir. 

Bir kez daha ifade edeyim. Millî Eğitim Bakanlığında, bakınız, son iki yılda 79 000 ekstra is
tihdam sağlanmıştır. Bunları burada teker teker saymıyorum. Kadrolu öğretmen atamanın dışında, 
Millî Eğitim Bakanlığında son iki yılda 79 000 ekstra istihdam sağlanmıştır. Bunların hiçbirisi sos
yal güvenceden yoksun olarak çalıştırılan insanlar değildir; ama, buna rağmen, eğer spesifik bir 
problem varsa, bir yerlerde karşılaştığımız ciddî bir mesele varsa, değerli milletvekillerini gerek 
Meclisin denetim yollarını kullanarak gerekse bireysel olarak bunu bize bildirirlerse, bunları gider
mek için gerekli çabaları göstereceğimizden emin olabilirsiniz. 

Ben, bu vesileyle, değerli arkadaşlarımı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli mensup
larını, Sayın Başkan zatıâlinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sevim Öğretmene Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiasına da başsağlığı dilek

lerimi iletiyorum. İnşallah, ülkemizde bundan sonra bu tip üzücü olaylar cereyan etmez. 
Gündemdışı ikinci söz, Yeşilay Haftası nedeniyle söz isteyen Van Milletvekili Sayın Haci 

Biner'e aittir. 
Sayın Biner, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2.- Van Milletvekili Hacı Biner'in, Yeşilay Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması ve Sağlık 

Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 
HACI BİNER (Van) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; yurdumuzda her yıl mart ayının 

ilk haftası, yani, ilk yedi günü, Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır; bu vesileyle söz almış 
bulunuyorum, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ben, size Yeşilayı anlatmayacağım. Yeşilayın mücadele alanına giren alkollü içki ve uyuş
turucu madde tüketiminin insanlarımıza, özellikle gençlerimize verdiği zararların boyutunu ve in
san sağlığını nasıl tehdit ettiğini rakamlarla ifade etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, her yıl, ülkemizde içki tüketimi ve uyuşturucu kullanımı yaygınlaşmak
tadır. Üretim arttıkça, tüketim de artmaktadır. 1990 yılında içki üretimi 448 000 000 litreyken, 
değeri TL olarak 2 trilyon TL'dir. 2000 yılında 868 000 000 litre içki üretilmiş ve değeri 600 tril
yon lira olmuştur. 2003 yılında 783 000 000 litre içki üretimi olmuş, değeri 1,5 katrilyon TL'ye baliğ 
olmuştur. Bu rakamlara ithal edilen içkiler dahil değildir. 

Görüldüğü gibi alkollü içki imalatında ve tüketiminde devamlı bir artış söz konusudur. Bunun 
yanında, yine, 2003 yılı rakamlarına göre, Türkiye'de günde yaklaşık 2,5 milyon litre içki sarf edil
miştir. 2004 yılı verilerine göre kişi başına yıllık içki tüketimi 15 litrenin üzerindedir. En çok 
tüketilen içki biradır. Bira, ülkemizdeki toplam içki tüketiminin; yani, alkol tüketiminin, maalesef, 
dörtte 3'ünden daha fazlasını teşkil etmektedir. Memleketimizde, biranın, 1984 yılında, o zaman 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinin yüz küsur hocasının yazılı teklifleriyle, yani yazılı raporlarıyla, 
"bira alkollü içkidir, alkollü içki sınıfına dahil edilmesi lazımdır" gerekçesiyle bu kanun çıkarılmış-
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tır. Dolayısıyla, o dönemde içki tüketiminde büyük azalma oldu; ancak, maalesef, son yıllarda bu 
kanunun rafa kaldırılmasıyla bira satışları fırlamıştır. Dolayısıyla, alkolik sayısı da arttı. Yani, bira, al
kolizmin itici gücü olduğu için, içki ve uyuşturucuya olan meyil artmıştır. Bu yüzden, içkinin ve uyuş
turucunun yıktığı yuvalan, sebep olduğu cinayetleri, ölümleri, intiharlan, hırsızlıklan, kapkaçlan, her 
gün TV'lerde ve gazetelerde saymakla bitiremeyeceğimiz onlarca örneklerini, üzülerek görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlar, yaklaşık küçük bir il nüfusundan daha fazla vatandaşımız, her yıl, maalesef, 
boşanmaktadır ve boşanmaların en önemli sebeplerinden birisi sarhoşluktur. 2001 yılı verilerine 
baktığımızda Türkiye'de 51 000'in üzerinde yuva yıkılmış, 102 000'in üzerinde vatandaşımız boşan
mıştır. 2003 yılında 425 000'in üzerinde trafik kazası olmuş, bu kazalarda 96 000 kişi yaralanmış, 
3 000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu kazalar neticesinde binlerce vatandaşımız 
da ömür boyu sakat kalmışlardır. Tabiî ki, kazaların en büyük nedeni sarhoşluk olarak kayıtlara geç
miştir. Rakamlar, durumun ne kadar ciddî boyutlara ulaştığını açıklamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, alkollü içkilerin satışlarından dolayı devlet kasasına bir miktar para girdiği 
malum; ancak, alkollü içkiler sebep oldukları problemlerle, getirdiğinden daha fazlasını götürmüş
tür. Her yıl sadece bir tek aile bile içkiden dolayı parçalanıyorsa veya hayatını kaybediyorsa, dev
letin, içkiden gelen parayı kâr saymaması gerekir. Değil bir aile, her yıl binlerce aile içkiden 
boşanıyor, binlerce insan hayatını kaybediyor. Trafik kazalarının, en insaflı bir tahminle, dörtte, hat
ta beşte Tinin sarhoşluktan ileri geldiğini kabul etsek bile, sadece trafik kazalarının maliyeti, iç
kiden geldiği zannedilen kân silip götürmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Biner. 
HACI BİNER (Devamla) - Kaldı ki, sarhoşluk, sadece trafik kazalarına değil, benzer sebepler

le uçak kazalarına, iş kazalarına yol açmaktadır, yangınlara ve ciddî işgücü kayıplarına sebep ol
maktadır. Ülkemizdeki bu durumu, geçmiş yıllardaki Tekelin kârı ile trafik kazalarının maliyetini 
karşılaştırdığımız zaman daha net bir sonuca ulaşırız. 2000-2002 yılları Tekelin kârı 295 milyar TL, 
trafik kazalarının maliyeti 356 trilyon TL; 2003 yılı Tekelin kârı 207 milyar TL, trafik kazalarının 
maliyeti 468 milyar TL. 

FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Tekeli kapatalım mı?! 
HACI BİNER (Devamla) - Değerli arkadaşlar, görüldüğü gibi, içki ve uyuşturucu, gün geçtik

çe toplumumuzda büyük tahribatlara neden olmaktadır. 
FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - İçki içmeyin desene! 
HACI BİNER (Devamla) - 2004 yılında yapılan bir araştırmaya göre, öğrencilerimizin yüzde 

7'si içki kullanmakta, yüzde 1,29'u da uyuşturucu madde kullanmaktadır. Başlama yaşları ise 14 ilâ 
15'tir. Geleceğimizin teminatı gençliğimizi bu alışkanlıklardan kurtarmalıyız. Hepimiz görüyoruz, 
tv'lerde, gazetelerde, çevremizde; gençlerimiz, önce içkiyle tanışıp sonra uyuşturucu bataklığına 
sürükleniyor. Önce aileleri çırpınıyor, sonra yakınları, sonra da tabiî ki bizler. Her yıl, binlerce yuva 
yıkılıyor, yüzlerce cinayet işleniyor, binlerce trafik kazası oluyor; yani, toplum çöküyor. 
Geleceğimizi, halkın vekilleri olarak bu bataklıktan kurtarmak boynumuzun borcudur. 

Bir arkadaşımız dedi ki "Tekeli kapatalım mı?!" Hayır, öyle bir şey söylemiyorum; ama, ön
lem alalım, gençlerimiz, delikanlılarımız buna bulaşmasınlar; ailelere görev düşüyor, okullarımıza 
görev düşüyor. Yani, siz ister misiniz çocuğunuzun yakasına alkolizm yapışsın? 

FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - En çok içki reklamı sizin döneminizde yapılıyor gazetelerde 
manşet manşet! 

HACI BİNER (Devamla) - Değerli arkadaşlar, alkol ve uyuşturucunun, ayrıca, milletlerarası 
boyutu vardır. Memleketimizin coğrafî durumunu dikkate alırsak, doğuda ve batıda, özellikle uyuş-
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turucu trafiğinin geçtiği güzergâh olarak memleketimize, gençlerimize musallat olan unsurlar var
dır, bunların önüne geçilmesi lazımdır. Aileye en büyük görev düşüyor; aileler çocuklarına sahip 
çıkmalıdır. Ondan sonra, okullarımıza görev düşüyor. Bugün, okullarımızda yeşilay kollan kurul
malıdır. Öyle tahmin ediyorum kurulmuştur; Sayın Millî Eğitim Bakanı bu konuda duyarlıdır, genç
lerden sorumlu devlet bakanları bu konuda duyarlıdır. Bunların mutlaka önü alınmalıdır. Biz bunu 
söylüyoruz. 

Daha dün, yani birkaç yıl önce, alkole bulaşmış çok büyük bir devlet, komşusuyla savaşa gir
di; ama, askeri uyuşuk olduğu için, alkol müptelası olduğu için bu insanlarla baş edemedi, mağlup 
oldu. Dolayısıyla, bu, soğuk harp aracı olarak da kullanılıyor. Buna... Dikkatli olmamız lazım, 
müteyakkız olmamız lazım. 

Sayın arkadaşımız dedi ki, "fabrikaları kapatalım mı?.." 
BAŞKAN - Sayın Biner, toparlar mısınız. 
HACI BİNER (Devamla) - Bakın, işte, bugünkü gazeteden aldığımız bir şey, sahte rakıdan 2 

kişi ölmüş, dün akşam olmuş. 
ORHAN ZİYA DİREN (Tokat) - Özel Tüketim Vergilerini bu kadar artırırsanız olacağı bu. 
HACI BİNER (Devamla) - 10 vatandaşımız da komada... 
Bunlara önlem almayalım mı?! Bunun önüne geçmeyelim mi?! Ne demek istiyorsunuz?! 
ORHAN ZİYA DİREN (Tokat) - Beyefendi, ülke idare ediyorsunuz, ideolojik konuşamazsın! 
HACI BİNER (Devamla) - Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
ORHAN ZİYA DİREN (Tokat) - Özel Tüketim Vergisini bu kadar artırırsan, kaçağı teşvik 

edersin. O hesapları yapamazsan, netice bu olur. 
HACI BİNER (Van) - Artıralım, biraz daha fazla artıralım! 
ORHAN ZİYA DİREN (Tokat) - Artırırsan, netice bu olur işte; kaçağa yöneltirsin, ekonomiyi 

dışa kaçırırsın. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, böyle bir üslup yok. Yani, hatibe, yerinizden bağırarak cevap 

vermek... 
ORHAN ZİYA DİREN (Tokat) - İlkönce hatip... 
BAŞKAN - Müsaade ediniz... Hatip... 
HACI BİNER (Van) - Söylediklerimin... 
ORHAN ZİYA DİREN (Tokat) - Trafik kazalarının yüzde 1,4'ü alkolden oluyor... 
BAŞKAN - Efendim, müsaade eder misiniz... Lütfen, beyefendi... Lütfen, oturun Sayın Millet

vekilim... 
Bir söz hakkınız varsa, söz istiyorsanız, çıkarsınız, kürsüde konuşursunuz; ama... 
ORHAN ZİYA DİREN (Tokat) - Söz verin, konuşayım Başkanım. 
BAŞKAN - Zamanında müracaat edeceksiniz, şu anda söz hakkınız yok gündemdışı konuşmak 

için. 
FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Alkolün reklamının en çok yapıldığı dönem bu dönemdir, Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tartışmadan, İçtüzük hükümlerine uyarak talepleriniz olur, 

onlar yerine getirilir. Lütfen... İstirham ederim... 
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Gündemdışı üçüncü söz, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devriyle ilgili yaşanan sorun
lar hakkında söz isteyen Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'a aittir. 

Buyurun Sayın Aslan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3.- Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devriyle sağlık 

hizmetlerinin tek çatı altında toplanmasına ve bu nedenle yaşanan sıkıntılar ile alınması gereken 
tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık hizmetlerinin tek çatı 
altında toplanmasıyla ilgili şahsî görüş ve düşüncelerimi arz etmek üzere gündemdışı söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sağlık, doğuştan kazanılmış bir insanlık hakkıdır. İnsan Haklan Evrensel Bildirgesinde de yer 
aldığı üzere, sağlıklı yaşamın temel olmadığı ve sağlanamadığı hiçbir durumda insan haklarının ger
çekleştirildiğinden söz edilemez. 

Geçtiğimiz haftalarda Mecliste görüşülen 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait 
Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devrini Öngören Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, 
karşılaşılan sıkıntıları ve uygulamadan doğan sorunları, ulusal basın başta olmak üzere, bölgemiz
deki vatandaşlarımız ve bize ulaştırılan bilgi ve haberlerden biliyor ve takip ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bir ülkenin kaynaklarından en önemlisinin insan, insanın ve dolayısıyla da 
toplumun en önemli zenginliğinin sağlık olduğunu hepimiz biliyoruz. Partimiz ve hükümetimiz, 
sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesini, sosyal devlet olmanın vazgeçilmez unsurları arasında gör
mektedir. Etkin ve kaliteli bir sağlık sisteminin nitelikli bir toplum için vazgeçilmez olduğunu, 
burada, bir kez daha vurgulamak isterim. Hükümetimizin reform niteliğindeki bu çalışmalarını ve 
halkımıza hak ettiği etkin ve kaliteli sağlık hizmetleri sunma gayretlerini de gönülden destekliyoruz. 
Burada bir noktayı vurgulamak gerekir. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı bir çalışmada, bir ülkenin 
elindeki kaynaklarla istenilen sonuçlara ne derece ulaştığını göstermek için ülkenin sağlık perfor
manslarını belirlemiş ve Türkiye'yi, en kötü ilk 20 ülke arasında 11 inci sırada göstermiştir. Bu ne 
demektir?.. Evet, ülkemizde sağlığa ayrılan pay azdır; ama, bu pay da çarçur edilmektedir, verimli 
ve optimum kullanılmamaktadır. 

Sayın Bakanımız başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığımızın, hakikaten, büyük bir özveriyle 
yürüttükleri Sağlıkta Dönüşüm Projesi çalışmalarını da dikkatle takip ediyoruz. "Herkese sağlık" il
kesiyle hazırlanan Sağlıkta Dönüşüm Programının insan odaklı bir yaklaşım ile bütün vatandaş
larımız için eşit, kolay ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti dönemini başlatacağı fikrini, kuşkusuz, 
desteklediğimizi ifade etmek isterim. 

SSK hastaneleri, devlet hastaneleri ve diğer kurum hastanelerini bir çatı altında toplayıp, 
SSK'lıların devlet hastanelerinden faydalanmalarını, halkımız adına büyük bir memnuniyet duyuyor 
ve takdirle karşılıyoruz. 

FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Sokaklar öyle demiyor hiç! 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Halk perişan! 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; kanunun yürürlüğe gir

mesiyle birlikte, basından da takip ettiğimiz ölçüde, ayrıca sivil inisiyatif grupları ve vatandaşlarla 
yaptığımız görüşmelerden elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgiler doğrultusunda öne çıkan sorunları, 
Yüce Meclisimizin huzurunda, ana hatlarıyla sizlerle paylaşmak istiyoaım. 

Hasta bilgilerinin bilgisayar ortamına taşınamamış olmasından kaynaklanan bürokratik işlem
lerin yoğunluğu ve bu yoğunluktan dolayı yaşanan yığılmalar. 

Hasta kabulünde müracaatların fazlalığı nedeniyle yaşanan sorunlar ve bu yoğunluk içerisinde 
personelin yetersiz kalması. 
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Hastanelerde danışma birimlerinin yeterli olmaması sebebiyle hastaların ne yapacağını 
bilememesi. 

Uygun randevu sistemi olmaması sebebiyle aşırı talep oluşması. 
Sözleşme imzalayan eczanelerin yüksek tutarlı ilaç bedellerinin kurumlardan geri ödenmesin

de yaşanacak gecikmeden duydukları kaygılar nedeniyle hastalara reçete karşılığı ilaç vermekte 
tereddüt etmeleri. 

Provizyon sisteminden kaynaklanan problemler. 
Eczanelerin kurumlardan ilaç alım şartlarının farklı uygulanması. 
Burada sıraladığımız sorunların, aslında, giderilemeyecek, aşılamayacak sorunlar olmadığını 

ifade etmek istiyorum. Ortaya çıkan bu sorun, talep ve şikâyetlerin, iyi bir iletişim ve bilgilendirme 
ağıyla asgariye indirileceği kanaatindeyim. 

Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında atılan adımlar ve yapılan reform niteliğindeki çalış
malar halkımızın geneli tarafından ilgiyle takip edilmekte olup, bu çalışmalar toplumumuzun geniş 
kesimlerince destek ve kabul görmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Aslan. 
ZEYİD ASLAN (Devamla)- Ancak, bu geçiş süreci içerisinde yaşanılan birtakım eksiklikler 

dolayısıyla bu başarılı çalışmaların gölgede kalmaması gerektiğini düşünüyorum. 
Değerli arkadaşlar, son olarak, yine ifade etmek isterim ki, geçiş süreci içerisinde birtakım 

sıkıntıların yaşanması muhtemeldir. Ancak, bu, bir reformdur. Her doğumun, her reformun bir san
cısı vardır, sancılı bir dönemi vardır. Türkiye'de, bugüne kadar hep söylenen, hep yapılmak istenen, 
fakat yapılamayan işler, artık yapılmaya başlanmıştır. Ama, tekrar ifade etmek istiyorum: Hepimiz 
bu reformu ayakta alkışlamalıyız. 

Siyasette temel amaç, insanların mutluluğu için çalışmaktır. Bu vesileyle, sözlerimi Sayın Baş
bakanımızın bir konuşmasından alıntı yaparak tamamlamak istiyorum: Bizi anlama güçlüğü çeken
ler, bizimle aynı heyecanı duymayabilirler; ancak, biz, heyecanımızdan, yaslandığımız, değerleriy
le varlık kazandığımız zemini kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Aslan. 
Gündemdışı konuşmalara Sağlık Bakanı cevap verecektir. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum)- Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, önce, kısaca, 1-7 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kut

ladığımız Yeşilay Haftası vesilesiyle çok Değerli Milletvekilimizin ifade ettiklerine bazı katkılarda 
bulunmak istiyorum. 

Anayasamızın 58 inci maddesinde şöyle deniliyor: "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, 
uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak 
için gerekli tedbirleri alır." Bu doğrultuda, kuşkusuz ki, hükümetler de, bu tedbirleri almak ve bu 
yönde daha önce alınmış tedbirleri de geliştirmek durumundadırlar. 

Bakanlığımız, "Ulusal Sağlık 21" hedefleri doğrultusunda bu konuda çalışmaları yoğun bir 
biçimde yürütmektedir ve bazı hedefler belirlemiş durumdayız. 15 yaş üzerinde sigara içmeyenlerin 
oranını yüzde 80'e ulaştırmak istiyoruz: bir başka deyişle, sigara içenlerin oranını yüzde 20'ye 
düşürmeyi planlıyoruz. 15 yaş altında da, bu oranın, yani, sigara içmeyenlerin oranının yüzde 100'e 
yaklaşmasını hedeflemiş durumdayız. 
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Yine, 15 yaş üzerinde yılda 6 litreden fazla alkol tüketen kişi sayısını da bu anlamda azaltmayı, 
15 yaş altında da bu oranı yüzde 100 oranında azaltmayı planlamış durumdayız. Bu anlamda, bir 
ruh sağlığı bilimsel komisyonu oluşturulmuş durumdadır. Komisyon, ulusal madde bağımlılığıyla 
mücadele programımız açısından temel aktivite alanlarını belirlemiştir ve öncelikli olarak da, hiç 
madde kullanmamış kişileri bu alışkanlığın, benzeri alışkanlıkların pençesine düşmekten kurtarmak 
hedeflenmektedir. 

Komisyonun çalışmaları ve raporu doğrultusunda özellikle koruyucu sağlık hizmetlerine ön
celik veriyoruz ve bu hususta çocuk ve ergen grubun da madde kullanımının önlenmesi konusunda 
toplum bilgilendirilmeye devam ediliyor. 2004-2005 öğretim yılından başlamak üzere, madde 
bağımlılığıyla ilgili bilgilerin eğitim müfredatında yer almasını sağlamış durumdayız. İlköğretim 3 
üncü ve lise 2 nci sınıflar arasında bütün öğrenciler, aileler ve öğretmenleri madde bağımlılığı 
konusunda eğitilmeye başlanmış durumdadır ve yine, program kapsamında, okullarda öretmenler 
tarafından tespit edilen öğrencilere ve ailelere yönelik olarak, bu konuda eğitim almış hekimler baş
ta olmak üzere, personelin ücretsiz danışmanlık hizmeti vermesi de sağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, Hükümetimiz, konuyla ilgili önemli bir adım atarak, 
özellikle madde bağımlılığının önlenmesi ve sokak çocuklarının korunmasıyla ilgili olarak, Devlet 
Bakanımız Sayın Güldal Akşit'in Başkanlığında, İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız, Millî 
Eğitim Bakanımız ve benim de içinde bulunduğum bir çalışmayı başlatmış durumdadır. İlgili 
bakanlıklar bu konuyla ilgili çabalarını ciddî bir eşgüdüm içerisinde sürdürmektedir ve bu konuda 
önemli neticeler elde edeceğimize inanıyorum ve Değerli Milletvekilimize hassasiyetinden dolayı 
tekrar teşekkür ediyorum. Yüce Meclisimizin, siz değerli milletvekillerimizin, bireylerin ve top
lumun zararlı alışkanlıklardan korunması hususunda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. 

Bildiğiniz gibi, Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, 28 Nisan 2004 tarihinde, Hükümetimiz 
döneminde, tarafımdan imzalanmıştır ve 30 Kasım 2004 tarihinde de Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir, Yüce Meclisimizin kabul edişinden sonra. Böylece, bu hususta bir ulusal prog
ram geliştirmeye başladık. 2005 ve 2010 yıllarını kapsayacak şekilde, değişik sektörlerin katılımıy
la hazırlanan Ulusal Tütün Kontrol Programı, 31 Mayıs 2005 tarihinde kamuoyumuzla da pay
laşılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, 19 Şubat itibariyle kamuya bağlı sağlık kurum ve 
kuruluşları, bu arada, Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık tesisleri de, Sağlık Bakanlığımıza dev
redilmiş bulunmaktadır. Bu devrin ilk günlerinde, özellikle, kalabalığın ve yoğunluğun yaşandığı 
bazı hastanelerimize, sağlık kuruluşlarımıza çevrilen objektiflerle, bu devirlerle ilgili bazı başlangıç 
sıkıntıları da ortaya konulmuştur. 

Öncelikle şunu ifade etmek isterim: Devir gerçekleştirilmeden önce, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığımızla birlikte ciddî bir çalışma yürüttük. 15'e yakın bölge koordinatörlüğü tes
pit ederek, bu bölge koordinatörlükleri vasıtasıyla, her hastaneyi teker teker gözden geçirdik ve 
yapılması gerekenleri belirleyerek, önceden hazırlıklarımızı tamamladık. Şunu özellikle ifade et
mek isterim ki, bu hazırlıklar yetersiz olmuş olsaydı, bir kültürün, bir işletim sisteminin, bir hizmet 
tarzının tamamen değiştirildiği böylesine kapsamlı bir projede, hiçbir hastanede hizmet edemez hale 
gelirdik; ancak, yalnızca büyük şehir hastanelerimizde ve ilk günlere, ilk iki üç güne münhasır kal
mak üzere yoğunluklar ve kalabalıklar yaşadık. 

Bu hususta, özellikle, şunu ifade etmek istiyorum: Yoğunluk ve kalabalık yaşadığımız has
taneler, öteden beri, bu yoğunluğun çok ciddî biçimde zaten yaşandığı hastanelerdi. Bu projeyi an
lamak için, geçtiğimiz yıllarda, aslında, geçtiğimiz on yıllarda, Sosyal Sigortalar Kurumu has
tanelerindeki yoğunluğu öncelikle bilmek gerekir. Hepimizin bildiği gibi, bu hastanelerimize baş
vuran vatandaşlarımızın önemli bir bölümü, randevu alamadığı için hastanelerin hizmetlerinden is-
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tifade edemez durumdaydı. Öyle ki, mevcut randevu müracaatların yarısı, yerine göre dörtte l'i an
cak karşılanabiliyordu. Tabiî, bu, biraz önce ifade ettiğim gibi, son bir yılın veya iki yılın bir sorunu 
olarak da ortaya çıkmış bir problem değildi. Bu problem, on yılların getirdiği bir problem olarak, 
toplumun gözünün önünde cereyan eden bir problemdi ve bunu hepimiz yaşıyorduk; sağlık çalışan
ları olarak yaşıyorduk, vatandaşlar olarak yaşıyorduk, politika yapıcılar olarak hepimiz bunu, bu 
gerçeği yaşıyorduk. 

İlaç konusunda da aynı problem vardı. Sigortalı hastalarımız ilaçlarını almak konusunda da 
ciddî sorunlar yaşıyorlardı; çünkü, ilaçlarını, temel olarak, yalnızca muayene oldukları Sosyal 
Sigortalar Kurumuna bağlı sağlık kuruluşlarından temin etmeleri mümkündü; buralarda temin 
edemedikleri ilaçlar için de sözleşmeli eczanelere çıkmak zorunda kalıyorlardı. 

Hükümetimizin aldığı cesur bir kararla, öncelikle, 10 Şubat tarihi itibariyle, sigortalı has
talarımızın ilaçlarının serbest eczanelerden temin edilmesinin önü büyük ölçüde açılmış oldu. Yani, 
bu husustaki kısıtlayıcı unsurlar ortadan kaldırıldı. Bugün itibariyle, 16 000'e yakın eczane -ki, ül
kemizde 20 OOO'in biraz üstünde eczane hizmet vermektedir- sigortalı hastalarımıza hizmet verir 
duruma geldi ve birinci haftanın provizyonla ilgili, ilaç teminiyle ilgili sıkıntıları Sosyal Sigortalar 
Kurumumuz ile Eczacılar Birliği arasındaki çalışmalarla, Sayın Bakanımızın çok değerli gayret
leriyle, büyük ölçüde, bugün için ortadan kalkmış durumdadır. Biz de, tabiî olarak, sahadaki 
durumu dikkatle takip ediyoruz ve şu anda vatandaşlarımız eczanelerden ilaçlarını rahatlıkla alabil
mektedirler. 

VEZİR AKDEMİR (İzmir)- Nerede Sayın Bakanım?!. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla)- Bütün Türkiye'de ilaçlarını rahatlıkla ec

zanelerden alabilmektedirler. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli)- Çalışma Bakanlığındayken alamaz mıydı? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli Milletvekilim, siz. öyle zan

nediyorum ki, işçilerimiz biraz önce bahsettiğim on yıllar boyunca bu sıkıntıları yaşarken, başka bir 
ülkede yaşıyordunuz, herhalde onları görmüyordunuz. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Vatandaş aradı o günleri, vatandaş o günleri aradı. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Vatandaş... Biraz önce de ifade ettim değer

li arkadaşlarım; kuşkusuz ki, bu kadar geniş ve kapsamlı bir projeyi yürütürken, ilk birkaç gün 
içerisinde bir alışkanlık döneminin geçirilmesi gayet doğaldır. 

Kaldı ki, bu arada şunu özellikle ifade edeyim; bakınız, bu rakamlar çok önemli: Biz, birinci 
günden itibaren günde kaç hasta muayene ettiğimizi, devraldığımız sağlık kuruluşlarında, has
tanelerde kaç hasta muayene ettiğimizi takip ettik. Ocak ayı itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumun
dan devraldığımız 100 hastanenin verilerinin incelenmesi, yaklaşık olarak günde, bu hastanelerde, 
110 000 kişinin muayene edildiğini bize göstermiştir. Bu kalabalığın çok yaşandığı ilk günlerde, 
yaklaşık olarak 135 000 civarında hasta muayene etmiş durumdayız; yani, bütün bunlara rağmen, 
muayene ettiğimiz hasta sayısı daha fazladır. 

Sosyal Sigortalar Kurumundan hizmet alan vatandaşlarımız, sigortalılarımız, işçilerimiz, bu 
geçiş dönemi içerisinde bilgilendirilmelerinin devam etmesi suretiyle, sağlık hizmetini, yalnızca 
geçmişte hizmet aldıkları hastanelerden değil, ülkedeki bütün hastanelerden, bölgelerindeki bütün 
hastanelerinden, hatta, mahallelerindeki, evlerinin yanındaki sağlıkocaklarından da alabileceklerini 
her geçen gün biraz daha fark etmektedirler. Bu suretle, beşinci günde rakam 120 000'ler civarın
dadır. Yani, yine, bu hastanelerde muayene edilen hasta sayısı, geçmiş dönemdeki ortalamanın 
üzerindedir. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumu ve hastaneleri, yıllarca, işçilerimize. 
hakikaten, önemli hizmetler vermiştir; ancak, şunu özellikle ifade etmek isterim ki, imkânlarının 
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darlığı ve bütün diğer sağlık kuruluşlarından yararlanma yolunun işçilerimize açılmamış olması 
dolayısıyla, geçmiş dönemlerde az sayıda hastaneden, az sayıda sağlık kuruluşundan, yetersiz 
sayıda eczaneden hizmet almak zorunluluğunda olmaları, bu vatandaşlarımızı sürekli olarak bir 
sıkıntı içerisinde tutmuştur. 

Burada önemli bir nokta var. İlgili hastanelerde, 1 hasta başına düşen muayene süresi, yap
tığımız incelemelerle, geçmişte, 6 ilâ 7 dakika civarındadır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu rakam hakikaten çok önemli ve dikkatlerinizi çekmek is
terim. Bu hastanelerde geçmiş yıllarda verilebilen hizmet, fonksiyonel kapasiteleri itibariyle, 1 has
taya ayrılan sürenin 6 ilâ 7 dakika olması şeklinde tezahür etmiştir. Takdir edersiniz ki, hiçbir 
hekim, 6 ilâ 7 dakikada hastasına gerekli teşhisi ve yönlendirici tedaviyi uygulayamaz; hiçbir has
ta, bu kadar süre içerisinde derdini anlatamaz. 

Şimdi, biz neyi hedefledik? Bu projenin ana amaçlarından birisi şudur: Özellikle, birinci 
basamakta, hastalarımızın önemli bir bölümünü koruyucu sağlık hizmetleriyle birlikte tedavi 
ederek, onların hastanelere yönlenmelerini, hastanelere gitme ihtiyaçlarını azaltmak; ikincisi de, 
sonuç itibariyle, hastanelerimizde, 1 hasta başına düşen muayene müddetini artırmak. 

Nisan ayının başlangıcı itibariyle, bu süreyi, şu anda 9 dakika olarak hedeflemiş durumdayız. 
6 dakikadan, bir ay içerisinde 9 dakikaya çıkarmayı hedeflemiş durumdayız ve buna da 
ulaşacağımıza inanıyoruz. Eylül veya ekim ayları itibariyle, bu süreyi -1 hasta başına harcanan 
süreyi- 12 dakikaya çıkarmayı, yıl sonu itibariyle veya Ocak 2006 itibariyle de bu süreyi 13 ilâ 14 
dakikaya çıkarmayı düşünüyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, aslında, bu süreler de, arzulanan süreler değildir; ancak, 
bizim 10 ay için hedeflediğimiz süreler, şu andaki mevcut sürenin 2 katını geçecek şekilde hedef
lenmiştir. Kuşkusuz ki, bu hususta, 1 hastaya ayrılan sürenin asgarî 20 dakika olmasını sağlamak 
durumundayız. Bunu da, yine, sizlerle birlikte, Yüce Meclisimizde çıkardığımız Aile Hekimliği 
Kanunuyla, 2007 yılına kadar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2007 yılının sonlarında, bu ülkede, ül
kemizin güzel insanları, bir hekimin karşısına gittiklerinde, 15 ilâ 20 dakika arasında kendilerine bir 
zaman ayrıldığını göreceklerdir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, zaman zaman, bu yaptıklarımız için, Hükümetimizin bu icraatları 
için "reform" ve "devrim" ifadelerini kullanıyorlar, gerçekten haklılar; çünkü, bu bahsettiğimiz şey
ler, dünün sorunları değil. Değerli arkadaşlarım, ben, 1978 yılında tıp fakültesine bir öğrenci olarak 
girdiğimde de ülkede böylesine sorunlar vardı, Hükümeti devraldığımızda da bu sorunlar devam 
ediyordu. îki yıl içerisinde ciddî bir mesafe katettik. Bundan sonra da, bu husustaki dönüşüm 
çabamız, Sağlıkta Dönüşüm Programımız, bütün kararlılığıyla, bütün hızıyla devam edecek ve hal
kımıza, vatandaşlarımıza, çok daha iyi, kolay ulaşabilecekleri, kaliteli bir sağlık hizmetini, ik
tidarımız döneminde, inşallah, sunacağız. 

Ben, bu itibarla, hepinize saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonun, bazı sayın milletvekil
lerinin yasama dokunulmazlıkları hakkında 5 adet raporu vardır; sırasıyla okutup, bilgilerinize 
sunacağım. 
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IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/624) (S. Sayısı: 767) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir 

hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki 
dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 tarihli top
lantısında görüşülmüştür. 

Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kal
dırılması talebini iletmiştir. 

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

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

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

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

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

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

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

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 

(x) 767 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, 
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oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

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

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

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

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

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

Oya Araslı Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 
Ankara Bursa Afyonkarahisar 

Feridun Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 
Antalya Malatya Adana 

Atilla Kart Ziya Yergök Sezai Önder 
Konya Adana Samsun 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
İkinci raporu okutuyorum: 
2.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nunyasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/625) (S. Sayısı: 768) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçim yasaklarına aykırılık suçunu işlediği iddia olunan Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğ-

du hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma komisyonumuzun 12 Ocak 2005 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

Karma komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Ordu Milletvekili İdris 
Sami Tandoğdu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

(x) 768 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 1 0 8 -



T.B.M.M. B : 64 1 . 3 . 2005 O : 1 

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

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

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

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

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

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

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

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

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütlerde bulunmuştur. 

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

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellenmemesi 
için bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan millet
vekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 
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Bu nedenlerle, komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Oya Araslı Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 
Ankara Bursa Afyonkarahisar 

Feridun Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 
Antalya Malatya Adana 

Atilla Kart Ziya Yergök Sezai Önder 
Konya Adana Samsun 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Üçüncü raporu okutuyorum: 
3.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/626) (S. Sayısı: 769) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Müteselsilen görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Sakarya Millet

vekili Ayhan Sefer Üstün hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 
12 Ocak 2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak, Sakarya Milletvekili Ay
han Sefer Üstün hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

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

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

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

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

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 

(x) 769 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

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

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

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

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

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

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

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

Oya Araslı Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 
Ankara Bursa Afyonkarahisar 

Feridun Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 
Antalya Malatya Adana 

Atilla Kart Ziya Yergök Sezai Önder 
Konya Adana Samsun 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Dördüncü raporu okutuyorum: 
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4.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/627) (S. Sayısı: 770) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yetkili mercilerin emirlerine riayetsizlik suçunu işlediği iddia olunan Afyonkarahisar Millet

vekili Ahmet Koca hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 
2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Afyonkarahisar Millet
vekili Ahmet Koca hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

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

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yetkili mercilerin emirlerine riayetsizlik suçunu işlediği iddia olunan Afyonkarahisar Millet

vekili Sait Açba hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 
2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Afyonkarahisar Millet
vekili Sait Açba hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

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

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

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

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

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırabilmektedir. 

(x) 770 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

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

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

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

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

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

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

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

Oya Araslı Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 
Ankara Bursa Afyonkarahisar 

Feridun Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 
Antalya Malatya Adana 

Atilla Kart Ziya Yergök Sezai Önder 
Konya Adana Samsun 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Beşinci raporu okutuyorum: 
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5.- Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/629) (S. Sayısı: 771) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan Sivas 

Milletvekili Orhan Taş hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 
12 Ocak 2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Sivas Milletvekili Orhan Taş Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Sivas Milletvekili Orhan 

Taş hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

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

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

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

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

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

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

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

(x) 771 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

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

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

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

Oya Araslı Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 
Ankara Bursa Afyonkarahisar 

Feridun Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 
Antalya Malatya Adana 

Atilla Kart Ziya Yergök Sezai Önder 
Konya Adana Samsun 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
L- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın (6/1442) ve (6/1446) esas numaralı sorularını geri 

aldığına ilişkin önergesi (4/257) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 576 ve 580 inci sıralarında yer alan (6/1442 ve 1446) esas 
numaralı sözlü soru önergelerimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ümmet Kandoğan 

Denizli 
BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza 

sunacağım. 
Tezkereyi okutuyorum: 

- 1 1 5 -



T.B.M.M. B : 64 1 . 3 . 2005 O : 1 

2. - Avrupa Birliği Parlamento Başkanlarının Macaristan 'in Başkenti Budapeşte 'de yapılacak 
Konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını temsilen TBMM Başkanvekili Ali Dinçer'in 
katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/765) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
25 Şubat 2005 

Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Konferansı, 6 - 7 Mayıs 2005 tarihlerinde Macaristan'ın 
Başkenti Budapeşte'de yapılacaktır. 

Söz konusu konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını temsilen TBMM Başkan
vekili Ali Dinçer'in katılması hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlen
mesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine 
sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş 2 adet doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; 

ayrı ayrı okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 
3.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/266) 

doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/258) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3 Mart 2004 tarihinde TBMM Başkanlığına sunmuş olduğum "Ankara İlinde Batıkent Adıyla 
Bir İlçe Kurulmasına Dair 2/266 esas numaralı Kanun Teklifim" havale edildiği komisyonlarda 
bugüne kadar görüşülmediğinden, teklifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince doğrudan gün
deme alınması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 29.6.2004 
Prof. Dr. Dursun Akdemir 

İğdır 
BAŞKAN - Önerge üzerinde, İğdır Milletvekili Sayın Dursun Akdemir; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 3.3.2004 tarihinde sunmuş olduğum, ancak, Başkanlıkça havale 
edildiği komisyonda bugüne kadar görüşülemeyen (2/266) esas numaralı Ankara İlinde Batıkent 
Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğ
rudan gündeme alınmasıyla ilgili olarak vermiş olduğum önergem üzerinde söz almış bulunmak
tayım; bu vesileyle, sözlerime başlamadan önce, siz değerli milletvekili arkadaşlarıma ve Yüce 
Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, başkent, bir ülkenin aynasıdır. O ülkenin gelişmişliği, uygarlık düzeyi, 
modern çağımıza uygunluğu, başkentle yansımaktadır. Başkent, ülkenin geçmişidir, bugünüdür ve 
yarınlarıdır. Bu çerçeveden bakıldığında, Ankara sorunları sadece Ankara'da oturanların değil bütün 
ülkenin sorunudur ve bu ülkenin temsilcileri olarak da hepimizin sorunudur. Sorunları birlikte tes
pit edip çözüm aramak, aynı zamanda çözüm bulmak bizlerin birinci ve öncelikli görevidir. 
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Değerli arkadaşlarım, Ankara, Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti olmasıyla birlikte ayrı bir an
lam ve mana kazanan bir kenttir. Ankara denince, uygarlıktan yana, hoşgörüden yana, cumhuriyet
ten ve demokrasiden yana bir kent kimliği akla gelmektedir. Ankara'nın bu kimliği, Atatürk'ün kur
duğu Türkiye Cumhuriyetinin kimliğiyle özdeştir. İşte bu nedenle, Başkent Ankara büyük bir önem 
taşır Türkiye Cumhuriyeti için. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın bütün büyük başkentlerinde, şehrin imarını teşkil eden eski 
yapıların yanında, yeni uydu kentler yapılmakta ve gökdelenler inşa edilmektedir. Bu değişimden 
Ankara da payını almakta, bir gereği olarak da uydu kentler gerçekleştirilmekte, yeni binalar oluş
turulmaktadır; ama, ne yazık ki, buna paralel olarak, bugün, sorunlar çözümlenemeden ortada dur
maktadır. 

İşte, Ankara Başkentimizde Batıkent ismi de bu anlamda ayrı bir mana kazanmaktadır. Başken
tin hem idarî taksimatı hem idarî yönetimi ve hem de yönetim anlayışı bakımından sorunları vardır; 
bu nedenle, metropolitan il olması yanında, bağlı ilçeleriyle de ayrıca hemen hemen Anadolu'nun 
tüm şehirlerinin sorunlarını bir bütün olarak yaşamaktadır Ankara. O halde, yapılması gereken şey, 
Ankara'nın idarî taksimatını yeniden gözden geçirmemiz kaçınılmaz olmuştur. Bu anlayış içerisin
de, Batıkent'in, 1979 yılında, insanların uygun ortamlarda barınma hakkı, bireylerin, toplumların 
kalkınması ve güvenliği için örnek bir yer olması amacıyla Ankara'nın Yenimahalle İlçesi sınırları 
içerisinde çok geniş bir alan üzerinde kurulması öngörülmüştür. 

Değerli Başkanım, sayın milletvekilleri; bugün, Başkentte, bir mahalle, bir semt olarak 
Batıkent'i görmek mümkün değildir. Batıkent, 500 000 nüfusuyla, vatandaşlarımızın yaşadığı 90 
000 konuttan oluşan, 8 OOO'in üzerinde işyerine sahip bir kent halinde bulunan bir yöredir. Kent 
görünümü almış bu yerleşim merkezini muhtarlıkla yönetmek mümkün müdür; değildir. Batıkent'in 
pilot sanayi bölgesine yakın olması, nüfusunun hızla artması, buna paralel olarak yapılaşmanın hız
la artmış olması, eğitim ve öğretime yoğun ilginin olması nedeniyle uygun eğitim yapılanmasına ih
tiyaç duyulması gibi nedenler açıkça dikkat çekmektedir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, mevcut nüfusu, yapılaşma özelliği, eğitim-öğretim ve sanayi 
potansiyeli, ayrıca, belediyecilik, ulaşım, güvenlik, sağlık ve diğer tüm idarî hizmetler dikkate 
alınarak Ankara'da Batıkent adıyla bir ilçe kurulması gerekli görülmüş ve bu amaçla kanun teklifi 
verilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Akdemir. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - İşte bu nedenlerle, Batıkent ilçe olmayı hak etmiştir. Bunun 

için, siyasî bir kaygı, siyasî bir kayırma da söz konusu olamaz ve kimse de bunu böyle düşün
memelidir. 

Ben, bu nedenle, inanıyorum ki, Batıkentlilerin özlemlerinin giderilmesi yönünde siz say
gıdeğer milletvekili arkadaşlarımızın önergeme destek vereceğini umuyor, bu duygu ve düşünceler
le, Yüce Meclisi ve sizleri saygıyla selamlıyorum. (DYP, Bağımsızlar ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Önerge üzerinde, Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz Ateş; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İğdır Milletvekilimiz Değerli Dursun Akdemir'i uzun 

süredir Ankara'nın en önemli sorunlarından biri olan Batıkent'in ilçe olması konusunda verdiği 
önergeden ötürü kutluyorum. 

Batıkent, 1995 yılından bugüne kadar ilçe olmak için değişik girişimlerde bulunmaktadır. 
Sayın Belediye Başkanımızın -mevcut Yenimahalle Belediye Başkanımızın- bunu kendisine karşı 
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bir hareketmiş gibi algıladığını gazetelerde okudum. Sayın Başkanımız meraklanmasın; Sayın Baş
kanın şahsıyla veya Yenimahalle Belediyesinin şu andaki çalışmalarından ötürü Batıkent ilçe ol
mayı istemiyor. Batıkent'in ilçe olma isteği, 1995 yılından bugüne kadar değişik defalar Türkiye 
Büyük Millet Meclisi gündemine gelmiş; ama, maalesef, bu konuda herhangi bir adım atılamamış-
tır. O nedenle, Batıkent, şu anda, Türkiye'nin 50 ilinden daha büyük. Hükümetimiz, büyükşehir 
belediyesinin sınırlarını genişleterek yerel hizmetlerin halka ulaşması konusunda bir kanun da 
çıkardılar. Köyleri kentlere dahil ederken, Batıkent'in halen köy statüsü gibi bir yönetim şekliyle 
yönetilmesi, asayişin jandarma tarafından halen sağlanıyor olması, doğrusu, kabul edilir bir durum 
değildir. 

Ayrıca, Batıkentliler son pazar günü, yani iki gün önce de, ilçe olmak için bir miting düzen
lediler -Sayın Sağlık Bakanımız da burada- orada bir hastanenin yapılması talebi var. Maalesef, o 
talepte de, arsa şehir merkezinde kaldı, değerlendirildi, biz bunu bir başka şekilde değerlendirerek, 
arsayı... Halkın ulaşımının zor olduğu bir yere hastanenin yapılması girişimleri var; bunun da doğ
ru olmadığına inanıyorum. Sayın Bakan, bu konuda, eğer Batıkentlileri, Ankarılıları rahatlatacak 
güzel mesajı varsa, bir bilgi verirse de çok sevinirim. 

Batıkent, gerçekten, ilçe olmayı hak eden bir yerleşim birimimiz. 250 000 dolayında nüfusu 
var. Türkiye'nin 50 ilinden daha büyük. O nedenle, burada, bu Batıkent'in ilçe olmasında büyük 
yarar var. 1995 yılından bugüne kadar, yani on yıldır hep gündeme gelir gider; ama, öyle zan
nediyorum ki, İktidar Partimizin değerli milletvekilleri de, muhalefet partimizin değerli milletvekil
leri de, bu konuda Sayın Milletvekilimizin önergesine destek verirler. 

Bu önergenin, direkt, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınması konusunda katkılarınızı 
esirgemeyeceğinizi diliyor; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önerge kabul edilmemiştir. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Efendim, bir daha oylatın. 
BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
4.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım

sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifinin (2/322) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/259) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
15.10.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş olduğum (2/322) 

esas numaralı "1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim" Başkanlıkça havale edildiği 
komisyonlarda bugüne kadar görüşülmediğinden, teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince 
doğrudan gündeme alınması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 5.1.2005 
Ümmet Kandoğan 

Denizli 
BAŞKAN - Önerge üzerinde, önerge sahibi Sayın Ümmet Kandoğan; buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Bundan yaklaşık dörtbuçuk ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğum, 

ancak, diğer kanun tekliflerimizde olduğu gibi, komisyonda görüşülmeden İçtüzüğün 37 nci mad-
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desi gereğince doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınmasıyla ilgili önergem 
bugün huzurlarınıza gelmiştir. 

Ben, bu önergemle, kanun teklifimle ilgili konuşmadan önce, her zaman olduğu gibi, bizim 
vermiş olduğumuz kanun tekliflerinin, muhtevasına bakılmadan, milletimize, memleketimize fay
dasına bakılmadan, sadece muhalefet milletvekili tarafından verilmiş olması dolayısıyla komisyon
lara alınmamasını üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. 

Bu kanun teklifim, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. 1999 yılında düzen
lenen ve 2003 yılında yeni ilavelerle bu kurumlarda çalışıp emekli olan Bağ-Kur, SSK ve Emekli 
Sandığı emeklilerinin yeni bir işte çalışmaları durumunda ücretlerinden yüzde 10 kesinti yapıl
masıyla ilgili 2 kanun teklifi, Meclisten kanunlaşarak geçmiştir. Şimdi, bu durumda olan vatandaş
larımız, yeni bir işte çalışmaya başladıktan takdirde, almış oldukları maaşlarının yüzde 10'u, sosyal 
destek primi adı altında kesilmektedir. İktidar Partisi milletvekillerimiz de, mutlaka seçim böl
gelerine gittiklerinde, ilçelere, beldelere, köylere gittiklerinde, bu hususun onlara da müteaddit 
defalar iletildiği kanaatindeyim; çünkü, bu kanun teklifimden, yaklaşık 260 000 civarında emekli 
istifade edecektir. 

Geçenlerde, Abdüllatif Şener Beyin açıklamasını, hep beraber, gazetelerden okuduk, televiz
yonlardan dinledik. Türkiye'de, yaklaşık 20 000 000 insanın geçim şartlarından dolayı çok ciddî 
manada sıkıntılar içerisinde olduğunu, bizzat, bu hükümetin bir bakanı ifade ettiler; Türkiye'de 
yaşayan 20 000 000 insanın açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığını söylediler. 

Son yapılan araştırmalarla, Türkiye'de, en alt gelir grubu ile en üst gelir grubu arasındaki 
uçurumun biraz daha açıldığı rakamlarla ispat edildi. 2002 yılında, en alt gelir grubundan yüzde 
20'sinin millî gelirden aldığı pay yüzde 6,5 iken, 2004 yılında bu rakam yüzde 6,3'e düşmüştür. En 
yüksek gelir grubunun yüzde 20'sinin aldığı gelir payı ise, 2002'de yüzde 45,4 iken, 2004 yılında 
yüzde 47,6'ya çıkmıştır. Bu da gösteriyor ki, alt gelir grubunda yaşayanlarımız, her geçen gün geçim 
zorluğu çekmeye başlamışlar ve ciddî manada sıkıntı içerisindeler. 

Türkiye'de, açlık sınırının 523 000 000 lira olduğu, yoksulluk sınırının da 1 590 000 000 lira 
olduğu, yine şubat ayı içerisinde, yeni açıklanan rakamlar. Açlık sınırı, sadece dengeli beslenebil
mek için, bir ailenin bir ayda harcaması gereken miktar 523 000 000 lira; ama, Bağ-Kurdan emek
li olup yeni bir işte çalışan bir vatandaşımızın, yeni bir işte çalışmasından dolayı yaklaşık 57 000 
000 lirası her ay kesilmektedir; SSK ve Emekli Sandığından emekli olanlar da aynı durumdadırlar. 
Bu nedenle, eğer, bu kanun teklifimiz sizlerin oylarıyla Meclis gündemine alınacak ve daha sonra 
da kanunlaşacak olursa, çok zor şartlar altında yaşayan vatandaşlarımıza, en azından 57 000 000 lira 
daha fazla aylık gelir elde etme imkânı sağlanmış olacaktır. 

Türkiye'de, her ne kadar, televizyonlar ve gazeteler pespembe tablo çizseler de, Türkiye'nin 
realitesinin bu olmadığı çok açık. Bakınız, işsizlik oranları -yeni açıklandı- 2000'de yüzde 6,5; 
2001'de yüzde 8,4 -beğenilmeyen yıllar- 2002'de yüzde 10,3; 2003'te yüzde 10,5; 2004'te yüzde 
10,3. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Toparlıyorum. 
Türkiye'de yüzde 8,5-9 büyüme olduğu söylenirken, işsizlik oranlarının hâlâ 2000 ve 2001 yıl

larının çok üzerinde olması karşısında, o pembe tabloların Türkiye'nin gerçeğini, realitesini, 
durumunu yansıtamadığı çok açıktır. 
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Ocak ayının ihracat rakamlarını da gördük. Ocak ayında ihracat yüzde sıfır artıyor, ithalat da 
yüzde 10,3 ve ocak ayının dışticaret açığı da yine 2 400 000 000 dolar civarında. Denizli İlinde, ilk 
defa, tarihinde görülmemiş ölçüde, 2005 yılının ocak ayı ihracatı, 2004 yılının ocak ayının ih
racatının 11 000 000 dolar altındadır. Bu durum da gösteriyor ki, Türkiye ekonomisi her geçen gün 
sıkıntıya girmekte, dargelirliler çok sıkıntı çekmekte. Emekli maaşıyla geçinemeyen bir insanın bir 
başka işte çalışması karşısında kesilen yüzde 10 prim, onlar için çok önem arz etmektedir. 

Bir polis memuru günde onbeş, onaltı saat çalışacak, yirmibeş yıl sonra emekli olacak; emek
li olduğunda eline geçecek olan aylık ücret 550 000 000 lira. Bu polis memurunun 550 000 000 
lirayla geçinmesinin mümkün olduğu söylenebilir mi? İşte bu polis memurumuz, 550 000 000 liray
la geçinemeyince, yeni bir işte çalışmaya başladığı takdirde maaşından da yüzde 10 oranında kesin
ti olmasını da, hiçbir adalet duygusuyla izah etmenin mümkün olmadığı inancındayım. 

Bu duygularla, bu kanun teklifimin Meclis gündemine alınmasını sizlerden özellikle istirham 
ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kandoğan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş

tir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

V.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
/.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ve 1.3.2005 Salı gün

kü Birleşimde sadece sözlü soruların görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu önerisi 

No: 133 Tarihi: 1.3.2005 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 36 ncı 

sırasında yer alan 634 sıra sayılı Antalya İli Kale İlçesinin Adının Demre Olarak Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifinin bu kısmın 9 uncu sırasına, 172 nci sırasından 199 uncu sırasına (199 dahil) 
kadar olan uluslararası anlaşmalarla sözleşmelerin de 10 uncu sıradan başlamak üzere 10-34 üncü 
sıralara alınmasının; Genel Kurulun 1.3.2005 Salı günü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin ile ilgili gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 4 üncü sırasındaki ve kendisiyle il
gili diğer sözlü soru önergelerini cevaplandırıncaya kadar, 2.3.2005 Çarşamba günü 14.00-23.00; 
3.3.2005 Perşembe günü de 14.00-21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin; 1.3.2005 
Salı günkü birleşimde sadece sözlü soruların görüşülmesinin; 2.3.2005 Çarşamba günkü birleşim
de sözlü soruların görüşülmemesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Sadullah Ergin Ali Topuz 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
Alınan karar gereğince, bugün sadece sözlü soruları görüşeceğiz. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu, 1, 2, 25, 27, 51, 131, 201, 223, 
228, 249, 251, 293, 338, 356, 363, 432, 445, 449, 458, 459, 492, 495, 511, 566, 

Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek, 3, 63, 124,126,127,128, 129,130,132, 140, 159,165, 213, 
271, 321, 325, 337, 350, 483, 500, 519, 533, 575, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin, 4, 6, 39, 78, 198, 209, 286, 
302,353, 538, 581, 593 üncü Sıralardaki soru önergelerine bu oturum içerisinde cevap vereceklerini 
beyan etmişlerdir. 

Sözlü soru önergeleri cevaplandırılırken bu hususlara dikkat edeceğim. 
VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
].- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, SSK hastane ve dispanserlerindeki kantin, kafeterya ve 

çay ocaklarının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/691) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

2.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç bedel
lerini zamanında tahsil edebilmeleri için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu 'nun cevabı 

3.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu ile ilgili yeni bir 
düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

4.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden yapılan
dırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

5.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe yerleş-
tirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

6.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

7.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından yararlananlara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

8.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından 
kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

9.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başes
gioğlu 'nun cevabı 

10.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, aynı branş hekimler arasındaki ücret farklılığına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

/ 
11.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına iliş

kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 
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12.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalılık yasasının uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

13.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, SSK emeklilerinin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1163) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

14.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'nın açmış olduğu bir ihaleye ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu 'nun cevabı 

15.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bağ-Kura kayıtlı esnafın kuruma olan borçlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

16.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ücret dengesizliği ve istihdama ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu 'nun cevabı 

17.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, ülkemizdeki işsizlik oranına ve hükümetin istihdam 
sağlayacak projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1292) 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

18.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, SSK emeklilerinin TÜFE farkından 
doğan alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

19.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Ödemiş İlçesinin SSK Hastanesi ihtiyacına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

20.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Bergama İlçesinin hastane ihtiyacına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı 

21.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ücret Garanti Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun cevabı 

22.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bakanlığa ait kreş ve rehabilitasyon merkezinin 
kapatılmasına ve yeni yapılan tenis kortuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1352) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

23.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için sendika 
kurmalarına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1369) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

24.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
dönersermayeden ödenen paya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6 1432) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

BAŞKAN - Sözlü soru önergelerini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından 
sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Vezir Akdemir 
İzmir 
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Sosyal Sigortalara bağlı hastanelerimizde yaşanan sorunlardan birisinin de personel yetersiz
liği olduğu bilinmektedir. Yeterli sayıda doktor, hemşire ve hastabakıcı olmadığı yetkililer tarafın
dan beyan edilmektedir. Buna rağmen Bakanlık bünyesinde çalışmalarını sürdüren hastanelerin ve 
dispanserlerin birçoğunda faaliyet gösteren kantin, kafeterya ve çay ocakları ilgili hastane, vakıf ve 
dernekler tarafından çalıştırılmaktadır. 

Çalıştırılan bu işletmelerde yönetim kurullarından hekim, başhemşire ve sağlık memurları 
görevlendirilmektedir. Dolayısıyla, bu, görevlilerin aslî görevlerindeki verimliliği düşürmektedir. 

1) Bakanlığınız bünyesinde çalışmalarını sürdüren hastanelerin ve dispanserlerin personel 
yetersizliğinden dolayı yeterli sağlık hizmeti verilmediği görülmektedir. Bu sebeple mevcut per
sonelden yeterli verimi alabilmek için hastane ve dispanserlere bağlı kantin, kafeterya ve çay ocak
ları özelleştirilip ve burada çalışan personel aslî görevlerine döndürülemez mi? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu tarafından sözlü 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Vezir Akdemir 

İzmir 
Ülkemizde yaşanan sorunlardan biri de, eczanelerimizin Bağ-Kur, SSK ve diğer kamu çalışan

larına verdikleri ilaçlardan dolayı reçete bedellerini kamu kurum ve kuruluşlarından zamanında tah
sil edememeleridir. Bu nedenle, ilaç ve eczacılık hizmeti sürdürülemeyecek boyuta gelmiştir. Ül
kemizin dört bir yanında yıllardır özveriyle halka sağlık hizmeti sunan eczacılar, özellikle Bağ-Kur-
la yapılan sözleşme gereği 60 günde almaları gereken parayı zamanında tahsil edemediklerinden 
dolayı mağdur olmaktadırlar. 

1- Eczacılık faaliyetini yürüten eczacılarımızın ticarî faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, özel
likle Bağ-Kur ve SSK'da çalışan memur ve işçilerimize verdikleri ilaç bedellerini süresinde tahsil 
edebilmeleri için bir çalışmanız var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hasan Ören 
Manisa 

1- 4958 sayılı Yasa ile işverene, işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarih
te işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu getirilmesi, sigortasız işçilerin tespitinde yeni sorunlara 
neden olmamış mıdır? 

2- İşyerinin iş başlamadan önce bildirim zorunluluğu ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacak 
mıdır? 

3- Asgarî ücretli işçinin işverene maliyetinin yüksek olması nedeniyle, sigortalı işçi çalıştır
mayı özendirmek ve asgarî ücretlinin satın alma gücünü artırmak için vergi ve primlerde indirim 
yapılması düşünülmekte midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hasan Ören 
Manisa 
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1- 4956 sayılı Kanuna istinaden uygulamaya konulan Bağ-Kur prim alacaklarının yeniden 
yapılandırılması yasası çerçevesinde 365 000 sigortalının yüzde 10'u başvuruda bulunmuş, sigor
talıların büyük kısmının mağduriyeti giderilememiş, vatandaşlar Bağ-Kur sisteminden çıkma 
durumuna gelmişlerdir. Bu mağduriyeti gidermek üzere borçların yeniden yapılandırılmasına 
yönelik olarak yeni bir hazırlık yapılmakta mıdır? 

2- Borçların yeniden yapılandırılmasında gecikme zammı indirimi ve faiz borçlarında da bir in
dirime gidilmemesinde, başvuruların sınırlı sayıda olmasına neden olduğu düşünülmekte midir? 

3- Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını daha rahat ödeyebilmeleri için faiz ve gecikme zammı in
dirimi öngören çalışmalar yapılmakta mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yer alan konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu 

tarafından sözlü olarak yanıtlanması için, gereğini arz ederim. 
Ali Arslan 

Muğla 
KİT'lerde çalışırken, özelleştirme sonucu açığa çıkan işçilerimize sekiz ay süreyle tazminat 

ödenmiştir; ancak, mağdurların bazıları, iş güvencesinden yoksun özel işyerlerinde sigortalı olarak 
çalışmaya başlamışlardır. 25.4.2000 tarih, 24736 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2002/3974 
sayılı Yönetmelik ve 18.7.2002 tarih, 24819 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2002/4416 sayılı 
Yönetmelikle 1 800 işçi kamu kurumlarında işe yerleştirilmiş; o tarihlerde askerde olanlar ile 
çalışıyor durumda gözüken mağdurlar yararlanamamışlardır. 

1- Yönetmeliklerin çıktığı tarihte sigortalı çalışıyor olduğu için kamu kurumlarına yerleştiril
meyen, hak kaybına uğrayan ve özel işyerlerinde İş Yasası tehdidi altında iş güvencesiz olarak çalış
mak zorunda bırakılanların mağduriyetlerini nasıl gidereceksiniz? 

2- Yönetmeliklerin uygulandığı tarihte vatanî görevde bulundukları için hak kaybına uğrayan
larla ilgili bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 

Ülkemizde yaklaşık 5 000 000 Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklimizin ekonomik 
sıkıntısı her geçen gün biraz daha büyümektedir. Yıllardır yaptığı hizmetin karşılığı olarak emek
lilik günlerinde insanca yaşam şartlarını fazlasıyla hak eden emeklilerimiz, ne yazık ki, açlık 
sınırının altında bir emekli maaşına mahkûm bırakılmıştır. 

Bu doğrultuda; 
1- 2002 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin ekonomik kayıplarını karşılayacak ve 2003 

yılında emeklilerimizin biraz olsun ekonomik olarak rahatlatacak, yaşam standartlarını yükseltecek, 
onurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayacak yeni düzenlemeler yapmayı düşünüyor musunuz; 
düşünüyorsanız, bu düzenlemeler neler olacaktır? 

2- Memur emeklileri ile işçi ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki gelir uçurumunu kapatmak 
amacıyla getirilen sosyal destek ödemesine rağmen, tabanaylıklarda işçi ve Bağ-Kur emeklileri 
aleyhine çok ciddî gerilemeler meydana gelmiştir. Ülkemizde yaşayan ve aynı kurum ve kuruluş
larımızda yıllarca hizmet etmiş emeklilerimiz arasındaki ücret dengesizliğini ortadan kaldıracak 
düzenlemeler yapmayı düşünüyor musunuz; düşünüyorsanız, bunlar nelerdir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dursun Akdemir 

İğdır 

1.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atandığınız gün itibariyle ülkemizde ne kadar iş
siz vardı? Bugün ülkemizde işsiz sayısı ne kadardır? 

2.-Ülkemizdeki işsizlerin ne kadarı işsizlik sigortası kapsamındadır? 

3-İşsizlik sigortasından faydalanmak için kaç kişi müracaat etmiştir? 

4.- Kaç kişiye işsizlik sigortası kapsamında ödeme yapılmaktadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Hüseyin Ekmekcioğlu 

Antalya 

1.- 4956 sayılı Kanunla Bağ-Kur Sosyal Güvenlik Destek Primi sisteminde bazı değişiklikler 
yapıldığı bilinmektedir. Yapılan değişiklik özetle; Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK'dan yaşlılık ay
lığı alanların, yeniden vergi mükellefi olması durumunda yaşlılık aylıklarının yüzde 10'u kadarının 
Sosyal Güvenlik Destek Primi olarak kesilmesini öngörmektedir. 

Kanımca bu uygulama, bir eşitsizliğe neden olmaktadır. Hiç düşündünüz mü, bir emekli niye 
yeniden vergi mükellefi olur? Elbette geçim sıkıntısı çektiği için. Ama, her yeni vergi mükellefi ve 
yeni işyeri açan milyarlarca lira para kazanmamaktadır. Bu uygulamayla pek çok insanın kayıtlı 
ekonomiden uzaklaşması, istihdam alanlarının daraltılması gibi birtakım olumsuzluklara yol açıl
maktadır. 

Emekli kesimimizin ekonomik yükünü daha da artıran bu uygulamayı Bakanlığınızca gerekli 
düzenlemeleri yaparak kaldırmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Fahrettin Üstün 

Muğla 

1.- 58 inci ve 59 uncu hükümetler döneminde size bağlı kuruluşlarda kaç atama yapılmıştır? 

2.- Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda idarî görevlere her iki hükümet döneminde vekâleten, ted-
viren ve görevlendirme ile kaç atama yapılmıştır? 

3. İdarî görevlerde bulunan idarecilerden kaçı başka yerlere görevlendirilmiştir? Görevlen
dirilenlerin aldıkları harcırah miktarı ne kadardır? 

4.- 58 inci ve 59 uncu hükümetler döneminde asil veya vekil kaç idareci görevden alınmıştır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dursun Akdemir 
İğdır 

Soru: Yıllarca sınırlı sayıda hekimle toplumun yüzde 50'sine hizmet veren SSK hekimleri ile 
devlet hastanelerinde çalışan aynı branş hekimler arasında yüksek oranlarda ücret farklılığı bulun
maktadır. Bu durumun düzeltilmesi için Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafın

dan sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Muhsin Koçyiğit 

Diyarbakır 
57 nci hükümet döneminde çıkarılan kararnameyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2002 yılı 

aralık ayında 75 000 000 TL zam farkı ödeneceği, 2003 Ocak ayından itibaren de her ay için ayrıca 
25 000 000 TL verileceği kararlaştırılmıştı. Ancak, 3 Kasım 2002 milletvekili seçimleri sonucu 
kurulan AKP Hükümeti, IMF itirazını dikkate alarak, söz konusu kararnameyi iptal ederek, yürür
lükten kaldırmıştır. 

Soru 1- Açlık sınırı dolayında emekli maaşı olarak yaşam mücadelesi vermeye çalışan Bağ-
Kur, SSK emeklilerinin, söz konusu kararnamenin yürürlükten kaldırılması sonucu oluşan ortalama 
545 000 000 TL gelir kaybını telafi edici bir zam uygulaması yapmayı düşünüyor musunuz? 

Soru 2- IMF direktifleri doğrultusunda emekliler aleyhine yürürlükten kaldırılan söz konusu 
kararnameyi yeniden çıkarmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dursun Akdemir 
İğdır 

1- Yürürlükte bulunan İsteğe Bağlı Sigortalılık Yasasında 4082 sayılı Kanunla yapılan bir 
değişiklikle iştirakçilere 1 080 gün prim ödeme şartı getirilmiştir. Bu durumu sosyal güvenlik sis
teminin yayılması ve gelişmesini engelleyen bir faktör olarak görüyor musunuz? Sistemin daha 
geniş bir tabana yayılmasına yönelik olarak Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır? 

2- 4082 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, aradan geçen zaman içerisinde başvuruda 
bulunan iştirakçi sayısı artmış mıdır? Yoksa azalmış mıdır? Azalmış ise, nedenleri nelerdir? 

3- İsteğe bağlı sigortalılar, göreve başladığınız tarihte kaç lira prim ödemekteydi? Bugün 
itibariyle kaç lira prim ödüyorlar? 

4- Sistemden beklentileriniz nelerdir? Hedeflenen amaca ulaşılmış mıdır? Ulaşılmamış ise, sis
temin başarıya ulaşabilmesi için ivedi bir önlem düşünüyor musunuz? Varsa düşündüğünüz başlıca 
önlemler nelerdir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafın

dan sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 1.6.2004 
Sedat Pekel 

Balıkesir 
SSK emeklilerinin TÜFE'den kaynaklanan alacakları bulunmaktadır. Yaklaşık 4 000 000 

emekliyi ilgilendiren konuyla ilgili olarak Ankara 7. İş Mahkemesi ile bir üst mahkemenin karar
ları bulunmaktadır. Emeklilerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik yargı kararları bulunduğuna 
göre; 

1- Yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren emeklilerimiz, dul ve yetimlerimiz, 
adaletsiz gelir dağılımının bir an önce insanca yaşanabilir seviyeye çıkarılması beklentisindeyken 
yargı kararlarına uyacak mısınız? 

2- Emekli aylığına 29 aylık fark ödemesi gerekmektedir. Yaklaşık 350 000 000 liralık farkı 
ödeyecek misiniz? 

3- Yaklaşık 350 000 000 lirayı bulan bu fark için ödeme planınız var mı? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Hüseyin Güler 
Mersin 

Tıbbî malzeme ve cihazların ülkemizde üretilmemesi ve yurt dışından ithal edilmesi sonucu 
ciddî bir döviz kaybımız söz konusu olmaktadır. Gerek kamu gerek özel sektörün elindeki imkân
lar birleştirilerek kamu yararına sunumu istenmesine karşın, bu yeni anlayışın altında nelerin yat
tığını merak etmekteyiz. 

Sorular: 
1- SSK'nın görüntüleme sistemiyle ilgili açmış olduğu ihalenin hangi boyutta olduğunu ve er

teleme gerekçesinin ne olduğunu kamuoyuna ne zaman açıklayacaksınız? 
2- Bakanlık olarak bu ihaleyi iptal etmeyi düşünmüyor musunuz? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, tek tek cevap versin. Bütün sorular birbirine girdi. 
BAŞKAN- Sözlü soru önergelerini okumaya devam ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Bağ-Kura kayıtlı küçük esnafımız yaşanılan son krizlerin olumsuz etkisinden halen kur
tulamamıştır. Buna karşın, Bağ-Kura primlerini yatıramamalan halinde sağlık sigortasından yarar
lanamamakta ve sağlık karneleri vize edilmemektedir. 

Bununla birlikte, sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza da yeşilkartla sağlık hizmeti 
zaten verilmektedir. 
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Mevcut uygulamayla, söz konusu Bağ-Kura kayıtlı esnafımız mevcut sosyal güvenlik sis
teminden yararlanamamaktadır ve bu durum, Anayasamızın "sosyal devlet" ilkesiyle çelişmektedir. 

Bu itibarla; 
1- Esnafımızın Bağ-Kura olan borçlarının taksitlendirilmesi düşünülmekte midir? 
2- Borç faizlerinde bir indirime gidilmesi söz konusu mudur? 
3- Halen borçlu olanların tedavi imkânlarından yararlanması düşünülmekte midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından sözlü olarak yanıt

lanmasını arz ederim. 
Vezir Akdemir 

İzmir 
Ekonomi politikaları bir bütündür ve bu politikaları uygulamak iktidarın görevidir. Ülkemizde 

gelir dengesizliği azımsanmayacak kadar büyümüştür. Bir taraftan 8 000 000'a varan işsiz sayısı, 
diğer taraftan özel sektördeki işçinin ücreti ile kamuda çalışan işçi arasında yüzde 50 fazla bulun
maktadır. 

1- Kamudaki işyerlerinde çalışan işçinin ortalama brüt ücreti 1 300 000 000 lira olurken, özel 
sektördeki işçinin aylık brüt ücreti sadece 642 000 000 lira düzeyinde bulunmaktadır. Ayrıca, özel 
sektörde kadın ve erkek işçiler arasında da ücret dengesizliği bulunmaktadır. Bu ücret dengesizliğini 
giderecek bir çalışmanız var mıdır? 

2- Ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. 8 000 000 işsizin bulunduğu ülkemizde büyük 
bölümü üniversite ve lise mezunu olan bu gençlerimizin büyük hayalleri bulunmaktadır. Bu işsiz 
gençlerimizin istihdamı için ne tür önlemler alınmaktadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Özellikle son yıllarda sürdürülen ekonomik politikalar sonucu ülkemizde istihdam açığı çığ 
gibi büyümüştür. İşsizlik ülkemizin çözülmesi gereken bir numaralı sorunu haline gelmiştir. 

Soru 1- Ülkemizdeki açık işsiz sayısı ne kadardır? Bunların eğitim durumlarına ve meslek
lerine göre dağılımı nedir? 

Soru 2- Gizli işsizlerle ilgili bir kayıt tutulmakta mıdır? Böyle bir kayıt yoksa gizli işsiz oranı 
ve sayısının ne kadar olduğu tahmin edilmektedir? 

Soru 3- Hükümetin işsizliği önlemek için ne gibi projeleri ve çalışmaları vardır? Ne kadar 
sürede, ne kadar istihdam sağlanacağı öngörülmektedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu tarafından söz

lü olarak cevaplandırılması hususunun gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Vedat Yücesan 

Eskişehir 
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1- SSK emeklilerinin TÜFE farkından doğan alacakları, tarafınızdan yapılan "dava açmayın 
TÜFE farklarını ödeyeceğiz" açıklamasının üzerinden üç ay gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen 
neden ödenmemiştir? 

2- Söz konusu alacakların ödenmesiyle ilgili bir takvimi ne zaman açıklayacaksınız? 
3- Açlık sınırının altında yaşayan emeklilerin yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik somut 

çalışmalar yapmayı düşünmekte misiniz? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafın
dan sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Vezir Akdemir 
İzmir 

Devlet, Ödemiş İlçesine sağlık yönünden yeterli hizmeti verememektedir. Geniş tarım alan
larına sahip ödemiş İlçesinde yoğun işçi potansiyeli bulunmaktadır. 50 yataklı küçük boyutta SSK 
polikliniği mevcut olup, sağlık yönünden yeterli hizmeti verememektedir. Bu ilçede, Sosyal Sigor
talar Kurumunun hastalara yeterli hizmeti verebilmesi için büyük kapasiteli bir hastanenin yapıl
ması şarttır. 

1- Geniş tarım alanlarına sahip Ödemiş İlçesinde yoğun işçi potansiyeli bulunmaktadır. İz
mir'in Ödemiş İlçesi, Beydağ, Kiraz, Bayındır, Tire, Selçuk İlçeleriyle gerek ticaret, hizmet ve 
eğitim alanında beraber faaliyetini sürdürmektedir. Dolayısıyla, yeterli sağlık hizmetinin verilebil
mesi için 400 yataklı, yeterli uzman doktor, hemşire ve hastabakıcı bulunduran bir SSK has
tanesinin yapılması şarttır. Bakanlık olarak bu konuda bir çalışmanız var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafın

dan sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Vezir Akdemir 

İzmir 
İzmir'in Bergama İlçesi, konum olarak İzmir İlinin Kınık ve Aliağa-Dikili'ye yakınlık olarak 

aynı mesafededir. Konum olarak merkez noktada bulunan Bergama İlçemizin nüfusu gözönünde 
bulundurulduğunda ve ayrıca, diğer ilçelerle de yakınlığıyla değerlendirildiğinde, ilçede sağlık hiz
meti verecek yeterli hastane bulunmamaktadır. 

1- İlçenin konumu ve nüfusu gözönünde bulundurulduğunda, vatandaşımızın mağduriyetini 
gidermek için büyük ölçekte, en az 250 yatak kapasitesine sahip yeterli cerrahî müdahalenin yapıl
dığı, uzman doktor, hemşire, hastabakıcı gibi personeli mevcut olan büyük boyutta bir bölge has
tanesinin yapılması şarttır. Bakanlığınızca bu konuda herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafın

dan sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 23.11.2004 
Sedat Pekel 

Balıkesir 
İşsizlik sigortası hizmetlerini yürütmekte olan Türkiye İş Kurumu, ödeme güçlüğüne düşen iş

verenden ücret alacakları olan işçilerin ilgili kurumun birimine talepte bulunmaları halinde son üç 
aya ait ücret alacakları, başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, Ücret Garanti Fonu hesabın
dan ödemeleri yapılabilmektedir. Bununla birlikte, bugüne kadar Ücret Garanti Fonundan herhangi 
bir ödeme yapılmamıştır. 
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1- Bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılmamış olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
2- Ülkemizde ödeme güçlüğüne düşen birçok işveren varken, kimi işçiler bu nedenle ücret

lerini alamazken, bu konuda kuruma başvuruda bulunulmaması işveren ve işçilerimizin yeterince 
bilgilendirilmemesinden mi kaynaklanmaktadır? 

3- İŞKUR, bu ve benzeri konularda kamuoyunu bilgilendirme çalışması yapıyor mu? 
Yapılıyorsa ne tür çalışmalarda bulunmaktadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafın

dan sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 29.11.2004 
Sedat Pekel 

Balıkesir 
Medyaya yansıyan haberlere göre Müsteşarınız Enis Yeter, tasarruf gerekçesiyle, Bakanlığın 

kreşini ve rehabilitasyon merkezini kapattırmış, Bakanlık binasına tenis kortu yaptırmıştır. 
1- Birçok kamu kuruluşu, personeline, sportif faaliyetlerde bulunabilmesi için futbol ve basket

bol gibi daha yaygın sporların sahalarını oluştururken, Bakanlığınızın tenis kortu yaptırmasını nasıl 
karşılıyorsunuz? 

2- Tenis kortu personelin ihtiyacını nasıl karşılayacaktır? Kortun, personelin kullanımı dışında 
"özel" olarak kullanılması mı düşünülmektedir? 

3- Kortun maliyeti nedir? Bu maliyet futbol ya da basketbol sahaları maliyetleri ile karşılaş
tırılmış mıdır? 

4- Kapatılan İŞKUR'a ait kreşin açılması düşünülüyor mu? Buranın kapatılmasıyla ne kadar 
tasarruf elde edilmiştir? 

5- BM Kalkınma Programı desteğiyle, özürlüler için dizayn edilmiş Meslekî Rehabilitasyon 
Merkezinin açılması düşünülüyor mu? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 8.12.2004 
Sedat Uzunbay 

İzmir 
1- Emekliler arasında en fazla mağdur olanların Bağ-Kur emeklileri olduğu açıktır. Çoğunluğu 

asgari ücretin bile altında maaş alan Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının iyileştirilmesi, sağlık ve 
sosyal alandaki sorunlarının giderilmesi için hükümetinizin bir çalışması var mıdır? Aktif olarak 
çalışan sigortalının sadece kendisinin yararlandığı yurtdışı tedavi olanağından eş, çocuk ve anne ve 
babası ile emekliliğinde kendisi ve yakınları ile dul ve yetimlerinin de yararlanmasını öngören yasa 
tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Ancak, aynı haktan Bağ-Kur 
emeklilerinin de yararlanması yönündeki çalışmalar ne durumdadır? 

2- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, 1954 yılında imzalanmış olan Avrupa İnsan 
I lakları Sözleşmesinin 11 inci maddesinde "Herkes kendi çıkarlarını korumak için sendika kurmaya 
ve üye olmaya hakkı vardır" denilmektedir. Anayasamızın 90 inci maddesinde "Uluslararası sözleş
meler kanun niteliğindedir" şeklinde ifade edilmektedir. Avrupa Birliği müktesebatına uyum çer
çevesinde birçok yasa çıkarılmaktadır. Bu kapsamda tüm emeklilerimizin mağduriyetlerinin gideril
mesi için kapsamlı bir sendika kurmalarına yönelik yasal bir çalışmanız var mı? Varsa, ne zaman 
yasalaştırmayı düşünüyorsunuz? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ümmet Kandoğan 
Denizli 

1- İktidarınız döneminde Bakanlığınıza naklen atanan personel sayısı ne kadardır? Bunlardan 
üst kadrolara atanan personelin isimleri ile geldikleri kurumları açıklar mısınız? 

2- Aynı dönemde istisnaî kadrolara atanan personel sayısı kaçtır? Bunların isimleri nelerdir? 
3- 58 inci ve 59 uncu hükümetler döneminde, başbakanlık ve diğer bakanlıklar ile kamu kurum 

ve kuruluşlarından Bakanlığınıza vekâleten, asaleten ve geçici görevle atanan toplam personel 
sayısı ne kadardır? 

4- Bakanlığınız merkez teşkilatında görevli geçici personele dönersermayeden ödenen pay ne 
kadardır? Unvanlar itibariyle dağılımı nasıldır? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 17.00 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.11 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Sözlü soru önergelerinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI.- SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (Devam) 
/.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, SSK hastane ve dispanserlerindeki kantin, kafeterya ve 

çay ocaklarının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/691) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 
(Devam) 

2.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç bedel
lerini zamanında tahsil edebilmeleri için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu 'nun cevabı (Devam) 

3.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu ile ilgili yeni bir 
düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (Devam) 

4.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden yapılan
dırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (Devam) 

5.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe yer leş-
tirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (Devam) 

6.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (Devam) 

7.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından yararlananlara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (Devam) 

8.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından 
kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (Devam) 

9- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başes
gioğlu'nun cevabı (Devam) 

10.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, aynı branş hekimler arasındaki ücret farklılığına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (Devam) 
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11.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (Devam) 

12.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalılık yasasının uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (Devam) 

13.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, SSK emeklilerinin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1163) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (Devam) 

14.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'nın açmış olduğu bir ihaleye ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu'nun cevabı (Devam) 

15.- Niğde Milletvekili Orhan Er aslan'in, Bağ-Kura kayıtlı esnafın kuruma olan borçlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (Devam) 

16.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ücret dengesizliği ve istihdama ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu'nun cevabı (Devam) 

17.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, ülkemizdeki işsizlik oranına ve hükümetin istihdam 
sağlayacak projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1292) 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (Devam) 

18.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, SSK emeklilerinin TÜFE farkından 
doğan alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (Devam) 

19.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Ödemiş İlçesinin SSK Hastanesi ihtiyacına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (Devam) 

20.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Bergama İlçesinin hastane ihtiyacına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (Devam) 

21.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ücret Garanti Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun cevabı (Devam) 

22.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bakanlığa ait kreş ve rehabilitasyon merkezinin 
kapatılmasına ve yeni yapılan tenis kortuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1352) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 
(Devam) 

23.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için sendika 
kurmalarına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1369) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 
(Devam) 

24.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
dönersermayeden ödenen paya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1432) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (Devam) 
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BAŞKAN - Biraz önce okunmuş bulunan sorulara cevap vermek üzere, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu'na söz veriyorum. 

Sayın Bakanım, buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; sayın milletvekilleri tarafından Bakanlığıma yöneltilmiş bulunan 24 
soruya ilişkin, soruların cevabını Yüce Genel Kurula arz etmeye çalışacağım; bu vesileyle, söz
lerime başlamadan, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gündemdeki yoğunluk nedeniyle, bu soruların bir kısmı belki güncelliğini yitirmiş olabilir, bir 
kısmı da SSK hastanelerinin devri nedeniyle benim sorumluluk alanımın dışındaki konular olabilir; 
ama, olabildiğince bu konulara da değinerek, cevapları Yüce Heyete takdim etmeye çalışacağım ve 
mümkün olduğu kadar sırasıyla yapmaya çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle, İzmir Milletvekilimiz Sayın Vezir Akdemir'in SSK hastane 
ve dispanserlerindeki kantin, kafeterya ve çay ocaklarının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine iliş
kin sözlü sorusundan başlamak istiyorum. 

Burada söz konusu edilen kantin, kafeterya ve çay ocakları, hastane bünyesinde kurulmuş 
bulunan dernekler tarafından işletilmiştir, herhangi bir özelleştirme uygulaması yapılmamıştır. Bu 
hastanelerin Sağlık Bakanlığımıza devrinden sonra da, buradaki tasarruf hakkı Sağlık Bakan
lığımıza geçmiş bulunmaktadır. 

2 nci sorusu, yine Sayın Akdemir'in, eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç bedel
lerini zamanında tahsil edebilmelerine ilişkin bir sorudur. 

Değerli arkadaşlarım, kurumlar itibariyle son durumumuz nedir, onu size arz edeyim: Sosyal 
Sigortalar Kurumunda, en son olarak 25 Ocak 2005 tarihi itibariyle ödenmesi gereken 34 trilyon 
liranın ödemesi tamamlanmış, ayrıca ödeme aşamasında bulunan 43 trilyon liralık miktar da bugün
lerde ödenecektir. 

Yine, Bağ-Kurla ilgili olarak, 2005 yılı ocak ayında 104 000 000 YTL'lik yerli ilaç, 67 000 000 
YTL'lik ithal ilaç olmak üzere, 171 000 000 YTL ödeme yapılmış olup, Şubat 2005 tarihi itibariy
le kurumun eczanelere günü geçmiş borcu bulunmamaktadır. 

Yine, hepinizin yakından bildiği gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu, sigortalılarına daha rahat or
tamlarda ilaç temin edebilmesi için büyük bir projeyi gerçekleştirmiştir. Bilindiği üzere, SSK'lı 
vatandaşlarımız, daha önce, ilaçlarını hastaneler bünyesinde bulunan eczanelerden temin etmektey
diler; bunların sayısı da 300 civarındaydı. Bu, aslında vatandaşlarımız arasında bir adaletsizliği ve 
eşitsizliği de beraberinde getiriyordu; çünkü, Bağ-Kurlularımız, Emekli Sandığı mensubu vatandaş
larımız, serbest eczanelerden ilaç alabilirken, SSK'lı vatandaşlarımız sadece 300 eczaneye mahkûm 
edilmişti. Hükümet olarak bu eşitsizliği ve adaletsizliği ortadan kaldırdık ve yaklaşık 15 500 
civarındaki serbest eczaneyle sözleşme yaparak, 10 Şubattan itibaren bütün yurt çapında SSK'lı 
vatandaşlarımızın ilaçlarını serbest eczanelerden temin etme imkânını sağlamış bulunmaktayız. 

10 Şubat ile 28 Şubat tarihleri arasında 3 116 000 reçete, Sosyal Sigortalar Kurumu Bilgi İş
lem Merkezinden provizyon almıştır. Bu 3 116 000 reçetenin karşılığında, 11 551 000 kutu ilaç 
verilmiştir ve bunların yaklaşık tutarı -28 Şubat itibariyle- 109 trilyon liradır. 

Sistem oturduğu takdirde, her gün 300 000 ilâ 320 000 reçete provizyon alacaktır ve bir yılda, 
yaklaşık 90 000 000 reçete Sosyal Sigortalar Kurumu Bilgi İşlem Merkezinden provizyon alacak ve 
bunun karşılığı da ödenecektir. 

Uygulamanın ilk günlerinde provizyon sistemindeki teknik altyapıdan, Telekom yapısından 
dolayı bir iki günlük bir sıkıntı yaşanmıştır; ama, dün ve bugün itibariyle, provizyon sistemimiz 
normale dönmüştür; çok lokal sıkıntılar dışında sistemin bütününde herhangi bir sorun yoktur. 
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Eczacılarımıza bu ilaç bedellerini, yeni yapmış olduğumuz protokole göre, 45 gün içerisinde 
ödeyeceğiz. Bu konuda, acaba ilaç bedelleri zamanında ödenmeyecek mi diye bazı endişeler ileri 
sürülmüştür. Hükümet olarak bu konuda kararlıyız. Bakanlar Kurulunda konuyu 3 defa etraflıca 
görüştük; bugün de Sayın Başbakanımız bunu bütün açıklığıyla kamuoyuna ilan etmiş bulunmak
ta; yani, bütün bakanlıklar, ilgili kuruluşlar olarak, eczacılarımızın bu uygulamadan herhangi bir 
mağduriyete uğramamaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 

Bu arada, izninizle, bu projenin gerçekleşmesinde Bakanlığımıza katkı veren ithalatçı, imalat
çı bütün ilaç firmalarına, eczacılarımıza ve ilgili bakanlıklarımıza, sigortalılarımızın gerçekten rahat 
ortamlarda ilaç alabilmelerine imkân sağlayan bu projeye vermiş oldukları katkılardan dolayı 
huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. 

Diğer bir soru önergesi, Manisa Milletvekili Sayın Hasan Ören'in, işyerinin sigorta bildirim 
zorunluluğuyla ilgili sözlü sorusudur. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 1999 yılında çıkan 4447 sayılı Kanundan önce, işverenler 
sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde işyeri bildirgesi ile çalışmaya 
başlayan sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesini kuruma vermekle yükümlüyken, 4447 sayılı 
Kanunla yapılan değişiklikle, işverenlerin işyeri bildirgesini ve sigortalı işe giriş bildirgesini işçi 
çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce kuruma vermeleri yükümlülüğü getirilmiştir; ancak, bu 
düzenleme, fiilen mümkün olmadığı için, bazı işlerde işverenlerin mağduriyetine sebep olması 
sonucu, Yüce Meclisin onayıyla yürürlüğe giren 4958 sayılı Kanunla, işyeri bildirgesinin, en geç 
sigortalı çalıştırmaya başlandığı gün kuruma verilmesi esası getirilmiştir. 

Bu konuda, yine, Yüce Genel Kurula, bu sigortalı bildirimleriyle ilgili yeni bir projemizden de 
bahsetmek istiyorum. Kısaca e-bildirge adını verdiğimiz, işyerlerinde çalışan sigortalıların internet 
ortamı üzerinden kuruma bildirilmesi projesi geçtiğimiz aylarda başlatılmış ve bugüne kadar, ger
çekten, hem işverenleri hem de kurumu büyük ölçüde rahatlatmış ve iş kaybını da önlemiştir. 

Bu ay itibariyle, 310 000 işyerimiz, buralarda çalıştırılan 5 400 000 sigortalının bütün sigor
talılık bilgilerini internet üzerinden kuruma vermiş bulunmaktadırlar -ki, bu sayı, toplam sigortalı 
sayımızın yaklaşık yüzde 85'idir- 5 400 000 sigortalının internet ortamından kuruma bilgileri ulaş
maktadır; artık, işverenlerimiz, muhasebeciler, malî müşavirlerimiz, sigorta müdürlüklerinde kuy
ruğa girmekten kurtulmuşlardır ve çağdaş bir uygulama haline getirilmiştir. 

Evet, diğer bir konu -soruda sözü edilen- bu SSK primleriyle ilgili bir konudur. 
Değerli arkadaşlarım, Hükümet olarak, ülkede istihdamın artırılması ve işsizliğin önlenmesine 

çok büyük önem veriyoruz. Ülke olarak, önümüzdeki en önemli sorunlardan birinin işsizlik sorunu 
olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple, Hükümet olarak, ekonomik politikalarımızla birlikte sosyal 
politikalarımızı da uyguluyoruz ve ekonomik büyümenin de mutlaka istihdam odaklı olması 
konusunda, Hükümetimizin paylaştığı bir genel kanaat var. Bu anlamda, benim Bakanlığımı ilgilen
diren, SSK primleri, istihdam vergileri konusudur. 

Değerli arkadaşlarım, biz, hükümete geldiğimiz günlerde, sosyal sigorta primlerindeki artış 
oranı yüzde 40'tı; hatta, biz, bu yüzde 40'ı çok yüksek bulduk ve yılın ilk yarısında yüzde 20, ikin
ci yarısında da yüzde 20 uygulamak suretiyle işletmelerimiz üzerindeki bu prim yükünü hafiflet
meyi amaçladık. 

Bu yıl, SSK prim oranındaki artış oranı yüzde 10'dur; yüzde 40'lardan yüzde 10'lara geldik. 
Yine, ülkede istihdamı artırmak ve işsizliği önlemek adına, işverenlerimizin ödemiş olduğu iş

sizlik sigortası işveren hissesi prim oranlarını Ter puan düşürdük, ki, yaklaşık 2 katrilyon liralık bir 
meblağdır; yani, bu, 2 katrilyonluk bir meblağın, işletmelerin ve işverenin sırtından alınması an
lamına gelmektedir. 

Yine, işverenlerimizin çok şikâyet ettiği, asgarî ücret ile SSK primine esas alt kazanç sınırı 
arasında bir farklılık vardı. İşverenimiz, işçisine ödemediği miktardan sigorta primi ödüyordu. Ger-
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çekten, bu, büyük bir haksızlıktı. Bu haksızlığı, 2004 Temmuzunda giderdik; SSK primine esas alt 
kazanç ile asgarî ücreti birleştirdik; yani, bundan böyle, asgarî ücret hangi oranda artacaksa, SSK 
primi de o oranda artmış olacak. Bu uygulamayla, sigortalı başına yaklaşık 38,5 milyon liralık bir 
avantaj söz konusu oldu. Dolayısıyla, bu da, istihdam vergilerinin azaltılması açısından önemli bir 
değişikliktir. 

Yine, Teşvik Yasasıyla 36 ilde -bilahara genişletilecek, 13 ilde daha- vergide, SSK primlerin
de ve enerjide uygulayacağımız teşvikler de, Hükümet olarak, Türkiye'de istihdamın artırılmasına 
yönelik almış olduğumuz önemli tedbirlerdir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, yine, Sayın Hasan Ören'in, Bağ - Kur sigortalılarının borç
larının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir sözlü sorusu var; kısaca ona da değinmek istiyorum. 
Yine, hepinizin malumu olduğu üzere, 2003 yılında yürürlüğe giren 4956 sayılı Yasayla, Bağ-Kurun 
birikmiş alacaklarının yapılandırılmasını temin ettik. Ödeme gücü dikkate alınarak ve herhangi bir 
taksitlendirme sınırlaması olmaksızın Bağ-Kur borçları yapılandırıldı. O günden bugüne, bu borç 
yapılandırma programı devam ediyor. Bunu yaparken, bir taraftan da, Bağ-Kur sigortalılarının ger
çek durumunu ortaya çıkarmak amacıyla bir çalışma başlattık. Belki hepinize de gelir; vatan
daşımız, Bağ-Kurlu olduğunu bile bilmemektedir veyahut da haberi olmaksızın, resen tesciller 
yapılmıştır; vatandaşımız uzun süre Bağ-Kurlu olmadığı halde, kendisi adına borç tahakkuk ettiril
miştir ve onun gecikme cezası ve zammıyla birlikte, bu meblağlar büyümüştür. Şimdi, bunları tes
pit ediyoruz. Yaklaşık 1 100 000 vatandaşımız bu kapsamdadır, Bağ-Kurla hiçbir ilgisi olmadığı 
halde. 

Bütün bunları gözden geçiriyoruz. Elbette, tabiî, kurumun da malî durumunu gözetmek 
durumundayız. Bu borç yapılandırmaları veyahut da af sayılabilecek uygulamalar geçmişte çok 
yapılmıştır. Bir kere, Hükümet olarak, bu kamu alacaklarının tamamının affı konusunda herhangi 
bir düşüncemiz yoktur. Bu, sistem içerisinde, sigortalılar arasında adaletsizliği de getiren bir uy
gulamadır; ama, çeşitli ekonomik zaruretler nedeniyle borcunu ödeyememiş sigortalılarımıza da -
ki, Bağ-Kur sigortalıları, hepinizin bildiği gibi küçük esnaftır- bir kolaylık, bir yapılandırma, her 
zaman Bakanlığımızın gündeminde olan bir husustur; ancak, şu, sizlere arz ettiğim gerçek sigortalı 
profilini ortaya çıkardıktan sonra, bunların üzerine tekrar eğileceğimizi ifade etmek istiyorum. 

Diğer bir sözlü soru önergesi, Muğla Milletvekilimiz Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin 
çalışanlarından kamuda işe yerleştirilmeyenlere ilişkin sözlü sorusudur. Zannediyorum, bu sözlü 
soru sorulduğunda, bu, özelleştirilen yerlerdeki çalışanlarımızın başka kamu kurumlarına geç
melerine imkân veren yasa çıkmamıştı.. Şu anda, elimizde böyle bir yasa var; 1995 yılından itibaren 
özelleştirilen kuruluşlarda çalışan, hizmet aktiyle çalışan kardeşlerimizin başka kamu kurumlarına 
geçme imkânı var. Şu anda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı bu konuda 
yoğun bir çalışma içerisinde. Büyük bölümünü Millî Eğitim Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız 
olmak üzere, her bakanlık kendi ihtiyacı doğrultusunda, bu özelleştirilen işyerlerindeki hizmet ak
tiyle çalışan arkadaşlarımıza istihdam imkânı tanıyacaklar. Soruyu bu kapsamda cevaplan
dırıyorum. 

Diğer bir sözlü soru önergesi, Çanakkale Milletvekilimiz Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının 
iyileştirilmesine ilişkin sözlü sorusudur. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet olarak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize verdiğimiz önem 
sonucu 2003 ve 2004 yılları, emeklilerimiz için önemli gelir artışı yaşanan yıllar olmuştur. 2003 
yılında seyyanen yapılan 75 000 000 ve 100 000 000 liralık artışlar yanında 2004 yılında gelir ve 
aylıkların tüketici fiyatları endeksi artış oranları kadar artırılmasından vazgeçilmiştir. Bunun yerine. 
2004 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren yüzde 10 oranında, 2004 yılı temmuz ayı ödeme 
döneminden itibaren de bir önceki aya göre yüzde 10 oranında artırılarak ödenmiştir. Böylece, 
tüketici fiyatları endeksi artış oranları uygulaması halinde yıl sonunda emekli aylıklarında ancak 
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yüzde 12'ye ulaşabilecek olan artış oranı yeni düzenlemeyle yılın başında yüzde 10 ve yıl ortasın
da yüzde 10 artışla kümülatif olarak yüzde 21 oranına ulaşmıştır. 

Yine, 5282 sayılı Yasayla emeklilerimize 2005 yılında yapılacak artışlar düzenlenmiştir. 
Burada kademeli bir artış gerçekleştirdik. Gelir ve aylığı 200 Yeni Türk Lirasının altında olan emek
lilerimize Ocak 2005 döneminde yüzde 8, Temmuz 2005 döneminde yüzde 8 olmak üzere kümülatif 
16,6 oranında; yine, gelir ve aylığı 200 Yeni Türk Lirası ile 318 Yeni Türk Lirası arasında olanlara 
ocakta yüzde 7, temmuzda yüzde 7 olmak üzere kümülatif yüzde 14,5; gelir ve aylığı 318 Yeni Türk 
Lirası üzerinde olanlara da kümülatif olarak yüzde 12,4 oranında bir artış yapılmıştır. Bağ-Kurda ve 
tarım sigortalılannda da yaklaşık bu oranlara benzer artışlar yapılmıştır. Bu artışlar, öngörülen ve 
hedeflenen enflasyonun üzerindeki artışlardır. Tabiî, bu, hiçbirimizin gönlünden geçen, hedef
lediğimiz artışlar değildir; ancak, bütçe imkânları ve uygulanan ekonomik program çerçevesinde, 
imkânlarımızı zorlayarak yapabildiğimiz artışlar bunlardır. 

Sayın milletvekilleri, İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasın
dan yararlananlara ilişkin sözlü sorusuna cevap vermek istiyorum. Sayın Milletvekilimizin sormuş 
olduğu soruya ilişkin olarak, Devlet İstatistik Enstitüsü, 2002 yılında, Bakanlık görevine başladığım 
dönem olan, dördüncü dönem hane halkı işgücü anketi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işsiz 
sayısı 2 689 000 kişi, işsizlik oranı ise yüzde 11 iken, 2004 yılı dördüncü dönem anket sonuçlarına 
göre işsiz sayısı, 261 000 kişi azalarak 2 428 000 kişi, işsizlik oranı da yüzde 10 olarak gerçekleş
miştir. Sosyal Sigortalar Kurumu 2004 yılı aralık ayı verilerine göre, işsizlik sigortası primi ödeyen 
toplam sigortalı sayısı 6 010 973 kişidir. 15 Şubat 2005 tarihi itibariyle, işsizlik sigortasından fay
dalanmak için, kurumumuza 413 395 kişi işten ayrılma bildirgesiyle müracaat etmiş olup, toplam 
371 446 sigortalı işsizlik ödeneğinden yararlanmıştır. 

Antalya Milletvekilimiz Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından 
kesilen destek primine ilişkin sözlü soru önergesiyle ilgili cevabımızı şu şekilde arz etmek is
tiyorum: 1479 sayılı Kanuna 4447 sayılı Kanunla eklenen ek 20 nci maddeye göre, yaşlılık aylığı 
bağlananlardan çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanlardan yüzde 10 
oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmeye başlanmıştır. 4956 sayılı Kanunla da, diğer sosyal 
güvenlik kurumlarından emekli olan ve Bağ-Kur kapsamında ticarî faaliyet gösterenlerden de 12 
nci basamağın yüzde 10'u oranında aylık destek primi kesilmeye başlanmıştır. Bu uygulama, Sos
yal Sigortalar Kurumunca yıllardan beri sürdürülmektedir. Bağ-Kur için de böyle bir uygulamaya 
ihtiyaç duyulmasının nedeni, öncelikle, kurumlar arasındaki uygulamalardaki farklılıkların 
giderilerek, norm ve standart birliğinin sağlanmasıdır. 

Ayrıca, sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde değerlendirildiğinde, emekli olan bir kişinin işine 
devam etmesinin, hem istihdamı menfi yönde etkilediği hem de sigortalı sayısının artmasını engel
lediği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, emekli olan kişilerin işlerini başkalarına devretmek suretiyle 
genç sigortalıların sisteme dahil olmalarını teşvik edecekleri, bu mümkün olmadığı takdirde, aylık
larından kesilecek sosyal güvenlik destek primiyle sisteme katkılarının sağlanacağı düşünülmektedir. 

Muğla Milletvekilimiz Sayın Fahrettin Üstün'ün yapılan atamalara ilişkin, Bakanlığımızdan 
sözlü sorusuna cevabımız ise şöyledir: 

Değerli milletvekilleri, 58 inci ve 59 uncu hükümetler döneminde Bakanlığımız ilgili kuruluş
larında, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığında; kurum başkanlığına 1 birinci hukuk müşaviri, 
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne 1 genel müdür, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne 1 genel müdür, 
1 genel müdür yardımcısı ve 1 daire başkanının ataması yapılmıştır. 

Ayrıca, Maliye Bakanlığı ile Başbakanlıktan alınan atama izinleri doğrultusunda, Sosyal Sigor
talar Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında 396 asistan, 374 tabip, 70 diş tabibi, 13 uz
man tabip, 10 klinik şefi, 384 eczacı, 44 diğer unvanlarda personel olmak üzere toplam 1 390 per
sonelin açıktan, naklen veya yeniden atama işlemleri yapılmıştır. 
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2003 yılında yürürlüğe giren 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 1 inci maddesi 
gereğince, kurumda, kurum başkanı, sigorta işleri genel müdürü, atamayla gelen yönetim kurulu 
üyeleri, genel müdür yardımcıları, teftiş kurulu başkanı, sigorta teftiş kurulu başkanı, birinci hukuk 
müşaviri ve daire başkanı kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu kanunun yayımı 
tarihinde sona ermiştir. Bu nedenle, 26 adet şahsa bağlı kadrodan 1 genel müdür, 5 genel müdür yar
dımcısı ve 20 daire başkanının görev süreleri sona ermiştir. 

Yeni yasayla, kurum başkanı, 2 genel müdür, 6 genel müdür yardımcısı ve 20 daire başkanı 
kadrosu ihdas edilmiş olup; kurum başkanı, 5 genel müdür yardımcısı ile 19 daire başkanı olmak 
üzere 25 personel bakan oluruyla görevlendirilmiş; ayrıca, büyük bölümü sağlık personeli olmak 
üzere toplam 640 personel idarî görevlere atanmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık işleri Genel Müdürlüğü genel müdür yardımcılığı kadrosun
da bulunan 1 personel merkez teşkilatında görevlendirilmiştir. Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Başkanlığı merkez teşkilatı ile sigorta il, sigorta müdürlükleri ve sağlık tesislerinde idarî görevler
de bulunan 89 personel aynı il sınırları içerisinde görevlendirilmişlerdir. Kendi talepleri veya hiz
metin gereği olarak büyük bölümü sağlık personeli olmak üzere, değişik unvanlarda 293 idareci 
görevden alınmıştır. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğümüzde ise 1 genel müdür yardımcısının ataması yapılmıştır. Ayrıca, 
teftiş raporuna istinaden 32, kendi taleplerine istinaden kurumiçi nakil 133, diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ile 4046 sayılı Kanun gereğince özelleştirilen kuruluşlardan 122, açıktan ve yeniden 86 
olmak üzere toplam 373 kadroya atama yapılmıştır. 

Genel müdür, teftiş kurulu başkanı, idarî işler dairesi başkanı, sağlık işleri dairesi başkanı, bil
giişlem dairesi başkanı ve savunma uzmanı olmak üzere toplam 6 adet kadroya vekâlet ve tedvir 
yoluyla idarî görevlere atama yapılmıştır. İdarî görevlerde bulunan idarecilerden başka yerlerde 
görevlendirilen bulunmamaktadır. Bağ-Kur Genel Müdürlüğünde 1 genel müdür ve 1 daire başkanı 
olmak üzere 2 idareci personel görevden alınmıştır. 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde ise, 1 teftiş kurulu başkanı ve 1 yönetim kurulu üyesi 
olmak üzere 2 atama yapılmıştır. Ayrıca, istek üzerine 122, soruşturma raporu 3, özelleştirme 73, 
başka kuruluşlardan nakil 4, bakılan ve korunan çocuklardan 4, kadroları kaldırılan 81, görevde 
yükselme sınavı kazanan 194, müfettişlik sınavını kazanan 3 olmak üzere toplam 484 personelin 
ataması yapılmıştır. Vekâleten 3, tedviren 40 personel görevlendirmesi yapılmıştır. İdarî görevlerde 
bulunan idarecilerden, müfettiş raporuna istinaden 1 idareci başka bir yerde görevlendirilmiştir. Bu 
idarecinin aldığı harcırah miktarı 1 083 989 653 Türk Lirasıdır. 1 vekil idareci personel görevinden 
alınmıştır. Bakanlığımız bağlı kuruluşu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi 
Başkanlığında, 1 başkan, 2 başkan yardımcısı olmak üzere 3 adet atama yapılmıştır. Kısaca, Bakan
lık merkezinde 50, SSK'da 480, Bağ-Kurda 84 ve İŞKUR'da 251 olmak üzere toplam 865 atama 
yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, göreve geldiğimizde, bu saymış olduğum kuruluşların teşkilat kanunları 
yoktu. Belki, bu atama sayıları dikkatinizi çekmiş olabilir. Üçbuçuk yıldır, bu teşkilat kanunlarının 
olmaması nedeniyle, personelin ataması, kadrolara mal edilmesi maalesef yapılamamıştı. Yüce 
Meclisimizin onay verdiği yasalarla, bu arkadaşlarımızın da kadroya kavuşmaları, örneğin, sözleş
meli personel olarak istihdam edilen arkadaşlarımızın da daimî statüye kavuşturulmaları sağlanmış
tır; ki, bu sözleşmeli personel de bu sayının içerisindedir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, İğdır Milletvekilimiz Dursun Akdemir'in, aynı branş hekim
leri arasındaki ücret farklılığına ilişkin sözlü sorusuna cevabımız şöyledir: Sosyal Sigortalar 
Kurumu personeline ödenmekte olan maaşlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun maaş ve 
diğer özlük haklarıyla ilgili hükümleri uygulanmak suretiyle hesaplanmaktadır. Diğer taraftan, 4958 
sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu gereğince, kurum personeline eködeme yapılmakta ve ay-
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rica yılda 2 kez ikramiye ödenmekteydi. Sağlık tesisleri ve personeli, 5283 sayılı Kanun gereği Sağ
lık Bakanlığına devredilmiş olduğundan, SSK personelimizin özlük haklan da Sağlık Bakan
lığımızın diğer personeline uygulamış olduğu standartlar çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Diğer bir sözlü soru önergesi, Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Muhsin Koçyiğit'in, SSK ve 
Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ilişkin sözlü sorusudur. 

Değerli arkadaşlarım, 31.12.1999 ile 31.3.2005 tarihleri arasında, asgarî düzeyde, kurumumuz
ca aylık ödenen emeklilere yapılan artış oranı ile Emekli Sandığınca memur emeklilerine yapılan 
artış oranının mukayesesinde, SSK'da asgarî aylık tutarındaki artış kümülatif bazda yüzde 427,5'tir; 
bunun karşılığında, aynı dönemde, Emekli Sandığında kümülatif bazda artış oranı ise yüzde 
403,7'dir. Dolayısıyla, yukarıda belirtilen dönemler itibariyle, kurumumuz emekli aylıklarında 
yapılan artış oranı, memur emekli aylıklarında yapılan artış oranından yüzde 23,8 daha yüksek ger
çekleşmiştir. Bağ-Kurda ise, 2002 yılında memur aylıklarında kümülatif bazda yapılan artış oranı 
yüzde 35,3 olup, aynı sürede, 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılara bağlanan aylıklara uygulanan ay
lık TÜFE değişim oranları kadar artırılarak, 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların bağlanan aylık
larında 2002 yılında kümülatif olarak yüzde 31,8 oranında artış sağlanmıştır. Kanun hükmüne göre 
yapılması gereken artışın yüzde 3,5 gibi düşük bir oranda gerçekleşmesi nedeniyle, Bakanlar 
Kurulumuz, almış olduğu bir kararla bu kararnameyi iptal etmiş ve 75 000 000 ve 100 000 000 
liralık seyyanen zam yapılmasını emeklilerimizin lehine olarak değerlendirmiştir. 

Burada okunan sözlü sorularda da dikkatinizi çekmiştir. 2002 yılında, daha önceki hükümet 
zamanında bir kararname çıkarılmış ve bu kararname farkına göre hesaplanan miktarın emekli ay
lıklarına yansıtılması öngörülmekteydi. Önergede bunun 545 000 000 lira gibi bir miktar olduğu 
ifade edilmektedir. Zannediyorum, bir yanlış hesaplama veyahut da bir bilgilendirme var; bu mik
tar 7 500 000 lira civarında bir paradır o günün parasıyla. Dolayısıyla, böyle bir parayı telaffuz et
mek bile yanlış olacağından, Hükümet bu kararnameyi kaldırmış ve 75 000 000 ve 100 000 000 
liralık seyyanen zamları yapmıştır. 

Bağ-Kur ve SSK'da 2004 ve 2005 yıllarında yaptığımız artışlarla ilgili bilgiyi, daha önce, bir 
sözlü soru önergesini cevaplarken vermiştim; o beyanlarımın, bu sözlü soru önergesi için de geçer
li olduğunu ifade etmek istiyorum. 

İğdır Milletvekilimiz Sayın Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalılık yasasının uygulanmasına iliş
kin bir sözlü sorusu var; bu konudaki arzımız da şudur: Bilindiği gibi, 506 sayılı Kanunda, isteğe 
bağlı sigortalılığın amacı, zorunlu sigortalılık niteliğini yitirmiş kimselerin, malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigorta primlerini kendileri ödeyerek sosyal güvenlik haklarını sürdürmelerine imkân sağ
lamaktır. 

4842 sayılı Yasadan önce, isteğe bağlı sigortaya giriş için prim ödeme gün şartının aranmaması 
ve prim oranının düşük olması, zorunlu sigortaya tabi olması gereken sigortalıları isteğe bağlıya yön
lendirmiş ve kayıtdışılığı teşvik eder nitelik kazanmıştır. Nitekim, 1990-2002 arasında isteğe bağlı 
sigortalı sayısı yüzde 214 artarken, zorunlu sigortalı sayısı sadece yüzde 52 oranında artmıştır. 

İsteğe bağlı sigortanın, bir sigorta kolu olarak değil, kuruluş amacına uygun hale getirilmesi 
için, 4842 sayılı Yasayla, 1 080 gün prim ödeme şartı getirilmiştir. İsteğe bağlı sigorta prim tutarı, 
1.7.2002 ile 30.3.2003 arasında, alt sınırı 65 516 658 Türk Lirası, üst sınırı ise327 583 920 Türk 
Lirasıdır. Bugünkü değerleriyle, alt sınır 122,17 Yeni Türk Lirası, üst sınır ise 794,10 Yeni Türk 
Lirasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Sedat Pekel'in, SSK 
emeklilerinin mağduriyetine ilişkin, emeklilerimize ilişkin bir sözlü soru önergesi var. 

506 sayılı Kanunda değişiklik yapan 4447 sayılı Kanunla, Sosyal Sigortalar Kurumu emekli, 
dul ve yetimlerinin aylıklarının artırılmasına ilişkin katsayı ve gösterge sistemi değiştirilmiş; bunun 
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yerine, her ay, bir önceki aya göre, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıl
lık kentsel yerler tüketici fiyatları endeksi artış oranı kadar artırılarak ödenmesi öngörülmüş. 4447 
sayılı Kanunda yer alan maddelerin yürürlük tarihlerinin düzenlendiği 63 üncü maddede de, ek 38 
inci maddenin yürürlük tarihinin, kanunun yayımını takip eden yılbaşı olacağı hüküm altına alın
mıştır; yani, 1999'da yapılan bir değişiklikle, emeklilerimizin aylıklarındaki artış sistemi değiştiril
miş ve TÜFE'ye dönülmüştür. Bunun ilk uygulaması 2000 yılında olmuştur. Bu konuda, emek
lilerimizle kurum arasında 2000 yılında bir ihtilaf doğmuştur. TÜFE'den meydana gelen artış 
oranının yansıtılması konusunda bir ihtilaf bugün de hâlâ devam etmektedir. 

O ihtilaf da şöyledir: Bizim emeklilerimiz, SSK emeklilerimiz, aylıklarını, bilindiği üzere, ayın 
17'sinden itibaren almaya başlıyorlar ve 10 günlük ödeme günümüz var. Burada, ayın 17'sine kadar 
TÜFE'nin uygulanmasında bir gecikme ortaya çıkmıştır. Gerçi, kurum, bunu 2002 yılında fark et
miş ve bu 15 günlük gecikmeyi emeklilerimize ödemiştir; ancak, açılan bazı davalarda da görül
düğü üzere, bu TÜFE farkı yansıtma olayının sadece bir aya münhasır olmadığı, 2002 yılına kadar, 
yani, yeni yasal bir düzenleme yapılana kadar, yani, yaklaşık 29 aylık bir dönemi kapsadığı 
konusunda davalar açılmıştır. Bu davalarda emeklilerimizin münferit olarak kazandığı davalar var
dır, yargı sürecinden geçmiş, kesinleşmiş davalar vardır ve kurum, bu kazanan hak sahiplerine 
ödemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, son geldiğimiz noktada, Yargıtayın ilgili hukuk daireleri, bu konuda yeni 
kararlar vermişlerdir; gerek hesaplama yöntemi açısından gerekse diğer hususlar yönünden yerel 
mahkemede kazanılmış olan bir iki dava bozulmuş ve bozulan bu yerel mahkeme kararlarını yerel 
mahkemeye iade etmişlerdir. 

Şu anda bizim bulunduğumuz nokta nedir diye sorarsanız; biz Bakanlık olarak, Sosyal Sigor
talar Kurumu olarak, bu konudaki en son yargı sürecinin kesinleşmesini bekliyoruz. Yerel mah
kemeden verilecek kararların Yargıtaydan geçmesi sürecinden sonra ortaya çıkacak neticeye göre -
elbette yargı kararları hepimizi bağlıyor- kurum olarak biz, bu konuda doğmuş bir hak varsa, elbet
te bunu son kuruşuna kadar ödeyeceğiz. 

Benim bu süreçte bir beyanım oldu. Bu ihtilafı görerek emeklilerimize dedim ki, bu kadar yay
gın dava açmayın; çünkü, bir davanın maliyeti kuruma çok pahalıya mal oluyor. Bilirkişi ücreti, üc-
retivekâlet; yani, faraza, diyelim, 100 000 000 liralık alacağınız varsa, dava açıldığı zaman, bu 
alacağın kuruma maliyeti 500 000 000-600 000 000 lirayı buluyor. Bu kurumun parası demek, bir 
yerde, emeklinin parası demektir. Pilot açılmış davalar var. Bu davalarda, yani, demin arz etmeye 
çalıştığım çerçeve içerisinde ortaya çıkacak kesinleşmiş bir hukuksal karar kurumu bağlar. 
Dolayısıyla, bunu, hepinize teşmil ederiz, bu sebeple, münferit olarak bu kadar yaygın bir dava aç
mayın ve kurumun da herhangi bir zararına neden olmayın diye bir telkinde bulunduk. Sağ olsun
lar, bizi dinlediler. Yoksa, hiç kimsenin yargı yollarını kullanmasını engelleme gibi bir düşüncemiz 
katiyetle yoktur. Bugün dahi, isteyen, bu konuda, yargı mercilerini, yargı yollarını, yargı kanallarını 
rahatlıkla kullanabilir; ama, ben bu hususun, hem emeklilerimizin hem de kurumun lehine olduğunu 
görerek, böyle bir telkinde bulundum. Sağ olsunlar, bizi dinlediler; yine, aynı sözlerimin arkasın-
dayım. Bu yargı süreci kesinleşip, emeklimizin lehine tecelli edecek bir hak varsa, yine, biz, bunu, 
son kuruşuna kadar ödemeye hazırız; ancak, elbette, takdir edersiniz ki, bu yargı sürecinin kesinleş
mesini, hem kurum bürokrasisi hem de bizim beklememiz gerekiyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mersin Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Güler'in, SSK'nın 
açmış olduğu ihalelere ilişkin bir sözlü sorusu var. SSK sağlık hizmetlerinin yerine getirilebilmesi 
için, hizmet alımı... Bilindiği gibi, birçok kurumun yaptığı gibi, SSK da hizmet alımı suretiyle ih
tiyaç duyduğu hizmetleri dışarıdan satın almaktadır. Radyoloji ve görüntülemeyle ilgili tetkikler, 
yıllardır, büyük ölçüde özel sektörle yapılan sözleşmeler yoluyla sağlanmaktadır. Bu şekilde hizmet 
alımında, kurum sağlık tesislerinde muayene olan hastalara sevk evrakları düzenlenmektedir. An-
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laşmalı merkez isim ve adreslerini içeren sevk evraklarını alan hastalar, bu merkezlere başvurduk
larında çok uzun tarihlere randevu verilmekte ve bu durum, kurum ve hasta mağduriyetine sebep 
olmaktadır. Hasta memnuniyetinin sağlanması amacıyla, SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğümüz, 
yataklı sağlık tesisleri bünyesinde radyoloji ve görüntüleme merkezi oluşturmak için, tüm giderleri 
yükleniciye ait olmak üzere sonuç satın alma ihalesi düzenlenmiştir. Bu ihalelere ilişkin kamuoyuna 
da yansıyan bazı hususlar dile getirilmiştir. Sayın Milletvekilimizle o aşamada da konuşma, görüş
me imkânı oldu. Burada, sadece Eskişehir ve Konya'da yapılan ihaleler -ki, birinin indirim oranı 
yüzde 43'tür, diğeri de, Antalya ve Denizli'deki yüzde 51'dir- kurum yönetim kurulunca onaylan
mış, onun dışında Denizli, Antalya ve Kütahya İllerimizde bu konuya ilişkin yapılmış olan ve 
bilahara da İstanbul'da ve büyük merkezlerde yapılacak olan ihaleler de iptal edilmiştir. 

Diğer bir sözlü soru önergesi, Niğde Milletvekilimiz Sayın Orhan Eraslan'ın, Bağ-Kura kayıt
lı esnafın kuruma olan borçlarına ilişkin sözlü soru önergesidir. 

Sayın milletvekilleri, Bağ-Kur sigortalılarının biriken prim ve gecikme zammı borçlarının 
ödenmesine kolaylık sağlamak amacıyla daha önce bir soruya verdiğim cevap çerçevesinde tekrar
ladığım sözlerimi burada da aynen tekrar etmek istiyorum. 

Yine, diğer bir husus, Bağ-Kur mevzuatına göre, ilk defa sigortalı olanların sağlık yardımından 
yararlanmaları en az 8 ay, yeniden sigortalı olanların ise en az 4 ay eksiksiz sağlık sigortası primi 
ödemiş olmaları, sağlık ve sigorta prim borcu bulunmaması şartına bağlıdır. 

Tabiî, bu konu zaman zaman sizlere de intikal eden bir konudur; yani, Bağ-Kura sağlık prim bor
cu olan vatandaşlarımıza, maalesef, şu andaki meri olan mevzuatımız gereği sağlık hizmeti 
veremiyoruz; ama, SSK'da, diyelim bir belediye çalışanı, belediye SSK prim borçlarını ödemediği hal
de, biz, o belediye çalışanımıza, hem sağlık hizmeti veriyoruz hem de günü geldiği zaman onu emek
li edip emekli maaşı veriyoruz. Bu konuda bir haksızlık, bir standartdışılık olduğunu kabul ediyoruz; 
ama, bu kurumların da malî yapılarının dikkate alınması gerekiyor. Özellikle Bağ-Kur konusunda 
prim ödeme alışkanlığının çok düşük olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlanm. 
Bağ-Kur sağlık gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 47,1'dir. Yani, Bağ-Kur, 100 liralık sağ
lık giderinin ancak 47 lirasını topladığı sağlık priminden karşılamakta, geri kalan bölümünü Hazine 
karşılamaktadır ki, bu, böyle gittiği sürece, bu kurumların, bir sosyal güvenlik kuruluşu değil, artık, 
bir sosyal yardım kuruluşu haline dönmesi demektir; bu da, sosyal güvenlik sisteminin özüne ay
kırıdır; ama, bu ikilemi, bu zorluğu da, Yüce Parlamentomuzun desteğiyle, huzurunuza getireceğimiz 
düzenlemelerle bir disiplin haline getirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle genel sağlık sigortası ve yeni 
hazırlamış olduğumuz sosyal güvenlik yasa tasarılarında bu tür aksaklıkları gidermeyi amaçlıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, İzmir Milletvekilimiz Sayın Vezir Akdemir'in, ücret dengesizliği ve is
tihdama ilişkin sözlü soru önergesi var. 

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesinde, ücretlerin asgarî hadlerinin, bakanlığımızca, 
Asgarî Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla belirleneceği öngörülmüştür. Asgarî ücretin üzerindeki 
ücret ve sosyal haklarsa, işçi ve işveren arasında akdedilen hizmet akitleri veya taraflar arasında 
bağıtlanan toplu iş sözleşmeleriyle serbestçe belirlenebilmektedir. Bakanlığımız, bu konudaki söz
leşme hürriyetine hiçbir zaman müdahale etmemekte, çalışanımızla işveren arasındaki hizmet söz
leşmelerine ve bunun gereklerine saygı duymaktadır. 

Diğer taraftan, küresel bir nitelik kazanan işsizlik, ülkemizin de önemli sorunlarından biri ol
maya devam etmektedir. Demin de bir nebze arz ettim işsizlik konusunu değerli arkadaşlarım, ger
çekten, işsizlik konusu, yaşamış olduğumuz iç ve dış konjonktürlerin gerçek gündemimizi göl
gelemesine rağmen, Türkiye'nin en önemli gündem maddesidir. Hepinizin bildiği gibi, işsizlik, 
sadece bir ekonomik gelirden yoksunluk değildir; birtakım sosyal boyutları olan, aile içi çözül
melere neden olan, sosyal rahatsızlıkları beraberinde getiren ve en sonunda, uzun süreli işsizliğin 
yoksulluğa dönüştüğü bir süreçtir. 
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Denilebilir ki, işsizlik sorunu, sadece Türkiye'nin sorunu mudur; hayır. Bugün, birçok Avrupa 
Birliği ülkesinde de, işsizlik oranı, bizim gibi yüzde 10'lar civarındadır, hatta, Polonya gibi, İspan
ya gibi ülkelerde yüzde 18'ler, yüzde 20'ler mertebesindedir. Ancak, bu ülkelerde, sosyal koruma 
sistemleri güçlü olduğu için, işsizliğin yaratmış olduğu sosyal arızaları gidermek mümkün olmak
tadır. Bizde, işsizlik sigortası gibi, Ücret Garanti Fonu gibi, özelleştirme sosyal destek projesi gibi 
projeler olmasına karşın, işsizliğin yaratmış olduğu sosyal arızaları gidermek bugün için pek müm
kün değildir; ama, biz de, ülke olarak, bu sosyal koruma sistemlerini geliştirmek ve işsizlerimizi 
koruma güvencesine almak durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım, bir ülkede, işsizliği makul seviyelere indirmenin en önemli yolu 
ekonomik büyümeden geçmektedir. Eğer, ekonomik büyümeniz belli bir performans göstermiyor
sa, diğer uygulayacağınız aktif istihdam tedbirlerinin işsizliği önleme konusundaki katkısı çok 
düşüktür. Türkiye olarak, ekonomik büyüme anlamında çok güzel günler yaşıyoruz. Birçok geliş
mekte olan ülkenin veyahut da ekonomisi durağanlık dönemine girmiş olan ülkelerin gıptayla bak
tığı büyüme oranlarını Türk ekonomisi gerçekleştirmektedir; yüzde 6'lar, yüzde 8'ler civarında. Ger
çekten, dünya ekonomileri içerisinde önemli bir yer olan ekonomik büyüme performansı gös
teriyoruz ve biz, Hükümet olarak -kararlılığımız- bu ekonomik büyümemizin, mutlaka ve mutlaka, 
istihdam odaklı olmasına önem gösteriyoruz. 

Bazı görüşler var; deniliyor ki: Büyüyün de nasıl büyürseniz büyüyün. Yani "bunun, istihdam 
yaratması şart değildir" gibi Türkiye'de belki seslendirilmeyen, ama, başka ülkelerde bu tür görüş
ler var; ama, bizim ekonomik büyümemizin mutlaka istihdam yaratması gerçeğiyle karşı karşıyayız. 
Belki, bu konuda şu tenkit getirilebilir; denilebilir ki: Sayın Bakan, tamam, ekonomi iyi bir büyüme 
performansı gösterdi; ama, bu, istihdama bire bir yansımadı. Doğrudur değerli arkadaşlarım, 
ekonomideki bu büyüme yüzde 100 istihdama yansımamıştır. Gerçi, bu büyümenin istihdama yan
sıması tedrici bir süreç izlemektedir; bizde de, henüz, yeni yeni istihdama yansımaları görülmüştür. 
İşte, işsizlik oranı, bir önceki yıla göre kıyasladığımız zaman, yüzde 10,3'ten yüzde 10'lara düşmüş
tür ve yaklaşık 1 000 000 yeni iş yaratılmış bulunmaktadır. 

Peki, ekonomik büyüme dışında, işsizliği önleme konusunda bütün ülkelerin uyguladığı hangi 
enstrümanlar var?.. Aktif istihdam politikaları dediğimiz, işgücünü nitelikli hale getirmek, istihdam 
edilebilirliği artırmak için uygulayacağımız tedbirler de var. Bu konuda, kamu istihdam kurumumuz 
olan İŞKUR'a önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, yine, Yüce Meclisimizin onay verdiği İŞKUR 
Yasasını yeniden çıkardık; kurumsal yapısını güçlendiriyoruz, yeni uzman arkadaşlarımızı, genç ar
kadaşlarımızı kurumumuza kazandırdık. Avrupa Birliğinden temin edilen 50 000 000 euroluk aktif 
istihdam programını yürürlüğe koyduk. 25 000 kişiyi kapsayacak ve projenin uygulaması neticesin
de, yaklaşık yarısına istihdam imkânı kavuşturacak bu aktif istihdam programını uyguluyoruz. 
Yine, çeşitli kuruluşlarla yapmış olduğumuz aktif istihdam projeleri var. Demin de bir nebze bah
settim; gelişmekte olan yörelerde uyguladığımız teşvik tedbirlerinin hepsi, Türkiye'de, istihdamı 
önlemek ve işsizliği azaltmaya matuftur. Bu anlamda, Türkiye'deki işgücünün de nitelikli hale 
getirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye olarak, nüfusumuzun yapısı bize büyük fırsatlar sunmaktadır. 
Türkiye, yakın coğrafyasında en genç nüfus potansiyelini bünyesinde barındıran şanslı bir ülkedir. 
Nüfusumuz çok gençtir ve bu, Türkiye'nin rekabet edebilirliği için çok büyük bir avantajdır. Bugün, 
Avrupa ülkeleri, kendi ülkelerinde yaşanmakta olan yaşlanma riski için çok büyük uğraşlar vermek
tedirler; ancak, Türkiye'nin de bu genç nüfus kompozisyonu sonsuza dek sürecek değildir; 2040'lar-
da, yüzyılın ortalarına doğru, bu konsept devam ederse, Türkiye olarak, biz de, yaşlanma olgusuy
la karşı karşıya kalacağız. Yani, önümüzdeki yirmibeş otuz yıllık dönemi, biz, bu genç nüfusa dayalı 
projeksiyonlarımızı çok iyi geliştirmek ve bu genç nüfusumuzun, özellikle, işgücümüzün nitelik
lerini artırmak durumundayız. Onun için de, Hükümet olarak, bakanlıklar olarak, Türkiye'de iş
gücünün nitelikli hale getirilmesi ve meslekî eğitimin önplanda tutulması konusunda büyük bir 
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kararlılığımız var; gerek Millî Eğitim Bakanlığımız gerekse bizim Bakanlığımız, bu konuda, büyük 
bir gayret içerisindedir. Eğer, işgücümüzü nitelikli hale getirebilirsek, hem ülkemize yabancı ser
mayenin gelmesi kolaylaşacak hem de Türkiye'den dışarıya nitelikli işgücü talepleri daha çok art
mış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu konuya ilişkin, yine, Niğde Milletvekilimiz Sayın Orhan Eraslan'ın, 
ülkemizdeki işsizlik oranına ve hükümetin istihdam sağlayacak projelerine ilişkin sözlü soru öner
gesi var. 

Demin de ifade ettim, işsizlik oranı, 2004 yılının son çeyreğinde bir önceki yıla göre düşme kay
detmiş ve yüzde 10 civarında bir gerileme göstermiştir. Devlet İstatistik Enstitüsünce en son açıklanan 
2004 yılı dördüncü dönem hane halkı işgücü anket sonuçlarına göre, toplam istihdam 21 870 000 kişi, 
işsiz sayısı ise, kayıtlı işsiz sayısı diyelim buna, 2 428 000 kişi olarak tahmin edilmiştir. Okuryazar ol
mayan işsizlerin oranı yüzde 3,6; lise altı eğitimli işsizlerin oranı yüzde 8,6; lise ve dengi meslek lisesi 
işsizlerin oranı yüzde 15, yüksekokul ve fakülte mezunlarının oranı ise yüzde 12,2'dir. 

Yine, Sayın Milletvekilimizin, gizli işsizlik konusundaki bir sorusunda geçen bölümü var. 
Gizli işsizlik, herhangi bir üretim dalında gereğinden fazla kişinin çalışması ya da birkısım 

çalışanın üretime katkıda bulunmaması halinde ortaya çıkan durumdur. Şu anda, gizli işsizliğin tes
pitine ve tahminine yönelik elimizde sizlerle paylaşabileceğimiz resmî bir veri yoktur. 

İşsizliği önleme konusundaki görüşlerimi daha önce ifade ettiğim için burada onlara değin
meyeceğim. 

Başka bir sözlü soru önergesi, Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Mehmet Vedat Yücesan'ın, SSK 
emeklilerine TÜFE farkından doğan alacaklarına ilişkin soru önergesidir. Bunu, biraz evvel arz et
miştim, hukukî süreci beklediğimizi arz ettim. Onun için, bu konuda değerli zamanlarınızı almak 
istemiyorum. 

İzmir Milletvekilimiz Sayın Vezir Akdemir'in "Ödemiş İlçesinde SSK hastanesi ihtiyacı var" 
diye bir sorusu var. Bildiğiniz gibi, biz, hastaneleri Sağlık Bakanlığımıza devrettiğimiz için bu 
yatırım planlaması artık, Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılacaktır. 

FERAMUS ŞAHİN (Tokat)- Hastanelerimizi gasbettiler Sayın Bakanım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Biz, 

tabiî, Ödemiş'e bir ihtiyaç olduğunu daha önce de Bakanlık olarak da ifade ettik; umuyorum, inşal
lah, önümüzdeki süreçte bu ihtiyacı karşılayacak bir yatırım... 

VEZİR AKDEMİR (İzmir) - İki sene sonra cevabını verir herhalde!.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Evet, 

yine, Bergama'yla ilgili, Bergama'nın hastane ihtiyacı konusunda bir sorumuz var. Bu konu da Sağ
lık Bakanlığımız tarafından yapılacak yatırım planlamaları çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Sedat Pekel'in, Ücret Garanti Fonuna ilişkin sözlü sorusu. 
Değerli arkadaşlarım. Ücret Garanti Fonu, yeni İş Yasamıza giren kurumsal bir yapıdır. Bu Üc

ret Garanti Fonundan, işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması veya if
las nedenleriyle işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde ödeme yapılabilmektedir. Aciz 
vesikası alınması, iflas kararının veya konkordato mühlet kararının ilanı, belli süreçlere tabidir. Bu 
süreçlerin tamamlanması uzun zaman almaktadır. Bu uygulama, yasayla birlikte yürürlüğe girmiş
tir ve çalışan açısından önemli bir garanti oluşturmaktadır. İşyerinin iflas etmesi, kapanması halin
de, en azından ücretini alamayan çalışanımıza belli süreler için dahi olsa, bu Ücret Garanti Fonun
dan yararlanma imkânı sağlayan, çalışanımız lehine konulmuş bir düzenlemedir. 

Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Sedat Pekel'in, Bakanlığa ait kreş ve rehabilitasyon merkezinin 
kapatılması ve yeni yapılan tenis kortuna ilişkin sözlü soru önergesi var. 
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Değerli arkadaşlarım, bu konu kamuoyunda da çok speküle edildi, bizi gerçekten üzen bir konu 
oldu; arkadaşlarımızın düşüncelerini hiç yansıtmayan, tamamen yanlış anlamalara dayanan ve 
kamuoyunu da gereksiz işgal eden bir konu oldu. 

Konu şudur: 3289 sayılı Yasa uyarınca 500 ya da daha fazla personeli olan kurum ya da işlet
melerin spor tesisi yapması yasal bir zorunluluktur. 

Çalışma Bakanlığımızı bilen arkadaşlarımız bilirler, Bakanlık binamızın arka tarafında, garajın 
üstünde atıl duran geniş bir alan vardır, arkadaşlarımız buraya bir spor tesisi yapma girişiminde 
bulunmuşlar. Bu, denildiği gibi sadece tenis kortu değil; voleybol gibi diğer spor aktivitelerinin de 
yapılabileceği, birden çok amacı taşıyan, neticede, futbol, voleybol, jimnastik, masatenisi gibi yay
gın sporların yapılacağı, aynı zamanda çalışanlarımızın öğle tatillerinde ve cumartesi-pazar tatil
lerinde gelebilecekleri bir sosyal alan yaratmak suretiyle bu spor tesisi yapılmıştır. Bu spor tesisinin 
yapılması konusunda Bakanlıktan tek kuruş bir harcama çıkmamıştır. Bu, bir bankayla yapılan an
laşma gereğince, banka tarafından yapılmış ve Bakanlığımıza hibe edilmiş bir kuruluştur. 

Kreşin kapatılması nedeniyle personelimiz asla mağdur olmamıştır. İŞKUR kreşinden fay
dalanan personelimizin çocukları, Bakanlığımız ve SSK kreşlerinden faydalanmakta olup, kreşin 
yeniden hizmete açılmasına bugün itibariyle bir ihtiyaç duyulmamaktadır. Çalışanlarımızın çocuk
larını mağdur etmek gibi herhangi bir düşüncemiz asla söz konusu değildir. 

Özürlüler için dizayn edilmiş olan meslekî rehabilitasyon merkezimiz vardı. Bu, Ankara İŞ
KUR İl Müdürlüğümüzün hizmet verdiği binada yapılmaktaydı. Şu anda bu binamız bakım ve 
onarıma alındığı için, geçici olarak bu hizmetleri dışarıda yapmayı planlıyoruz. Yeni mekânlar 
kiralamak suretiyle bu meslekî rehabilitasyon merkezimiz veyahut da işlevimiz devam edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Milletvekilimiz Sayın Sedat Uzunbay'ın, emek
lilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için sendika kurmalarına yönelik bir çalışma olup olmadığına 
ilişkin sözlü sorusu var sırada. 

Bağ-Kur emekli maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili ayrıntıları daha önceki başka bir sözlü soru 
önergesine cevap verirken arz etmiştim. Yine, aynı beyanlarımı burada da tekrarlamak istiyorum. 

Diğer bir husus sözlü soru önergesinde geçiyor; Sosyal Sigortalar Kurumunun yurtdışı 
tedavilerine ilişkin kanunda değişiklik öngören tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile ve Sos
yal İşler Komisyonunda görüşülmesi sırasında, Bağ-Kur sigortalılarının da yurtdışına gönderil
mesiyle ilgili tasarı taslağı hazırlanarak, söz konusu kanunların müşterek çıkması yönünde komis
yona talep iletilmiştir. Ancak, orada beliren görüşe göre, bunun SSK Yasasına değil, müstakil bir 
düzenleme yapılması öngörülmüştür. 

Bu konuyu daha açık ifade etmem gerekirse, kamuoyunda Esin... Küçük lösemili bir çocuğun 
gazetelerde çıkan resimlerini hepiniz hatırlıyorsunuz. Çocuk şu anda Almanya'ya gitti, döndü, ilik 
nakli yapılması söz konusu. Daha önceden, SSK mevzuatı sadece sigortalıların yurtdışı tedavilerine 
imkân veriyordu. Bizim hazırladığımız, Yüce Meclisin onayladığı yasayla, artık, sigortalıların da, 
bakmakla mükellef oldukları kişilerin de yurtdışı tedavilerine imkân sağlayan bir yasal düzen
lemeye kavuştuk. Aynı düzenlemeyi, sözün kısası, Bağ-Kur için de yapma konusunda kararlılığımız 
var. Komisyonlarımızın ve Yüce Meclisimizin gündeminin imkân verdiği ölçüde, bu yasayı da ger
çekleştirmek istiyoruz. 

Diğer bir konu, sendika kurma hakkına ilişkin bir sözlü sorudur. 
Değerli arkadaşlarım, bilindiği üzere, Anayasanın "Sendika kurma hakkı" başlığını taşıyan 51 

inci maddesinde çalışanlar ve işverenlerin, 2821 ve 4688 sayılı Kanunlarla sendika kurma hakları 
düzenlenmiştir. Bu kanunlar, işçileri, memurları, kamu ve özel işverenleri kapsamaktadır. Ulus
lararası mevzuatta ise, herkesin sendika ve dernek kurma hakkına sahip olduğu açıkça belirtilmiş
tir. 
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Burada, belki, başka alanlarda da karşımıza çıkacak. Bu anayasa değişikliğini yaptıktan sonra, 
Anayasamızın 90 inci maddesiyle ilgili hususların ve uluslararası sözleşmelerdeki hususların iç-
hukuka yansıtılması hususu, gerek sendika konusunda; yani, 87 ve 98 sayılı Sözleşmeler kapsamın
da karşımıza gelecektir. Bunu, Parlamento olarak, Hükümet olarak, ciddî bir şekilde tartışmamız ve 
bunu yerli yerine koymamız gerekmektedir. 

Şu andaki durum itibariyle, emeklilere sendika kurma konusunda Çalışma Genel Müdür
lüğümüzün yayımlamış olduğu bir genelgeye karşılık, emeklilerimiz, Danıştay 10. Dairesine yürüt
meyi durdurma davası açmışlardır. Bu dava halen devam etmektedir. Umuyorum, Danıştayımızın 
göstereceği yönlendirme doğrultusunda da bu arz ettiğim konuya bir disiplin getirebiliriz diye 
düşünüyorum; ama, esas önemli husus, 90 inci maddeyle ilgili değişiklikten sonra, uluslararası söz
leşmelerin içhukuka yansıtılması konusunu değerlendirip netleştirmek zorundayız. 

Evet, son sözlü soru önergesine geldim. Huzurlarınızı epeyce işgal ettim; ama, olabildiğince 
de, sayın milletvekillerimizin sorularındaki hususlara değinmeye itina gösterdim değerli arkadaş
larım. 

Son sorumuz, Denizli Milletvekilimiz Sayın Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve 
geçici personele dönersermayeden ödenen paya ilişkin sözlü sorusu. 

1.1.2003 ile 1.1.2005 tarihleri arasında, Bakanlığımız diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 55 
personelin naklen ataması yapılmıştır. Bakanlığım ilgili kuruluşlarından Sosyal Sigortalar Kurumu 
Başkanlığına 9'u üst düzey yönetici kadrolarına olmak üzere 823 personel ataması yapılmıştır. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 76, 4046 sayılı Özelleş
tirme Kanunu gereğince özelleştirilen kuruluşlardan Devlet Personel Başkanlığınca kuruma tefrik 
edilen 140 olmak üzere toplam 216 personelin naklen ataması yapılmış olup, üst düzey yönetici 
kadrolarına atanan personel bulunmamaktadır. 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne, 13'ü üst düzey yönetici kadrolarına olmak üzere, 72 
personel ataması yapılmıştır. 

59 uncu hükümet döneminde, Bakanlığımız Merkez Teşkilatında bulunan istisnaî kadrolara 
açıktan 3 atama yapılmıştır. 58 inci ve 59 uncu hükümetler döneminde, Başbakanlıktan, Bakan
lığıma 2 personelin naklen ataması yapılmış, 2 personelimiz ise, Başbakanlığa naklen atanmıştır. 
Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 8 personeli Bakanlığımızda görevlendirilmiştir. 

Bakanlığım ilgili kuruluşlarından Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığında, SSK kadrosunda 
olup, Bakanlığımızda görevli personel sayısı 91, Başbakanlıkta görevli sayısı 1 'dir. Ayrıca, Kurum
dan bakanlıklara 255, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 147 personelin naklen ataması yapılmıştır. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğünde kurum personelinden 4'ü Bakanlığımızda ve l'i de SSK Baş
kanlığında olmak üzere 5 personel geçici olarak görevlendirilmiştir. 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde kurum personelinden 4'ü Bakanlığımızda ve 4'ü Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde olmak üzere 8 personel geçici olarak görevlendirilmiştir. 

Bakanlığımız Merkez Teşkilatında dönersermaye ödeneğinden personele ödenen ödenek 
bulunmamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, bu sözlü soruları sormak suretiyle, Bakan
lığımın faaliyetleri, projeleri hakkında görüşlerimizi sizlerle ve Yüce Milletimizle paylaşma im
kânını sağlayan değerli milletvekillerime ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ve şunu bütün 
samimiyetimle ifade etmek istiyorum ki, Bakanlığımız her zaman ister iktidar ister muhalefet bütün 
milletvekillerinin denetimine açıktır ve biz bundan büyük mutluluk duyarız. 

Bu vesileyle, hepinize, başta Başkanlık Divanı olmak üzere, değerli Gruplarımıza ve millet-
vekillerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, soru önergesi veren milletvekili arkadaşlarımızın ek açıklama yapma is

tekleri vardır. Şimdi arkadaşlarımızın mikrofonlarını açacağım. Çok kısa bir sürede açıklamalarını 
yapmalarını kendilerinden istirham ediyorum. 

Sayın Vezir Akdemir, buyurun. 
VEZİR AKDEMİR (İzmir)- Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Öncelikle Sayın Bakana da teşekkür etmek istiyorum; çünkü, 22.7.2003 tarihinde vermiş ol

duğum sorunun cevabını bugün almakla mutlu oldum. (!) Tabiî, bu mutluluğu halka sormak lazım. 
Acaba halk memnun oldu mu, vatandaş memnun oldu mu? 

Sayın Bakanım "eczaneler artık bundan sonra 45 gün içerisinde ücretlerini rahatlıkla alabilir
ler" diyor. Ben bu soruyu yazdığım tarihlerde eczaneci arkadaşlarım tam altı aydır ücretlerini al
madıklarını söylüyorlardı. O dönemlerde eczanelerden alınan ilaç miktarı daha azdı. Peki, şu anda 
SSK'lıların da Sağlık Bakanlığına bağlanmasıyla bu eczanelerin sorunları artacak mı yoksa inecek 
mi? Bana göre, daha da artacaktır. Her şey kâğıt üzerinde çok hoş görünüyor; ama, lütfen, vatan
daşın çektiği o çileleri gözönünde bulunduralım. 

Gündemdışı konuşmaları cevaplandıran Sayın Sağlık Bakanı o kadar rahat anlattı ki, hiçbir 
hastanemizde sorun olmadığını söyledi. Oysaki, hastanelerde kuyruklar her gün biraz daha 
büyümektedir. Bana göre, bir yöntem daha bulmak gereklidir. O hastane kuyruklarında sıra bek
leyen hasta ve hasta sahiplerinden bir vergi kesmek lazım. Diğer şekilde çözümü çok zor olacak. 
Lütfen, bu hastane kapılarında bekleyen o insanların sorunlarını çözelim. Hele hele hiçbir sağlık 
güvencesi olmayan insanların sorunlarını çözmek için de hiçbir bakan arkadaşımız ilgilenmiyor. 

Defalarca bu kürsüde söyledik; hâlâ daha hastane kapılarında rehin kalan insanlarımız vardır. 
On gün öncesinde, Karşıyakamızda evi yanan bir vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor; 
önce Karşıyaka Devlet Hastanesine, sonra Yeşilyurt Devlet Hastanesine sevk ediliyor ve arkasın
dan, Ege Üniversitesine sevk ediliyor. Bu vatandaş, parası olmadığı için bakıma alınmıyor ve de bir 
hafta içerisinde, vatandaş canıyla ödüyor. Lütfen, ilgilenmek gereklidir. 

Ben, sayın iktidar milletvekillerine de seslenmek istiyorum. Lütfen, bu konu üzerine eğilelim, 
vatandaşların sorunlarını çözmek için elbirliğiyle katkı koyalım. Bu bahsettiğim vatandaş, en 
sonunda canıyla ödedi ve 33 milyar borç para çıktı. Parası yok, yeşilkart da alamıyor; Sayın Kay
makamlığa müracaatta bulunuyoruz; koşulları yerine getirmediği için ödeme yapamıyorlar. Lüt
fen... Bunun sayısı çok ve çok... Bu, benim bulunduğum İzmir bölgesinde. Peki, doğudaki illerde 
durum nasıl acaba, bir de onlara bakalım. 

BAŞKAN - Sayın Akdemir, lütfen, toparlar mısınız. 
VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Evet, Sayın Başkan, tabiî ki doğrudur, toparlamam gereklidir. 

Sayın Bakan toptan cevap verdi. Ben de, toptan, nasıl sorumu söyleyeceğim, bilemiyorum. 
Toptan söyleyeceğim soru şudur: Ülkenin sorunları büyüktür. Lütfen, bu işsizliği de çözelim, 

lütfen, vatandaşların sorunlarını çözelim, bütün sayın bakanlara söylüyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Sayın Bakanım, açıklama yapacak mısınız, daha sonra mı yapacaksınız? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Daha 

sonra... 
BAŞKAN - Sayın Pekel, buyurun efendim. 
SEDAT PEKEL (Balıkesir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
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Sayın Bakan üç soruma yanıt verdi; kendisine teşekkür ediyorum; ancak, tatmin olmadığım 
yanlar olduğu için, sadece iki sorunla ilgili ek açıklama yapma ihtiyacını hissettim; o nedenle de söz 
aldım. 

Bir tanesi, bu SSK emeklilerinin TÜFE artışlarından kaynaklanan alacaklarına yönelik; onun
la ilgili görüşlerimi kısaca sunmak istiyorum. Bu SSK emeklilerinin TÜFE'den kaynaklanan alacak
larına yönelik verdiğiniz yanıt, 4 000 000 emeklimizi ilgilendirmektedir. Emeklilerimizin sizden 
duyacakları her söz, onlar açısından hayatî önem arz etmektedir. Yoksulluk sının altında yaşam 
mücadelesi veren emeklilerimiz, dul ve yetimlerimiz bu konuyla ilgili yargı kararlarının uygulan
masını beklemektedir. Geçen beş yıllık süre içerisinde yaklaşık 25 emekli yurttaşımız yargıya baş
vurmuş, davalar kazanılmış, Yargıtayca onanmış, kendilerine yasal faizle birlikte bütün ödemeler 
yapılmış ve mahkemeye başvuran şanslı emeklilerimiz, bu paralannı alıp harcamışlardır. 

Bugün, Sayın Bakanın ifadeleri, yargıda sonuçlanmamış bir dava bulunduğu ve bu davanın 
sonucunun beklendiği yönündedir. 10 Mart 2005 tarihinde görüşülecek olan davada, Yargıtayın ver
miş olduğu 29 aylık karar, SSK'nın "ağustos 2003 tarihinde 1 aylık ödeme yaptık; bu rakam da 29 
aydan düşülsün" şeklindeki itirazı nedeniyle, bilirkişi aşamasındaki durumdur. Yani, Yargıtay, 
emeklinin haklılığı konusunda en ufak bir şüphe bulamamıştır; sadece 29 aylık değil, 28 aylık bir 
ödeme gerektiği konusundaki iddiayı incelemeye almıştır. Emeklilerimize hak ettikleri ödemelerin 
yapılması, daha da beklenmemesi gerekmektedir. 

Ayrıca, bu süreç yaşanırken, 1 Ocak 2000 tarihinden bugüne kadar geçen beş yıllık sürede 
oyalanan emeklilerimizin TÜFE alacakları boyutundaki haklan, zamanaşımına uğramaya başlamış
tır. Çok önemli bir nokta, dikkatinizi çekmek istiyorum. Ocak ve şubat aylarına ilişkin TÜFE fark
ları için zamanaşımı süresi dolmuş, mart ayı için de bu süreç başlamak üzeredir. Emeklilerimizin bu 
hak mağduriyetlerinin de bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Hükümetimiz, emekliyi 
oyalayarak haklarının zamanaşımına uğramasını da beraberinde getirmiştir. Geciken adaletin 
adaletsizlik olduğunun bilinciyle, bir an önce bu konuda hükümetimizin adım atması, Sayın 
Bakanımızın verdiği sözü yerine getirmesi gerekmektedir. 

İkinci konu da, yine... 
BAŞKAN - Sayın Pekel, açıklamalar çok uzun oluyor. Dikkat ettim, bir sayfayı toptan 

okudunuz. Lütfen, kısa bir açıklama yaparsanız... 
Buyurun. 
SEDAT PEKEL (Balıkesir) - Teşekkür ediyorum. 
İkincisi de, bu işsizlik sigortasıyla ilgili. 
Sayın Bakan kanun metnini anlatmaya çalıştı. Gerçekten bu güvence, işçilerin, işverenin 

ödeme güçlüğüne düşmesi hallerinde, iş ilişkisinden kaynaklanan son üç aylık ücret alacağını 
garanti etmeyi amaçlayan Ücret Garanti Fonu, kâğıt üzerinde kalan bir uygulama olarak, bize göre, 
görünüyor. Ücret Garanti Fonu, gerçek amacı, çalışanları, işsiz kalanı, ücretini alamayanları ön
celikle korumak olduğunu unutmuşa benziyor. Bunu vereceğim şu bilgilerden anlayabilmekteyiz: 
Ülkemizde son yıllarda toplam istihdam sürekli azalmıştır -ki, Bakan da bunu açıkça ifade etti- ve 
buna karşılık iş bekleyenlerin sayısı da çığ gibi büyümektedir. Bununla birlikte, ülkemizde 
ekonomik güçlüğe düşen birçok işveren esnaf bulunmaktadır. Kimi işçilerimiz bu nedenle ücret
lerini alamamaktadırlar. Bakınız, Devlet İstatistik Enstitüsünün en son açıkladığı rakamlara göre, 
2004 yılında, 2003 yılına göre kapanan şirket ve kooperatif sayısı yüzde 40,9 artarak 5 436'dan 7 
660'a yükselmiştir. Kapanan ticaret unvanlı iş sayısı ise, yüzde 40,3 artarak 13 229'dan 18 555'e 
yükselmiştir. Bu rakamlar göstermektedir ki, ülkemizde ticaret yapmak, esnaflık yapmak hiç de 
kolay değildir ve her geçen gün daha da zorlaşmıştır. Bu gerçeklere göre baktığımızda, bu fondan 
para alan işçi sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Bu konuda, sanıyorum ya bilgilendirme yapıl-
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mamıştır ya da bu şekilde müracaatların zamanında değerlendirilmemesi sonucu da bir ödeme 
yapılmadığı görülmektedir. Yasanın uygulanması konusunda daha titiz bir çalışmayla ilgililerin bil
gilendirilmesi konusunda bir çalışmayı beklediğimi ifade ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Pekel. 
Buyurun Sayın Ören. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakanıma sorularımı yöneltmek 

istiyorum. 
Sayın Bakanım, 18,5 katrilyon Bağ-Kurluların bir alacağı var; yani, Bağ-Kurlu olan arkadaş

larımızın Bakanlığa ödemediği para olduğu söyleniyor. Biraz evvel de söylediğiniz gibi, bunun 
yarısından fazlası kayıtları yapılmış veya kayıt yapıldığından haberi olmayanlara çıkarılan paralar. 
Yani, geriye 8 katrilyonluk bir para kalıyor. Bu 8 katrilyonluk paranın da belki yarıdan fazlası faiz, 
geçmiş dönemlerdeki yüksek faizlerle gerçekleşen paralar. Geriye kalan 3 katrilyon veya 2,5 katril
yon gibi bir para. Bununla ilgili bir yapılandırma yapılamaz mı? Biraz evvel "yapılandırmalar veya 
aflar, toplumda, ödeyenler nezdinde yaralar oluşturuyor" dediniz; ama, vergi affı böyle gerçekleş
medi. Vergi affında, belirli oranda, AKP Hükümeti, vergiyle ilgili belirli bir yapılandırma yaptı. 
Tabiî, burada bu borç çok önemli değil, asıl önemli olan, 1 000 000'un üzerinde, borcunu 
ödeyemeyen, ödeyemediğinden dolayı bugünkü primleri ödeyemeyen insanlar. Yani, amaç, geçmiş 
dönemdeki borçları bir şekilde yapılandırmak, zararına ve kârına bakmadan; fakat, bu 1 000 000 in
sanın bundan sonra Bağ-Kur primlerini doğru ve düzenli şekilde ödemesini sağlamak olmalıdır diye 
düşünüyorum. Bununla ilgili de bir kanun teklifim mevcuttur. Yani, ayda, aşağı yukarı, belki 
hesabım yanlış olabilir ama, 200 veya 250 trilyonluk bir parayı şu anda tahsil edemiyorsunuz; ama, 
bu 3-4 katrilyonluk borç yapılandırılırsa, hatta geçmiş dönemin birtakım faizlerinin hepsi de affedil
miş olsa, tahmin ediyorum Bakanlığımıza gelecek para bugünkünden çok çok fazla olacaktır. Bütün 
yurttaşlarımız böyle bir affı veya böyle bir yapılandırmayı bekliyor. Acaba, bu konuda, biraz daha 
düşünülebilir, toplumun istediği, özlediği bu af veya yapılandırma çıkarılabilir mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Küçük, buyurun. 
AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Öncelikle, ben, hükümetin, bu denetim konusunda Meclisin 

çalışmalarına verdiği katkının çok yetersizliğinden şikâyet etmek istiyorum. Görülüyor ki, bugün, 
bir yıl önce, birbuçuk yıl önce sorulmuş sorulara cevap veriyor hükümet. Dolayısıyla, konular gün
celliğini yitiriyor; bazen, burada komik durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ben, bu nedenle, 
hükümet üyelerinin, sayın bakanların, bu konuya daha titizlikle yaklaşmalarını ve Meclisin denetim 
hakkının ve denetim görevini yapabilmesi önündeki engellerin kalkması gerektiğini ve bu konuda 
duyarlı olmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Gerekirse, Meclis, haftada bir gün fazla çalışsın; 
ama, bu konu gündemden kaçırılmasın, bu konunun önemi hiçbir zaman tartışılmasın. 

Sayın Bakana, öncelikle çok teşekkür ediyorum, büyük bir gayret ve iyi niyet içerisinde 
sorulan sorulara en iyi şekilde cevap vermeye çalıştı. Tabiî, bu kadar çok soru birikince de biraz bir
birine karıştı; ama, büyük bir iyi niyetle bu gayret içinde bulunduğu için teşekkür ediyorum. 

Tabiî, ben, sorularımda, Bağ-Kur maaşlarının yetersizliğinden bahsetmiştim. Sayın Bakan da, 
bu konuda yaptıkları iyi niyetli çalışmaları ifade etti. Bildiğiniz gibi, seyyanen verilen maaş ve 
TÜFE'nin üzerine çıkmaya çalışan gayretlerinden bahsetti; ama, öncelikle, bütün bu gayretlere rağ
men, sonucun yetersiz olduğunu kendisi de söyledi. Ben, bunu teyit etmek istiyorum; gerçekten 
yetersizdir. Bağ-Kur emeklilerinin büyük çoğunluğu, hâlâ, yoksulluk sınırının çok altında yaşamak
tadır. Mutlak surette, bu haksızlığın ve yanlışlığın giderilmesi gerekiyor; ama, esas önemlisi, 
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SSK'lılarla ilgili farklılığın ne zaman giderileceğini sormuştum. Şimdi, SSK'lıların, sağlık hizmet
lerini görmekle ilgili karşı karşıya oldukları sıkıntıları gidermek için hastaneleri Sağlık Bakanlığına 
devretmekle, Bağ-Kurlular ile SSK'lılar arasında ilaç alımı ve hizmet görme anlayışı açısından bir 
eşitlik kurulduğu farz ediliyor; yani, bu konuda bir arayış oldu ve tartışmalı bir kararla, tartışmalı 
bir sonuçla, sağlık hizmetlerini görme anlamında bir eşitlik kuruldu. Peki, Bağ-Kurlular SSK'lılar
la maaş konusundaki farklılıklarını giderecek mi, bu yönde bir çalışma var mı; bunu öğrenmek is
tedim, ciddî bir cevap alamadık -ki, ben, bildiğim kadarıyla, bu konuda hem Anamuhalefet Par
tisinin hem İktidar Partisinin seçim öncesi çok ciddî angajmanları var, bu konuda taahhütleri var-
bu konuda hiçbir ciddî çalışmanın olmadığı anlaşılıyor; en azından bunun cevabını alamadık. 

Biraz önce, benim, bu konuyla ilgili soru sorduğumu duyan bir seçmenin bir şikâyetini de, ben, 
bu arada ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, çiftçi Bağ-Kuruyla ilgili olarak, tarım ürünlerinden yüzde 
1 Bağ-Kur kesintisi kesiliyor ve bu konuda çok büyük sıkıntılar var; çünkü, bunların, çiftçilerin 
Bağ-Kurlarına eklenip eklenmediği ve ne şekilde kesilip kesilmediği, kesintilerin ne şekilde değer
lendirildiği konusunda çok ciddî endişeler var, sıkıntılar var. Bu sıkıntıları gidermekle ilgili bir 
çalışma yapılıyor mu? Hazır, bunu da sormuş olayım Sayın Bakana. 

Çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Küçük. 
Sayın Koçyiğit, henüz, yeni girdiniz; ama, lütfen, son olarak sizin de kısa açıklamanızı alayım, 

sonra Sayın Bakan cevap versin. 
Buyurun. 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Gerçekten de, soru önergeleri birbirine benzer. Ben de tekrarlamak üzere, biraz da çabuk bir 

şekilde cevaplayacağım. 
Sayın Başkan, Değerli Bakanım; 9 Nisan 2004 tarih ve 1 044 sıra sayılı sözlü soru önergem 

üzerine söz almış bulunuyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2002 yılı aralık ayından 

itibaren aylık 75 000 000 lira zam farkı ödenmemiştir. Ayrıca, yine, 2003 yılı ocak ayından itibaren 
aylık 25 000 000 lira tutarındaki zam farkı da ödenmeyerek, emekli, dul ve yetimleri mağdur edil
miştir. Bugün, 3 800 000 dolayındaki emeklimiz, açlık sınırı düzeyindeki maaşıyla geçinmeye çalış
maktadır. Yoksulluk sınırının 1 657 000 000 lira, açlık sınırının ise 560 000 000 lira olduğu bir 
düzende, emekliler, ortalama 560 000 000 lira gelirle, yani, açlık sınırındaki bir gelirle yaşam 
mücadelesi vermektedir. Değerli arkadaşlarım, emekli maaşlarına yeterli düzeyde zam yapmayan 
hükümetin, hiç olmazsa, onların yargı kararıyla kesinleşen kazanılmış haklarını iade ederek, durum
larını bir nebze olsun düzeltmesi gerekmektedir. 

Yüksek Denetleme Kurulu raporlarına göre de SSK emeklilerine yapılması gereken zam 2000 
yılı başından itibaren eksik hesaplanmıştır. Yüksek Denetleme Kurulu raporunda, eşitliği sağlama 
yetkisinin Bakanlar Kuruluna verildiği, ancak, Bakanlar Kurulunun, bu yetkisini kullanmadığı 
belirtilmiştir. SSK ve Bağ-Kur emekli, dul ve yetimlerine hak ettikleri 75 000 000 lira tutarındaki 
zam farkı, yani, artış verilmeyerek, onların mağdur edildikleri, haksızlığa uğratıldıkları ifade edil
miştir. Evet, 2003 yılında, memurlara 100 000 000 lira artış yapıldığı halde, buna paralel olarak 
emeklilere ve onların dul ve yetimlerine de aylık 75 000 000 liralık artış yapılması gerektiği halde, 
bu yapılmayarak, mağdur edilmişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hükümet, maaş ve ücretlere yeterli düzeyde zam yap
madığı gibi, 3 800 000 dolayında emeklinin, geçmiş yıllar enflasyon farkından doğan ve yargı 
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kararıyla da kesinleşen emekli başına ortalama 250-300 000 000 lira tutarındaki alacağını da hak 
sahiplerine vermeyerek, o paralan ödememiştir. Ayrıca, bununla da yetinmeyen hükümet, aynı 
zamanda, emeklilere ve kamu çalışanlarına yeterli düzeyde zam yapmayarak, onları makus talih-
leriyle baş başa bırakmıştır. 

Bu nedenle, emeklilerimizin yargı kararıyla kesinleşen alacaklarının en kısa sürede ödenmesi 
dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koçyiğit. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; konuşmamda da ifade ettim, emeklilerin zam farklarına ilişkin 
konuyu olabildiğince açıklığa kavuşturmaya çalıştım; şu anda emeklilerin TÜFE farkıyla ilgili bir 
konunun yargıda olduğunu ve yargının vereceği karara göre kurumun hareket edeceğini, yani 2000-
2002 yıllan arasındaki konunun ihtilaflı olduğunu ve yargının vereceği karara göre kurumun 
hareket edeceğini söyledim. Bunun dışında, net olarak söylüyorum, Sayın Koçyiğit'in dediği gibi, 
zam farkı, kararname farkı gibi herhangi bir doğmuş alacak kesinlikle söz konusu değildir; ödemesi 
yapılmayan bir fark da yoktur. Bunu, yanlış anlamaları önlemek adına bir kere daha bütün açıklığıy
la ifade ediyorum. Sadece, TÜFE farkına ilişkin konu yargıdadır; yargı kararı kesinleştikten sonra 
da, kurum, elbette gereğini yerine getirecektir. Onun için, emeklilerimizi bu noktada yeni beklen
tilere sokmamamız gerektiği kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, emekli aylıkları yeterli, yetersiz; bu konu ortada; ama, gerçekçi olarak 
hepimiz durumu değerlendirdiğimiz zaman da, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizleri, sıkıntıları 
görmemiz gerekiyor. 

Emeklilik sistemi, sosyal güvenlik sistemi, çalışırken yapmış olduğunuz birikimlerin emekli 
olduktan sonra size dönmesi anlamına gelir; ama, bizde, çalışırken ücretler düşük olduğu için, 
emekliliğe yansıması da düşük oluyor. Yani, son aylığınızın yüzde 75'i civarında filan bir emekli ay
lığı alıyorsunuz. Hepinizin bildiği gibi, çoğu ülkede ikinci ayak, üçüncü ayak dediğimiz emeklilik 
sistemleri var. Bu amaçla bireysel emeklilik sisteminin de Türkiye'de gelişmesini, zorunlu emek
liliğe ilave olarak, ikinci bir gelirin de vatandaşlara verilmesini arzu ediyoruz. 

Bizim en büyük sıkıntımız, bu sosyal güvenlik fonlarında, emeklilik fonlarında birikim ol
mamasından kaynaklanıyor; yani, toplanan yaşlılık primleriyle bu emeklilerimizin giderlerini kar
şı layamıyoruz. 18 katrilyon lira prim toplayabiliyorum, 25 katrilyon lira giderim oluyor. Bu aradaki 
farkı, bir kere, Hazine vermek zorunda finansman açığı olarak. Eğer, bu emeklilik fonlarında para 
birikmiş olsa, bunların nemalandırılması yapılsa, emeklilerimizin eline geçecek miktar daha fazla 
olacaktır. Onun için, bireysel emekliliğin Türkiye'de gelişmesini destekliyoruz, zorunlu emeklilik 
sigortasına bir rakip olarak görmüyoruz. Keşke yapabilsek!.. İkinci ayak emekliliği de kamu olarak 
kurup, emeklilerimizi ikinci bir gelir imkânına da kavuşturabilmemiz lazım. 

Değerli arkadaşlarım, bunu, şu anda gençlerimizin olduğu, emeklimizin az olduğu günlerde 
tartışıyoruz. Yarın, emeklimizin daha fazla olduğu, çalışanımızın daha az olduğu dönemde bu kriz 
daha ağırlaşacak. Eğer, biz sisteme çekidüzen vermezsek, belki, bugün, sistem, emekli maaşlarını 
verebilecek miyim veremeyecek miyim noktasına gelecek. Onun için, Hükümet olarak, bu bilinçle, 
sosyal güvenlik reformu çalışmalarını yapıyoruz. Bu sosyal güvenlik sistemi içerisinde, Sayın Ak-
demir'in söylemiş olduğu şikâyetleri gidermeye yönelik, kökten çözmeye yönelik genel sağlık 
sigortası var. Emeklilik programımızı daha sağlam, daha ayakları yere basan bir şekilde ortaya koy
mak istiyoruz. 

- 1 5 0 -



T.B.M.M. B : 64 1 . 3 . 2005 O : 2 

Sayın Ören'in ifade ettiği prim borçlarının yapılandırılması konusu... SSK'da olsun, Bağ-Kur-
da olsun, bunları her zaman değerlendirebiliriz. Yani, orada gerçek profili görmek istiyoruz; yani, 
çeşitli zaruretler nedeniyle prim borçlarını ödememiş vatandaşlarımızı anlayışla karşılıyoruz, onlara 
bir nefes aldırmak arzusundayız; ama, şunu da bilmemiz lazım: 

Değerli arkadaşlarım, bu prim alacakları, aslında kamunun tam kamu alacağı dediğimiz alacak
lar değil; yani, bir vergi alacağı gibi değil. Bağ-Kur prim alacağı demek, esnafların kendi kesin
tilerinden biriken primlerden bir kısmını affetmek manasına geliyor. Yani, devletin bizatihi kendi 
alacağı olsa, devlet der ki, ben bundan vazgeçtim; ama, bizim vazgeçeceğiz dediğimiz miktar, dev
letine güvenmiş, sistemine güvenmiş, imkânı olan vatandaşın ödediği primlerin bir kısmını, 
ödeyemeyenler adına affetmek gibi, pek de hakkaniyet duygulan üzerine oturmayan bir anlayış; 
ama, buna rağmen, ülkede yaşanan ekonomik krizleri ve zaruretleri görerek, bu vatandaşlarımızın 
durumunu anlayışla karşılıyoruz. 2004 yılında, bir borç yapılandırma programı yaptık. Bunun tak-
sitlendirmeleri şu anda devam ediyor; ama, bildiğimiz şu: Bunun ötesinde bir yapılandırma talep 
ediyor. Bakacağız; kurumun aktuaryel dengesini, vatandaşın gerçeğini gözeterek... Bunlar devamlı 
gündemimizde olan hususlar. 

İlginize, sorularınıza çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.40 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.50 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Türkân MİÇOOĞÜLLAR1 (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Sözlü soru önergelerinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI.- SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (Devam) 
25.- Adana Milletvekili Kemal Sağ'in, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip değiş

tirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) ve Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek'in cevabı 

26 - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan bilgilere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

27.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

28.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp açılmayacağına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

29.- istanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

30.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

31.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

32.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

33.- Samsun Milletvekili Musa Üzunkaya'nın, BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen mah
keme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) ve Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek'in cevabı 

34.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in 
cevabı 

35.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/929) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

36.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde adliye teşkilatı açılıp 
açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) ve Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek'in cevabı 

37.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün 'ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/995) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

38.- Niğde Milletvekili Orhan Er aslan'in, Ulukışla Cezaevinin kapatılmasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 
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39.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalış
malara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

40.- Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un, Türkiye Barolar Birliğinin gazetelere verdiği bir 
ilana ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

41.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı ilçelerdeki Adalet Teşkilatının kaldırılması 
çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) ve Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek'in cevabı 

42.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Adliye Sarayı inşaatına ve Karşıyaka Adliye 
binasının taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) ve Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek'in cevabı 

43.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

44.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun. Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

45.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) ve Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek'in cevabı 

46.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 malî yılı bütçelerinden İğdır İline ay
rılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1403) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

47.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın. personel atamalarına ve geçici personele 
dönersermayeden ödenen paya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1448) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

BAŞKAN - Şimdi, 3 üncü sıradan başlamak üzere, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek'in cevap
landıracağı sorulan okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Kemal Sağ 

Adana 
1- Kentin yoğun alışveriş merkezlerinden biri haline gelen Seyhan, Çınarlı Mahallesi 18 inci 

Sokakta bulunan Adana Adlî Tıp Kurumunu mevcut yerinden taşımayı düşünüyor musunuz? 
2- Adlî olaylar dolayısıyla yüzlerce insanın kurum çevresine yığılmasından meydana gelen 

gürültü ve görüntü kirliliğinden çevre sakinlerini ne zaman kurtaracaksınız? 
3- Ağıt ve feryatlardan özellikle çocukların olumsuz etkilendiği görüşüne katılıyor musunuz? 

Katılıyorsanız, ne gibi çözüm öneriyorsunuz? 
4- Çözüm önerilerinizi ne zaman yürürlüğe koymayı planlıyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 96 ve 98 inci maddeleri gereğince 

Adalet Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını istiyorum. 
Saygılarımla. 

Yakup Kepenek 
Ankara 
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Genel Bilgi Toplama Sistemiyle (GBT) toplanan bilgiler: 
1- Hangi konularda bilgiler içermektedir? 
2- Bilgiler, düzenli olarak güncelleştirilmekte midir? 
3- Değişik bilgi kaynakları ya da yerleri arasında uyum sağlanmakta mıdır? 
4- Güncelleştirme ve uyum sağlama eksikliği nedeniyle haksızlığa uğrayan yurttaş var mıdır? 

Varsa bunların sayıları kaçtır? 
5- Yurttaşların kendileriyle ilgili bilgilere erişim haklan ne ölçüde yerine getirilmektedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

ması için gereğini arz ederim. 16.12.2003 
Ersoy Bulut 

Mersin 
Anamur İlçemizde yıllar önce yapılan cezaevi, yerleşim birimleri arasında kalmış, uygun ol

mayan bir konumdadır. 
Cezaevi binası eskimiş olup, mahkûmların yaşamlarını sağlıklı koşullarda sürdürebilecekleri 

durumda değildir. Mahkûmlar da bizim vatandaşlarımızdır ve onların topluma kazandırılmaları 
açısından tutuklu kaldıkları süre içerisinde onlara yaşanabilir bir ortamı sağlamak da devletin 
görevidir düşüncesindeyim. 

Soru: Yukarıda belirttiğim çerçevede Anamur İlçemizde şehir merkezi dışında yeni bir cezaevi 
yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

ması için gereğini arz ederim. 16.12.2003 
Ersoy Bulut 

Mersin 
Anamur İlçemizde ağır ceza mahkemesi bulunmamaktadır. Anamur, Mersin-Antalya İlleri 

arasında olup, her iki ile de beş saatlik mesafededir. En yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu 
Silifke İlçesine de yine saatlerce süren bir yolculuk sonunda varılmaktadır. Yolların bozuk ve viraj
lı olması, beş dakikalık bir ifade vermek üzere bu mahkemelere gitmek vatandaşlarımıza bir eziyet 
gibi gelmektedir. 

Soru: Hizmeti vatandaşın ayağına götürmek, Anamur halkının Mersin, Antalya ve Silifke Ağır 
Ceza Mahkemelerine taşınmasının önüne geçmek üzere Anamur İlçesine bir ağır ceza mahkemesi 
açmayı düşünüyor musunuz? 

19.12.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki, Adalet Bakanlığı Özürlü Personel Sınavı ile ilgili sorularımın, Adalet Bakanı Sayın 
Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Eokman Ayva 
İstanbul 

1- Özürsüz memur alımlarında istenen belgelerin maliyeti nedir? 
2- Özürlü personel alımı için sınav Millî Eğitim Bakanlığına yaptırıldı ve bunun karşılığında 

özürlülerden 35'er milyon lira istendi. Sonra, MEB sınav maliyetlerini 25 000 000 liraya çekti ve 
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bu para da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılandı. Bakanlığınız özürsüz 
personel alımlarında hiç MEB'e sınav yaptırıldı mı, hangi mevzuata göre başka bir kuruma sınav 
yaptırılıyor ve sınava girecek kişilerden kaçar para istendi? 

19.12.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki, Adalet Bakanlığı Özürlü Personel Sınavı ile ilgili sorularımın, Adalet Bakanı Sayın 
Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Lokman Ayva 
İstanbul 

1- Bakanlığınız özürlü personel alım sınavında, mülakat komisyonu nasıl ve hangi mevzuata 
göre belirlendi? 

2- Bu kadrolara özürsüz personel alımlarında, mesela, zabıt kâtibi, mülakat niçin Ankara'da 
yapılmıyor da işe alınacağı ilde yapılıyor? 

3- Mülakat komisyonu kurmaya niçin ihtiyaç duyuldu? 
4- Özürlü personel alımında mülakat niçin Ankara'da yapıldı? 
5- Bir bayan özürlünün bir yakınıyla Ankara'ya gelip gitmesinin maliyeti hesaplandı mı? 

19.12.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Lokman Ayva 
İstanbul 

1- Şehir dışından refakatçisiyle gelen bir özürlüye bu sınav, sınavda istenen belge maliyetleri, 
sınav mahalline gidiş-geliş ve Ankara'ya geliş-gidiş maliyetleri dahil kaça mal olduğu tahmin edil
mekte ve bu sınav için SYDTF'den ne kadar para ödenmiştir? 

2- Bu sınavın, gerek özürlü bireylerin harcadığı gerekse MEB'in yaptığı indirim gerekse Fonun 
ödediği para olarak toplam maliyeti nedir? 

3- Tarafınızdan yapılan özürlü personel alım sınavı hangi kriterlere göre başarılı veya başarısız 
olmuştur ve bu yöntemi diğer kamu kuruluşlarına da tavsiye eder misiniz? 

4- Hükümet programındaki "hiç kimseye zihinsel ve bedensel özürleri nedeniyle ayırımcılık 
yapılmayacaktır" ifadesiyle bu sınavı nasıl açıklarsınız? 

19.12.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki Adalet Bakanlığı Özürlü Personel Sınavıyla ilgili sorularımın, Adalet Bakanı Sayın 
Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Lokman Ayva 
İstanbul 

1- Bakanlığınız özürlü personel alım sınavı mülakatı esnasında komisyon üyelerinin çev
relerinin tavsiye veya telkin ettiği kişilerin kayrılmaması için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

2- Bir kayrılma olup olmadığını nasıl tespit etmeyi planlıyorsunuz ve müeyyidesi nedir? 
3- Alınan özürlülerin özür çeşitleri nelerdir? 
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4- İlan edilmiş olan özürlüler hangi özellikleri nedeniyle mülakat sınavını kazanmışlardır? 
5- Bu özürlülerin ne zaman işe başlatılmaları düşünülmektedir? 
6- İlk sınava başvuru işlemlerinin başlamasıyla mülakat sonuçlarının açıklandığı 8.12.2003 

arasında ne kadar bir zaman geçmiş ve bu kadar zaman özürsüz personel alımlarında da geçmekte 
midir? 

7- Bu personel alındıktan sonra özürlü personel açığı kalacak mıdır, kalacaksa sınavları aynı 
şekilde mi yapacaksınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masını saygılarımla arz ederim. 18.12.2003 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Samsun-Ankara doğalgaz boru hattının yapımında, devleti 50 000 000 USD zarara uğratarak 

görevi kötüye kullanma suçundan haklarında Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, BOTAŞ eski 
yöneticileri Gökhan Yardım, Kutluhan Çınbay, Uğur Başer ve Hayri Nadir Bıyıkoğlu'nun OHS kon
sorsiyumuna yüksek fiyatla işin verilmesi ve avans ödenmesi yoluyla devleti zarara uğrattıkları 
ifade edilmekte. 

Soru 1: Bu ülkede baklava çalan çocuklara iki üç yıl hapis cezası verilirken, devleti 50 000 000 
USD zarara uğrattıkları tespit edilene 11 ay 20'şer gün hapis ve 6 046 000 TL "ağır para" cezası 
verilmesi adalet duygusuyla bağdaşmakta mıdır? 

Soru 2: Yolsuzluk yaptıkları aynı mahkemece tespit edilen sanıkların, mahkeme heyeti "bir 
daha suç işlemeyeceğine" hangi saiklerle kanaat getirmiştir? 

Soru 3: Ayrıca, görevi kötüye kullandıklarına mahkemece hükmedilen şahısların hapis ve para 
cezalarının ertelenmesi adalete olan güven duygusunu zedeleyecek midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masını saygılarımla arz ederim. 26.12.2003 
Asım Aykan 

Trabzon 
Ülkemizde "temiz siyaset" ve "temiz toplum" hedefine ulaşmanın ön ve çoğu defa başkaları 

tarafından tek şartı gibi gösterilen "milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması" meselesiyle 
kamuoyunun sürekli bir şekilde meşgul edildiği bir gerçektir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için, en 
az milletvekili dokunulmazlığı kadar ehemmiyet arz etmekte olan diğer dokunulmazlık türleriyle il
gili olarak, 

Sorular: 
1- Anayasanın 83 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "yasama dokunulmazlığı" haricinde, 

kamu görevi ifa eden her makam ve mevkideki personel için, aynı maddenin ikinci, üçüncü ve dör
düncü fıkralarında vazedilen hukukî koruma benzeri veya aynısı koruma tedbirleri var mıdır? 

2- Birinci soruda sunulan "koruma tedbirleri (dokunulmazlık)" çeşitleri var ise, bunların da kal
dırılması için herhangi bir çalışma yapılması gerekip gerekmediği; yapılmakta ise, bu çalışmalar 
hangi aşamada bulunmaktadır? 
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20 Ocak 2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 96 ncı ve 98 inci maddeleri uyarınca, 
Adalet Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını istiyorum. 

Saygılarımla. 

Yakup Kepenek 

Ankara 

Ülkemizde düşünce suçluluğu konusunda; 

I- Ocak 2004 tarihi itibariyle hapishanelerde "düşünce suçlusu" olarak kaç kişi bulunmaktadır? 

II- Düşünce suçlularının aşağıdaki konulara göre dağılımları nasıldır? 

1. Mahkûmiyet süreleri, 

2. Mahkûm oldukları yasa maddeleri, 

3. Mahkûm oldukları iller, 

4. Eğitim düzeyleri, 

5. Meslekleri, 

6. Cinsiyetleri ve 

7. Yaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak cevap

landırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halil Ünlütepe 

Afyonkarahisar 

Afyonkarahisar İli Evciler İlçesinde adliye teşkilatı olmaması nedeniyle burada yaşayan vatan
daşlarımız adliye işleri için Dazkırı'ya gitmek zorunda kalmaktadırlar. Bu ilçemizde adliye teşkilatı 
açılması düşünülmekte midir? Açılacaksa ne zaman açılacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak yanıtlan
masını arz ederim. 

Fahrettin Üstün 

Muğla 

1 - 58 inci ve 59 uncu hükümetler döneminde size bağlı kuruluşlarda kaç atama yapılmıştır? 
2 - Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda idarî görevlere her iki hükümet döneminde vekâleten, ted-

viren ve görevlendirmeyle kaç atama yapılmıştır? 

3 - İdarî görevlerde bulunan idarecilerden kaçı başka yerlere görevlendirilmiştir? Görevlen
dirilenlerin aldıkları harcırah miktarı ne kadardır? 

4 - 5 8 inci ve 59 uncu hükümetler döneminde asil veya vekil kaç idareci görevden alınmıştır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

ması için gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Niğde İli Ulukışla İlçesindeki K-l tipi Ulukışla Cezaevinin kapatılacağı belirtilmektedir. 
1990 yılında açılan bu cezaevinin mülkiyeti Adalet Bakanlığına ait olup 9 dönüm arazi üzerine 

kuruludur. 
E-5 karayolu üzerinde bulunan Ulukışla Cezaevinde bu özelliği nedeniyle de devamlı olarak 

tutuklu bulunmaktadır. 
Soru 1 - Ulukışla Cezaevinin kapatılma gerekçesi nedir? Kapatılmasında bir kamu yararı söz 

konusu mudur? 
Soru 2 - Burada devamlı olarak bulunan tutuklular nereye yerleştirilecektir? 
Soru 3 - Cezaevi binası ve 9 dönüm arazisi ne yapılacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

ması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ümmet Kandoğan 
Denizli 

Soru: AKP İktidarları döneminde Bakanlığınızca veya Bakanlığınıza bağlı ilgili kuruluşlarca 
Denizli İline yapılmış olan çalışmalar nelerdir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
19 Mayıs 2004 günü bazı gazetelerde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından Tür

kiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen 5171 sayılı Kanun sebebiyle bir duyuru metni yayım
lanmıştır. 

Söz konusu duyurunun yayımlanmasında büyük masraf yapıldığı ortadadır. Buna göre 
aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından TBMM'de sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ve talep ederim. 25.5. 2004 

Cavit Torun 
Diyarbakır 

Sorular: 
1- Barolar Birliğinin 19 Mayıs 2004 tarihli bazı gazetelerde tam sayfa verdiği ilan oybirliğiy

le alınmadığı halde, metnin altına, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu imzası nasıl atılmıştır? 
2- Bu ilanın milyarlarca lira tutan masrafı hangi fasıldan ödenmiştir? 
3- Suç içeren, kamuoyunu yanıltan ve üstelik oybirliğiyle alınmayan Türkiye Barolar Birliği 

kararının, 1136 sayılı Kanunda yasal dayanağı var mıdır? 
4- Bu girişimin 1136 sayılı Kanunda yasal dayanağı bulunmuyor ise, ilgilileri hakkında yasal 

tahkikat başlatıp başlatmayacağınızı açıklamanızı saygılarımla arz ve talep ederim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 

saygılarımla arz ederim. 1.6.2004 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir çalışma kapsamında, nüfus, iş, hacmi vb. kriterler 

gözönüne alınarak, ülke düzeyinde 250-300 civarında ilçedeki adalet teşkilatlarının kaldırılacağı ve 
buralarda görevli kamu çalışanlarının atamalarının yapıldığı, anılan ilçelerdeki yerel yöneticileri 
rahatsız etmiş bulunmaktadır. 

Sorular: 
Bu kapsamda; 
1- İlçelerdeki adalet teşkilatları hangi kriterler gözönüne alınarak kaldırılacaktır? 
2- Adliye teşkilatı kaldırılacak ilçeler arasında Bursa İli Gürsu, Harmancık ve Büyükorhan İl

çelerinin yer aldığı bilgisi doğru mudur? 
2- Adliye teşkilatı kaldırılacak ilçeler yetki yönünden hangi ilçelere bağlanacaktır? Buralarda 

çalışan kamu görevlilerinin özlük hakları ne olacaktır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak yanıtlan
masını arz ederim. 

Vezir Akdemir 
İzmir 

Nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye'nin üçüncü büyük ili olan İzmir İli büyük göç almak
tadır. Dolayısıyla, nüfus yoğunluğundan dolayı ekonomik ve sosyal sorunlar yaşanmaktadır. Adalet 
hizmetlerinin daha çağdaş bir ortamda yürütülebilmesi açısından gerekli ve önemli olan İzmir Ad
liye Sarayı inşaatının yapımına 1994 yılında başlanmış, 9 bloktan oluşan inşaatın ancak 4 bloğu 
tamamlanarak hizmete açılmıştır. 

1- Adalet hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için 1994 yılında inşaatına başlanan İzmir Adliye 
Sarayı inşaatının yapımı halen devam etmektedir. Proje anlamında fizikî gerçekleştirme oranı yüz
de 70 aşamasındadır. İzmir adliye teşkilatı dağınık halde, metropol ilçelerde dağınıklığı önlemek 
için Adliye Sarayı inşaatının tamamı ne zaman bitirilecektir? 

2- Özellikle İzmir'in metropol ilçesi Karşıyaka adliye binasının yetersizliğinden dolayı ağır 
ceza ve sulh ceza mahkemelerinin görev yaptığı mekânların yetersizliğinden dolayı sağlıklı adalet 
hizmeti verilmemektedir. Bu nedenle, Karşıyaka adliye binasının yeni adliye sarayına taşıma işlem
leri ne zaman yapılacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen sorularımın Adalet Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 

hususunda gereğini arz ederim. 
Telat Karapınar 

Ankara 
1 - Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer tarafından bugüne kadar "sürekli hastalık, 

kocama ve sakatlık" ve benzeri gibi nedenlerle affedilen mahkûm sayısı kaçtır? 
2- Cumhurbaşkanı tarafından affedilen mahkûmların araştırması yapılmış mıdır? Bu araştır

mada gerekli ve yeterli özen gösterilmiş midir ya da nasıl bir süreç izlenmiştir? 
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3 - Cumhurbaşkanı tarafından affedilen mahkûmlar arasından yeniden terör olayına karışanlar 
var mıdır? Örneğin, Tunceli İlinde son terör olayına karışan teröristin de Cumhurbaşkanımızca af
fedilen bir mahkûm olduğu doğru mudur? Bunun dışında Cumhurbaşkanımızca affedildikten sonra 
tekrar terör olayına karışan başka teröristler var mıdır? 

4 - Geçmiş dönemde Cumhurbaşkanı tarafından bugüne kadar kaç mahkûm affedilmiştir? Af
fedilenler arasından tekrar terör olaylarına karışan teröristler var mıdır? 

5 - Cumhurbaşkanının bu yetkisini kullanması süresinde Adalet Bakanlığının dahli ne olmuş
tur? Değerlendirmeye alınan bu taleplerde Adalet Bakanlığı nasıl bir rol oynamaktadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 96 ncı ve diğer mad

delerine göre Adalet Bakanı Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 1.12.2004 

Feridun F. Baloğlu 
Antalya 

İhtisas mahkemelerinin kurulmasıyla asliye hukuk mahkemelerinin iş yoğunluğunun azaldığı 
bilinmektedir. Ayrıca, görevi belirlenmeyen sınırın 400 000 000 liradan 5 000 000 000 liraya 
çıkarılmasıyla, sulh hukuk mahkemelerinin dava sayısında çok büyük bir artış gözlenmektedir. 

Bu kapsamda; 
1 - Yeni mahkemelerin oluşumunda, her adliye çevresindeki dosya sayısını belirleyen bir çalış

maya dayanılmakta mıdır? 
2 - Bu tür bir araştırma varsa; Antalya'daki sulh hukuk mahkemelerinin sayısını ne zaman ar

tırmayı düşünüyorsunuz? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 96 ncı ve devamı 
maddelerine göre Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 23.12.2004 
Feridun F. Baloğlu 

Antalya 
CHP Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart hakkında, Başbakan R. Tayip Erdoğan'a yönelik 

olarak TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi nedeniyle tazminat davası açıldığına ilişkin 
haberler, gazetelerde yer almıştır. 

1- Cumhuriyet tarihimizde, TBMM'ye verilen bir soru önergesi nedeniyle, Başbakan tarafın
dan açılmış tazminat davasına muhatap olan kaç milletvekili vardır? 

2- Bu davaların sonuçlarına ilişkin olarak, Bakanlık arşivlerindeki bilgiler nelerdir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
ması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Dursun Akdemir 

İğdır 

- 1 6 0 -



T.B.M.M. B:64 1 . 3 . 2005 0 : 3 

1- Bakanlığınızın 2004 malî yılı bütçesinden İğdır İli için ayrılan ödeneğin tamamı kullanılmış 
mıdır? Kullanılmış ise, nerelerde hangi projeler için kullanılmıştır? Kullanılmamış ise, gerekçesi 
nelerdir? 

2- Bakanlığınızın 2005 malî yılı bütçesinden İğdır İline ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu 
ödeneğin ne kadarı yatırım, ne kadarı cari harcamalar içindir? Söz konusu ödenek hangi yatırımlar 
için kullanılacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

ması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ümmet Kandoğan 
Denizli 

1- İktidarınız döneminde Bakanlığınıza, naklen atanan personel sayısı ne kadardır? Bunlardan 
üst kadrolara atanan personelin isimleri ile geldikleri kurumları açıklar mısınız? 

2- Aynı dönemde istisnaî kadrolara atanan personel sayısı kaçtır? Bunların isimleri nelerdir? 
3- 58 inci ve 59 uncu hükümetler döneminde, Başbakanlık ve diğer bakanlıklar ile kamu kurum 

ve kuruluşlarından Bakanlığınıza vekâleten, asaleten ve geçici görevle atanan toplam personel 
sayısı ne kadardır? 

4- Bakanlığınız, merkez teşkilatında görevli geçici personele dönersermayeden ödenen pay ne 
kadardır? Unvanlar itibariyle dağılımı nasıldır? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, okunmuş olan soru önergelerine, Adalet Bakanı Sayın Cemil 
Çiçek cevap vereceklerdir. 

Sayın Bakanım, buyurun. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
Sözlerimin başında, evvela, soru tevcih eden arkadaşlarıma teşekkür ederim; çünkü, bu 

vesileyle bazı hususları ifade etme imkânını bulmuş olacağız. Ancak, bundan evvel bir iki hususa 
daha temas etmek isterim. Bu soru önergelerine vereceğimiz cevaplar, sorulduğu tarihteki bilgilere 
dayanmaktadır; çünkü, bu soru önergeleri o tarihin ihtiyaçlarına göre sorulmuş olduğu için, 
vereceğimiz cevaplar da o günkü bilgilerle bağlantılıdır ve o tarihteki mevzuatla alakalıdır. 

Bir başka arz edeceğim husus da şudur: Bu soru önergelerinden bir kısmının güncelliğinin 
yitirildiğini göreceğiz. Bunda aslında bizim bir kusurumuz yok. Tabiî, soru önergesinin nevini tayin 
etmek, soru soran arkadaşlarımızın kendi takdirleridir. Yazılı soru önergeleri oluverse, onu belli bir 
süre içerisinde cevaplama imkânı hemencecik var; ama, öbür türlüsünde, soru önergeleri sıraya gir
diği için, bazen de gündem kayması olduğu için, yani, bu neviden denetim günleri olduğu zaman, 
ya yasalara öncelik vermekteyiz ya tatile denk gelmekte. Halbuki, sorulan soruların da, belki onbeş 
gün içerisinde, yirmi gün içerisinde cevaplandırılması gerekmektedir; ama, şimdi konuştuğumuzda, 
bir sene evvel, iki sene evvel sorulmuş soruya bugün cevap veriyoruz; onun için, böyle bir sıkıntı 
da var; ama, yazılı soru önergesi yoluna gidilebilirse, Bakanlık olarak bunlara en kısa sürede cevap 
vermeyi arzu ediyoruz. 

Bu düşüncelerle, evvela, Adana Milletvekili Sayın Kemal Sağ'ın, Adlî Tıp Kurumunun yerinin 
değiştirilip değiştirilmeyeceğiyle ilgili bir önergesi var. Biz, iki yıldan beri, Türkiye'de, adalet hiz
metleri açısından, gerek adliye binaları gerekse adalet kurumu ceza ve tevkifevleriyle ilgili olarak, 
Adlî Tıp Kurumuyla ilgili olarak, ciddî bir yapılanma içerisindeyiz. Bunu yaparken de, mümkünse, 
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devletin elindeki binalardan istifade etmeye çalışıyoruz, devlette tasarruf adına; çünkü, devletin 
elinde, her yerde, çok fazla bina var. O binalar dururken yeni binalar yapmak, bizce kaynak israfıdır. 
Eğer yapmak mecburiyeti hâsıl oluyorsa da, arsaya para vermek yerine, kamu kurumlarının ar
salarından, arazilerinden, Millî Emlakten istifade yoluna gitmeye çalışıyoruz. 

Maalesef, Adana İlinde, bu söylediğimiz anlamda, yaptığımız araştırmalarda, bina ve arsa 
bulunamamıştır. En son, Çukurova Üniversitesinden 5 dönümlük bir bölümün bize tahsisi noktasın
da bir teşebbüsümüz oldu. Bu teşebbüsümüz devam ediyor. Eğer üniversite rektörlüğü buna olum
lu cevap verirse, biz orada modern bir Adlî Tıp Kurumu binası inşa etmiş olacağız. 

Ankara Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Yakup Kepenek'in genel bilgi toplama sistemine ilişkin 
bir soru önergesi var. Aslında, bu soru önergesi, doğrudan Adalet Bakanlığını ilgilendirmiyor. Esas 
itibariyle, bu soruya cevap verecek bakanlık İçişleri Bakanlığıdır; ancak, kendisine saygımdan, 
elimdeki bilgileri, müsaade ederseniz, kısaca ifade etmek istiyorum. 

Bilgi toplama işlemleri, İçişleri Bakanlığının anahizmet birimlerinden olan Kaçakçılık, İstih
barat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir; yasal dayanağı ise, İçişleri 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi, Polis Vazife ve Selahiyet 
Kanununun ek 7 nci maddesi, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 42 nci mad
desi bendine istinaden yapılmaktadır. 

Yine, bu neviden bilgiler; haklarında gıyabî tevkif ve yakalama müzekkeresi çıkarılarak 
yakalanması istenenlerin, kaybolanlar ile yakalansalar dahi bazı suçları işleyen ve kamu hakların
dan yararlanmaları konusunda sınırlama getirilen kişilerin, çalınan, kaybolan veya bir olaya karış
masından dolayı aranan ve müsaderesine karar verilip de ele geçirilemeyen motorlu taşıtların, ateş
li silahların ve kimliği ispata yarayan her türlü belgelerin kaydı tutulmaktadır. Bu neviden bilgilerin 
yasal dayanağı ise, Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesi, Tevhidi Tedrisat Kanununa giren suç
lar, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu ihlal eden suçlar, Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve 
Nakli Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, 
Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanuna muhalefet suçları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunundaki tarihî eser kaçakçılığı ve kaçak kazı suçları, uyuşturucu maddelerle ilgili, 
haşhaş ekimi ve afyon üretimiyle ilgili suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar, 
Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun 7 nci maddesindeki suçlar, Çıkar Amaçlı 
Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suç
lar hakkındaki bilgiler, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna 
muhalefet suçları ile Türk Ceza Kanununun bazı maddeleriyle ilgili suçlardır. Dolayısıyla, bu kayıt
lar tutulmakta, teknolojideki gelişmeler dikkate alınarak, özellikle e-devlet sisteminin her geçen gün 
biraz daha yerleştirilmesi sebebiyle, bu neviden bilgiler güncelleştirilmekte ve kolaylıkla da, yasalar 
çerçevesinde ilgili birimlere bu bilgiler aktarılmaktadır. 

Yine, Sayın Kepenek'in, 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle hapishanelerde düşünce suçlusu olarak 
kaç kişinin bulunduğuna dair bir başka soru önergesi var. Bizim, yürürlükteki 765 sayılı Ceza 
Kanunumuzda "düşünce suçu" olarak ayrı bir suç kategorisi olmadığı için, ancak dışarıdan bir al
gılama söz konusu olabildiği için, bu anlamda bir istatistikî bilgi vermek mümkün değildir; ama, 
Sayın Kepenek madde zikrederse -çünkü bizim istatistikî bilgilerimiz büyük ölçüde madde esasına 
dayalı olarak tutulmaktadır- mesela, bilfarz 312 nci madde kastediliyorsa, bizim, o zaman, 312 nci 
maddeden kaç dava açılmış, hangi safhadadır, kaçı mahkûmiyetle, kaçı beraatla neticelenmiş, bun
ları daha net verme imkânımız var; ama, düşünce suçu tarzında genel bir kategori içerisinde bir 
rakam vermenin imkânı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan'ın ve -yine aynı konuda- Mersin 
Milletvekili Sayın Ersoy Bulut'un cezaevleriyle ilgili iki sorusu var; bunlardan biri, Ulukışla Kapalı 
Cezaevinin durumuyla ilgili bir soru. Geçtiğimiz dönemlerde, maalesef, her ilçede bir cezaevi 
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kurulmuştur; ancak, günümüz şartları içerisinde bu anlayış artık değişti, dünyada değişti. Mesela, 
benim bilebildiğim, 80 000 000'luk Almanya'da 152 cezaevi var, İngiltere'de, 140-145 cezaevi var, 
bizde ise, biz göreve geldiğimizde 500'ün üzerinde cezaevi vardı. Bunun devlete çok aşırı bir yük 
getirdiği... Mesela, bir ilçede 2 tane hükümlü var, 5 gardiyan, 13 jandarma var. Dolayısıyla, bu tip 
infaz sistemleri artık geride kalmıştır. Bunları belli cezaevlerinde bir araya getirmek suretiyle, on
ların rehabilitasyonu, meslek edindirme, onların topluma tekrar kazandırılması açısından, bunların 
belli merkezlerde toplanması söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla, artık, bu anlamda hizmet verebil
me imkânını esasen fizikî olarak da kaybetmiş, eskimiş, içerisinde gerçekten fizikî şartlar, hijyenik 
şartlar müsait de değil, o neviden cezaevleri kapatılmak suretiyle bölge cezaevlerine doğru bir kayış 
söz konusudur. Ulukışla'daki hükümlüler de en yakın cezaevlerine nakledilmiştir. 

Aynı şey, Anamur İlçesinde bir cezaevinin yapılıp yapılmayacağı soruluyor. Şu anki cezaevi 
zaten kiralıktır. Dolayısıyla, orta vadede, Nasrettin Köyü Zindanalanı yöresinde kayıtlı 8 850 met
rekarelik bir arsa üzerinde orta vadede yeni bir cezaevi yapımını planlıyoruz. Altını çiziyorum, or
ta vadede; ama, şu an çok acil bir ihtiyaç olarak orada bu manada gözükmüyor. 

İstanbul Milletvekilimiz Sayın Lokman Ayva'nın 4 tane soru önergesi var. Bu 4 soru önergesi, 
özü itibariyle, özürlü vatandaşlarımızla alakalıdır. Bunların imtihanlarıyla ilgili, bunların baş
vuruları sırasında alınan ücretlerle alakalı ve bu imtihanların nasıl yapıldığı ve yapılırken herhangi 
bir tesirin, telkinin söz konusu olup olmadığıyla alakalıdır. 

Bir defa, hemen baştan ifade edeyim ki, bu imtihanları Adalet Bakanlığı olarak biz kendimiz 
merkezde yapmıyoruz. Bugüne kadar Adalet Bakanlığının ister özürlü ister yardımcı personel 
açısından, merkezde bir imtihanı söz konusu değil. Bu imtihanları, ya Millî Eğitim Bakanlığının, il
gili genel müdürlüğü yapmaktadır ya da ÖSYM yapmaktadır. Dolayısıyla, bir para söz konusu ol
duğunda da, buralara yatırılmaktadır. Nasıl, üniversite imtihanına girenler belli bir miktar para yatır-
maktaysa imtihan masraflarını karşılamak adına, bu imtihanlarda da belli ölçüde bazı paralar alın
maktadır; fakat, özürlülerle ilgili yapılan sınavda alınan paraları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
ma Fonundan karşılanmıştır, yaklaşık 500 küsur milyarın üzerinde de bir para buradan aktarılmış
tır. Böylece, bu vatandaşlarımızdan bu anlamda bir para alınması söz konusu değildir. 

İkinci olarak; bu neviden sınavlar -Adalet Komisyonunda olan iki değerli arkadaşımız da 
burada- eskiden merkezî sistemle yapılıyordu. Bu merkezî sistemin belki siyasetçi olarak bize getir
diği bir kolaylık vardı; fakat, Türkiye gerçeklerine de uymuyordu. Zaten bu neviden personelin al
dığı maaşlar fevkalade düşüktür. Şimdi, güney illerimizden imtihan kazanmış birisini belki onun 
çok daha uzağında bir ile tayin yapıyoruz; dolayısıyla, bir süre sonra, aldığı para ev kirasına bile 
yetmeyeceği için mecburen tekrar oradan ya başka bir kuruma veya geldiği yere, doğup büyüdüğü 
yere gelmek istiyor. Bu da, beraberinde birçok sıkıntı getiriyordu. Biz bu imtihanları, kişisel prob
lemleri çözme adına değil, daha çok, kurumsal ihtiyacı karşılama adına yapıyoruz. Onun için, 
komisyondaki arkadaşlarımızın, adalet komisyonlarının ve Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunun 
da bu noktadaki tavsiyeleri de dikkate alınmak suretiyle... 

Birinci basamak sınavı zaten ÖSYM tarafından yapılıyor. Ondan sonra, 70 ve daha yukarı puan 
alanlar adalet komisyonlarınca sınava tabi tutulmaktadır. Bu da, daha çok, tatbikî sınavlardır. Yani, 
bundan kasıt da şudur: Özellikle bunların önemli bir kısmı zabıt kâtibi olarak görev yapacakları 
için, 3 dakikada usulüne uygun olarak belli sayıda kelime yazmaları gerekmektedir. Bunlar, aldık
ları puan sıralamasına göre yapılmaktadır. Dolayısıyla, bazen adalet komisyonları ile Adalet Bakan
lığı karıştırılmaktadır. Adalet komisyonu -bilindiği gibi- Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafın
dan oluşturuluyor. İçerisinde o ilin ya da o ağır ceza bölgesinin başsavcısı var, 2 tane de hâkim. 
Demek ki, hâkim sınıfından üç kişi bu imtihanları yapmaktadır. Dolayısıyla, yargı bağımsızlığı dik
kate alındığında, prensip itibariyle, esas itibariyle kendi vicdanî kanaatlerine göre bu imtihanları 
yapıyorlar. Benim kanaatim budur, benim inancım budur. Bu çerçevede bunlar yapılmaktadır. 
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Dolayısıyla, özürlü personel açısından da bu esaslara uygun olarak değerlendirmeler yapılmak
ta. Netice itibariyle, bu sınavlara müracaat edenlerin hepsi özürlü vatandaşlarımızdır. Bunların, 
olabildiğince, yasa gereği belli bir kısmını bu teşkilatta istihdam etmek istiyoruz, onların hem ener
jilerinden, bilgilerinden istifade etmek hem de bu anlamda sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak. 

Şüphesiz, bu sınavlara müracaat edenlerin hepsi özürlü olmakla birlikte, komisyonlar, bunlar 
içerisinden mümkün olduğu kadar istifade edebileceklerini almaktadırlar; daktilo yazabilecek veya 
başka türlü hizmeti yapabilecek olanlar tercih edilmek suretiyle, bunlar yapılmaya çalışılmaktadır. 

Samsun Milletvekili Sayın Musa Uzunkaya'nın, BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 
mahkeme kararına ilişkin bir soru önergesi var. 

Anayasanın 138 inci maddesinde "Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yar
gı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda 
bulunulamaz" denilmektedir. 

Dolayısıyla, bu dava, bizim kayıtlarımız açısından henüz kesinleşmediği için, Anayasanın bu 
amir hükmü karşısında, maalesef, bir açıklama yapma imkânım da yoktur; dava biterse, tekrar bir 
başka şekilde bu konuyu cevaplandırma imkânımız olabilir. 

Trabzon Milletvekilimiz Sayın Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin bir soru önergesi var. Bildiğiniz gibi, bu konu, aslında, zaman zaman Türkiye'de çok 
değişik şekillerde gündeme geliyor ve benim de en çok üzerinde durduğum, vurgu yaptığım husus
lardan bir tanesidir. 

Türkiye'de demokrasi, maalesef, imtiyazlar üzerine kurulmuştur; herkes kendisine göre bir im
tiyaz elde etmiş, bunun sonucu olarak da, özellikle yargılama faaliyetleri açısından bazı zorluklarla 
karşı karşıya kaldığımız da ortadadır. 

Kamuoyu açısından baktığımızda, sanki, Türkiye'de imtiyaz sahibi -eğer öyle kabul ediliyor
sa- sadece milletvekili dokunulmazlığı üzerinde duruluyor. Halbuki, bu milletvekili dokunulmaz
lığı, aynen diğerleri gibi, kişinin ismine verilmiş teminatlar, imtiyazlar, ayrıcalıklar değildir, görevin 
gereğidir; yani, milletvekillerinin, her türlü endişeden, baskıdan ve benzen şeylerden azade olarak, 
tam bir vicdan huzuru içerisinde bu görevlerini yapabilmeleri adına verilmiş bir husustur; ama, 
senelerden beri çok tartışma konusu olduğu için, diğer imtiyazlar ya da ayrıcalıklar, yargılama 
açısından, maalesef, kamuoyunun pek bilgisi dahilinde değildir. Esas itibariyle, bu konuda yazı 
yazan pek çok kişi de, zannediyorum, mevzuatımızdaki bu hususları bilmiyor. 

Şimdi, bu açıdan baktığımızda, eğer bir değişiklik yapılacaksa, Anayasanın 129 uncu maddesi 
de dahil, şimdi biraz sonra arz edeceğim hususlarla ilgili olarak genel bir düzenlemenin yapılması 
gerekir. Bunlar yapılmadan, meseleyi sadece milletvekillerine -kanaat olarak söylüyorum, bu 
konuda da sıkıntısı olmayan bir milletvekili olarak söylüyorum- döndürdüğümüz takdirde, o zaman, 
bütün olumsuzlukların sorumlusu, bütün yolsuzlukların sorumlusu, âdeta, siyaset yapan insanlarmış 
gibi, kamuoyunda yaptığımız işle ilgili yanlış bir imaj söz konusu olmaktadır. Onun için, meseleye 
bir bütünlük açısından bakmak adına... 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Bakan, dikkat ederseniz, yalnız adlî suçlardan söz 
ediyoruz. 

ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Müsaade ederseniz... Böyle bir usul yok 
Sayın Hacaloğlu. Sizin soru önergeniz de yok; dolayısıyla, eğer sorarsanız, yazılı cevap veririm; tat
min olmazsanız, bir başka şekilde. Ben, şimdi, bu bilgileri size arz edeyim, sonra takdir sizlerin. 

Şimdi, 4483 sayılı Kanuna tabi olan kamu görevlilerini, kamu iktisadî teşebbüslerinde görevli 
genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri, valiler ve il genel meclisi üyeleri, il daimî encümen üyeleri 
ile il özel idare müdürlüklerinde görevli memur ve kamu görevlileri, il ve ilçe belediye başkanları, 
büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri, bu belediyelerin diğer memur ve 
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kamu görevlileri, köy muhtarları, yerinden yönetim birliklerinin birlik başkanı, birlik encümeni ve 
birlik meclisi üyeleri, kolluk görevlilerinden polis, jandarma, çarşı ve mahalle bekçileri, sahil 
güvenlik personeli, orman muhafaza memurları, çiftçi mallarını koruma görevlileri, Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Orman 
Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Gençlik ve Spor Genel Müdür
lükleri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Telsiz Genel Müdürlüğü, 
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, Dev
let İstatistik Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
Diyanet İşleri Bakanlığı, Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde görevli yönetici ve memurlar, 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyeleri ile kadro karşılık 
gösterilmek suretiyle çalıştırılan sözleşmeli personel şeklinde sıralamak mümkün olup, söz konusu 
kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı Yasaya göre işlem yapılmaktadır. Sade vatandaşlara nazaran 
farklı bir usul var. 

Diğer taraftan, 4483 sayılı Kanuna tabi olmayan hâkim ve cumhuriyet savcıları hakkında 2802 
sayılı Hâkim ve Savcılar Kanununda, Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkan vekilleri, daire baş
kanları, üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay cumhuriyet savcıları hakkında 2797 
sayılı Yargıtay Kanununda, Askeri Yargıtay Başkanı, başsavcı, ikinci başkanı, daire başkanları ve 
üyeleri hakkında 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanununda, askerî hâkimler ve askerî savcılar ile yar
dımcıları, adlî müşavirler, Askerî Adalet İşleri Başkanı ile Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı 
kadrolarında bulunan askerî hâkimler hakkında 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununda, Yükseköğ
retim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurulları yöneticileri, kadrolu ve sözleş
meli öğretim elemanları ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
memurları hakkında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, 
üyeleri ve personeli hakkında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda, Sayıştay Başkan ve üyeleri 
hakkında 832 sayılı Sayıştay Kanununda, Danıştay Başkanı, başsavcı, başsavcı vekilleri, daire baş
kanları ve üyeleri hakkında 2575 sayılı Danıştay Kanununda, Kamu İhale Kurumu üyeleri ve kurum 
personeli hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda, Rekabet Kurulu Başkanı, üyeleri ve per
soneli hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunda, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu üyeleri ve kurum personeli hakkında 4389 sayılı Bankalar Kanununda, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumunda görevli personel hakkında 4028 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun
da, avukatlar hakkında 1130 sayılı Avukatlar Kanununda, noterler hakkında 1512 sayılı Noterler 
Kanununda, söz konusu kamu görevlilerinin soruşturması ve kovuşturmasıyla ilgili özel usul 
hükümleri bulunmaktadır. Geriye kim kalıyor; bunu da takdirlerinize arz ediyorum. 

Yukarıda zikredilen kanun hükümlerinin kaldırılıp kaldırılmaması konusunda Anayasanın 129 
uncu maddesinin son fıkrası hükmünde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmaması bütün bu 
durumu belirleyecektir ve bu ayrıcalıklardan dolayı da en fazla sıkıntıya maruz kalan bizatihi yar
gının kendisidir. Durumu takdirlerinize arz ediyorum. 

Muğla Milletvekili Sayın Fahrettin Üstün'ün, 58 inci ve 59 uncu hükümetler döneminde 
Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında yapılan atamalara ilişkin soru önergesi. 

Değişik adliyelerde görev yapmakta olan cumhuriyet başsavcısı ve ağır ceza mahkemesi baş
kanları arasından 1 müsteşar, 1 müsteşar yardımcısı ve 1 yüksek müşavir, Bakanlık merkez teş
kilatından ise daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdür kadrolarında görev yapmakta 
olan üst düzey yöneticiler arasından 1 müsteşar yardımcısı, 4 yüksek müşavir, 5 genel müdür, 4 
genel müdür yardımcısı, 2 müstakil daire başkanı ve 2 daire başkanı olmak üzere toplam 21 kad
roya atama yapılmıştır. 

Yalnız, burada bir hususu arz etmek istiyorum: Ben göreve geldiğimde zaten Bakanlığımda 
genel müdür yardımcısı, genel müdür, müsteşar yardımcısı, müşavirler olarak aşağı yukarı 17 kad-
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ro boştu, buralarda herhangi bir atama söz konusu değildi. Demek ki, 21 kadroya atama yapıldığına 
göre zaten 17'si boştu ve sayın müsteşar da göreve geldikten iki gün sonra istifa etmiştir, o şekilde 
boşalma söz konusudur. 

Müsteşar yardımcılarından birinin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı unvanıyla, yüksek müşavir
lerden 2, genel müdür yardımcılarından 1, daire başkanlarından 2, tetkik hâkimlerinden 8, adalet 
başmüfettişliği ve müfettişlik kadrolarında bulunanlardan 17'sinin ise hâkim ve cumhuriyet savcısı 
olarak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla değişik adliyelere atamasının yapıldığı; ceza 
infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılmak üzere çeşitli unvanlarda toplam 1 343 personelin 
alındığı, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışan 29 idarecinin, cezaevi müdürlerinin çeşitli 
nedenlerle başka yerlere görevlendirildiği kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, biz o tarih itibariyle 1 343 personel almışız. Zaten, yaklaşık olarak ceza 
ve tevkifevlerinden senede 1 200 kişi emekli olmaktadır. Dolayısıyla, halen, ister yardımcı personel, 
adalet hizmetlerindeki yardımcı personel isterse cezaevi personeli olarak, infaz kurumlarında, şu an, 
aşağı yukarı 19 000 açıkla çalışmaktayız. Bunu, çok değişik yollardan kapatma yoluna gitmek is
tiyoruz. Bunu da, özellikle, açıktan atamalardan daha çok, mümkünse naklen geçişle veya özelleş
tirme kurumunun elemanlarından istifade etmeye çalışıyoruz. 

En son olarak da -1 Ocakta yürürlüğe girdi sizlerin çıkardığı yasayla- özelleştirme mağdurları 
olarak, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde "biz, tekrar dönmek istiyoruz" diyenler vardı. Bunlardan, 
zannediyorum, 10 000 kişi kadar müracaat etti, 2 000'i Adalet Bakanlığı bünyesinde, mübaşir ve 
hizmetli olarak görev yapılmak üzere bize rakam olarak tahsis edildi. Dolayısıyla, bu açıkları da, 
imtihan yapmaktan daha çok, bu neviden yollarla karşılamaya çalışıyoruz. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan'ın Denizli İlinde yapılan çalışmalar hakkında bir 
soru önergesi var. O çalışmalardan bir kısmı, Ulusal Yargı Ağı Projesi kapsamındadır. 

Biz, bugüne kadar, teşkilatımızda görev yapan bütün hâkim ve savcılara dizüstü bilgisayar ver
mişizdir. Ayrıca, zabıt kâtiplerimizin ihtiyacı olan, kalemlerde ihtiyaç olan masaüstü bilgisayarlar 
verilmiştir, bunların donanımları verilmiştir. Bütün, Türkiye açısından, şüphesiz, Denizli büyük 
ilimiz; aşağı yukarı, onların, bu anlamda tüm ihtiyaçları da karşılanmıştır. 

Ayrıca, Denizli bakımından önem arz eden en önemli konu Adalet Sarayının bitirilmesiydi. Bu 
saray bizim dönemimizde başlamış, bitirilmiştir büyük ölçüde, en büyük parayı bu dönemde verdik 
ve bundan birkaç ay evvel de açılışı yapılmış, şu an hizmete başlamıştır. 

Yine, senelerdir devam eden ve hakikaten, bizim bakımımızdan da önemli bir kaynak ayırmayı 
zarurî kılan Denizli Kapalı Cezaevinin bir an evvel bitirilmesiydi. O cezaevi de bitirilmiştir, hizmete 
girmiştir; temenni ederiz ki içi boş kalır. 

Bozkurt İlçesinde de, Türkiye'de kadın cezaevi için böyle bir kararımız var. 
Adliye lojman hizmetleri açısından da bütçeden 102 milyar onarım olarak para tahsisi yapıl

mıştır. 
Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Cavit Torun'un, Türkiye Barolar Birliğinin gazetelere verdiği 

ilanla ilgili soru önergesi var. 
Türkiye Barolar Birliğinin verdiği bu ilanın masraflarının, adı geçen Birliğin bütçesinin çeşit

li giderler faslından karşılandığı, Barolar Birliğinin 23.6.2004 tarihli ve 14302 sayılı yazısının in
celenmesinden anlaşılmaktadır. Demek ki, bu neviden bir harcama, Barolar Birliği bütçesinden 
yapılmaktadır. Bunlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır; Bakanlıkla ilişkileri de 
fevkalade sınırlı alanlara inhisar etmektedir. Soruların diğer kısmı, bu çerçevede değerlendirilmesi 
gereken husustur. 
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Değerli arkadaşlarım, arka arkaya bazı sorular var; bunlar, bazı ilçelerimizdeki adliye binaları 
ve adalet hizmetleri açısından yeni mahkemelerin açılıp açılmayacağıyla alakalıdır. Şimdi, biz, bazı 
yerlere hâkim tayinlerini ya da yeni mahkemelerin açılıp açılmamasını Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunun aldığı ilke kararlarına göre yapmaktayız. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 
14.9.1981 tarihli bir kararında, bir yere ağır ceza mahkemesinin açılabilmesi, kurulabilmesi için yıl 
içerisinde gelen dava sayısının 300'den yukarı olması gerektiğini belirlemiştir. Diyarbakır Millet
vekili Sayın Muhsin Koçyiğit, Ergani İlçesine böyle bir ağır ceza mahkemesi açılıp açılmayacağını 
soruyor. Bizim kayıtlarımıza göre, Ergani, Çermik, Çüngüş, Dicle, Maden ve Alacakaya İlçelerin
den Diyarbakır ve Elazığ Ağır Ceza Mahkemelerine 2003 yılı ve 1.1.2004 ile 6.10.2004 tarihleri 
arasında fezleke ve görevsizlik kararı verilerek gönderilen dava sayısı, ilke kararında belirtilen 
sayının çok altındadır. Bu da, şükranla, memnuniyetle karşılanacak bir husustur. Yani, bir yere ağır 
ceza mahkemesi açmak belki başlangıçta hoş gibi gözüküyor; ama, çok şükür, insanlarımız, o an
lamda bu suçlara fazla mütemayil değil, bu da şayanı şükür bir husus. Onun için, keşke, başka yer
lerde de ağır cezalar olmasa; bunu tercih ediyoruz. 

Antalya Milletvekilimiz Sayın Feridun Baloğlu'nun, dosya sayısı esas alınıp, alınmayarak, ad
liyelerde sulh mahkemelerinin sayısının artırılıp artırılmayacağına ilişkin bir soru önergesi var. 

Yine, aynı ilke kararı çerçevesinde, bir yılda bakabileceği dava sayısının 1 000'in üzerinde ol
ması halinde sulh hukuk mahkemeleri açılmaktadır. Şu an, yani, soru önergesinin verildiği tarih 
itibariyle 3 937 dava açılmış 2003 yılı iş durumuna göre; Antalya'da da 3 adet sulh hukuk mah
kemesi mevcuttur. Bu şartlar altında yeni bir sulh mahkemesinin açılması, o rakamlar açısından 
mümkün değildir; eğer, bu rakam artarsa -ki, temennimiz artmamasıdır- açacağız, artmazsa aç
mayacağız. 

Şimdi. Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Halil Ünlütepe'nin, Evciler İlçesi Adliye Teşkilatıy
la ilgili bir önergesi var. 

Biz, bir yerde adliye teşkilatının kurulup kurulmamasını ya da mevcutlar arasında bir hizmet 
birleştirilmesi yapılmasını, demin söylediğimiz ilke kararları çerçevesinde yapmaktayız. Kendileri 
de, haricen, bu konuyu şüphesiz ki biliyorlar. Dolayısıyla, biz, geçtiğimiz sene, bilmecbur, bizzarur, 
bazı yerlerde adliyeleri kapattık. Bundan dolayı, Bakanlık olarak, bizim tasarrufumuz 116 trilyon
dur; çünkü, hâkimlerin ve savcıların tayin ve terfileri, özlük hakları, büyük ölçüde, bir yıl içerisin
de çıkardıkları iş sayısına, Yargıtaydan geçen dosyaya bağlıdır. Halbuki, birçok yerde -çünkü, bir 
yerde adliye teşkilatını açtığınızda, en az 2 hâkim, 2 savcının olması söz konusu- bazen 25 dosya, 
30 dosya, 50 dosya, sıradan, çok basit bir suçla ilgili davaya bile 2 savcı çıkmakta, duruşmaya; bu 
neviden sıkıntıları Türkiye yaşadı. Onun için, temennimiz, keşke, arzu ettiğim gibi, adliyelerin 
sayısını çoğaltmak yerine azaltmayı, ben, şahsen tercih ederim. Bu sebeple, orada böyle bir husus 
söz konusu değil; ama, kendileri de biliyor ki, biz, Afyon'a büyük önem veriyoruz. Afyon Adalet 
Sarayı açıldı; kendileri de bulundular, kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Ayrıca. Emirdağ'da ve Sandıklı'da yeni adliye hizmet binaları, inşallah, 2005'te bitecek. Eldeki 
imkânları bu neviden kalıcı hizmetlere tahsis etmeyi tercih ediyoruz. 

İzmir Milletvekilimiz Sayın Vezir Akdemir "İzmir Adalet Sarayı ne zaman bitecek" diye 
soruyor. Başlangıçta bunu arz ettim; soru güncelliğini kaybetti; biz, adliye sarayını geçtiğimiz yıl 
açtık, aşağı yukarı yedi sekiz aydır da hizmet veriyor. 

Ankara Milletvekili Sayın Telat Karapınar'ın... 
VEZİR AKDEMİR (İzmir) - İki sorum daha var orada... 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Soru olabilir de, açıldı şu an. 
VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Bir de Karşıyaka'yla ilgili soru vardı... 
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ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - "Karşıyaka adliye binasının yetersizliğinden 
dolayı ağır ceza ve sulh ceza mahkemelerinin görev yaptığı mekânların yetersizliğinden dolayı sağ
lıklı adalet hizmeti verilmemektedir" deniliyor. Doğru; ama, şimdi, açılan hizmet binasında -siz de 
biliyorsunuz- halen daha boş yerler var. Yüksek Kurul şu an İstanbul'da. Biz, büyük merkezlerdeki 
adlî hizmetlerin ne gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını tespit anlamında böyle bir çalışmayı bütün 
Türkiye çapında yapıyoruz, Türkiye'nin her tarafında. Ümit ederim önümüzdeki günlerde de İzmir'e 
gidecekler, oradaki gelen teklifler çerçevesinde, ona da yardımcı olmaya çalışırız. 

Ankara Milletvekilimiz Sayın Telat Karapınar'ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet 
Sezer tarafından affedilen mahkûmlarla ilgili bir soru önergesi var. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 104 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanları, sürekli hastalık, 
sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak yetkisine sahip
tir. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, göreve başladığı 16.5.2000 tarihinden bugüne 
kadar, Anayasanın anılan hükmü kapsamında 252 mahkûmun cezasını kaldırdığı... Yine soru öner
gesinde sorulan başka bir husus var; bunlardan yasadışı silahlı çete niteliğindeki MLKP adlı terör 
örgütünün sair efradı olmak suçundan hükümlü olup, 10.4.2003 tarihli ve 55 sayılı kararla cezası 
kaldırılan kişinin terör örgütü üyesi olmak suçundan yeniden tutuklanarak Ankara 1 numaralı F Tipi 
Kapalı Cezaevinde; yasadışı silahlı çete niteliğindeki DHKPC adlı terör örgütünün sair efradı ol
mak suçundan hükümlü olup 4.7.2003 tarihli ve 101 sayılı kararla cezası kaldırılan kişinin ise, terör 
örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandığı; geçmiş dönem cumhurbaşkanlarından Sayın Süleyman 
Demirel tarafından 93, Sayın merhum Turgut Özal tarafından 17 kişinin cezasının, Anayasanın 
anılan hükmü çerçevesinde kaldırıldığı, Bakanlığımızın kayıtlarından anlaşılmıştır. 

Şüphesiz, bu cezaların kaldırılmasıyla ilgili konunun bir prosedürü var; bu prosedüre göre bun
lar yapılmaktadır. Mutlak surette sağlık raporları istenmekte, kişinin, varsa sabıka kayıtları, başka 
türlü araştırmaları yapılmakta ve buna bağlı olarak bu neviden kararlar verilmektedir. 

Yine, Antalya Milletvekili Sayın Feridun Baloğlu -Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen bir 
soru önergesi sebebiyle- Başbakan tarafından milletvekilleri aleyhine açılmış tazminat davası olup 
olmadığını sormaktadır. 

Bizim adlî sistemimizde, kişilerin sıfatlarına, görevlerine ve unvanlarına göre bir istatistik 
tutulmamaktadır. Yani, kimin, hangi mahkemede, ne dava açtığı, sıfatına göre olmadığı için, biz 
genel kayıtları tutuyoruz; yani, bir yıl içerisinde, bilfarz, Ankara asliye hukuk mahkemelerine kaç 
dava gelmiştir, kaç dava kararı çıkmıştır; bu neviden istatistikleri tutuyoruz. Davacının ya da 
davalının sıfatına göre bir kayıt tutulmadığı için, bu soruya, maalesef, çok daha teferruatlı bir cevap 
verme imkânım yok. 

İğdır Milletvekilimiz Sayın Prof. Dursun Akdemir, 2004 ve 2005 malî yılı bütçelerinden İğdır 
İline ayrılan ödenek miktarlarını sormaktadır. 

Biz, Bakanlık olarak il il ödenek ayırmıyoruz, ihtiyaçlar ne ise bunu karşılamaya çalışıyoruz. 
Bu çerçevede, UYAP Projesi çerçevesinde oraya yapılan bilgisayar destekleri ve bununla ilgili 
yapılan harcamalar var. Ayrıca, ceza tevkifevleri bütçe ödenek ve donanım kısmı tarafından, cari 
ödenek toplamı olarak, yaklaşık 999 165 000 000 ve cezaevinin sair ihtiyaçlarının karşılanması 
bakımından da 190 milyar demek ki, 1 trilyonun üzerinde bir harcama yapılmıştır. İhtiyaç hâsıl ol
duğunda da bunlar gönderilmektedir. 

Adalet hizmet binasının bakım ve onarımı işlerinde kullanılmak üzere istenilen ödenek de ken
dilerine gönderilmiştir. Bu ödenekler yetmediği takdirde gereği yapılmaktadır; şu an, Bakanlık 
olarak da bu anlamda herhangi bir sıkıntımız yoktur. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan, personel atamalarına ilişkin olarak, özellikle 
Adalet Akademisiyle ilgili soruyor. Bu Adalet Akademisiyle ilgili olarak, Yargıtay üyesi 1 kişinin 
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akademi başkanı olarak, Ankara adliyesinden 1 hâkim ve 1 cumhuriyet savcısı akademi başkan yar
dımcısı olarak, Bakanlığımızdan 1 tetkik hâkimi eğitim merkezi müdürlüğüne, yine 1 tetkik hâkimi 
müdür yardımcılığına, Danıştaydan 1 tetkik hâkiminin eğitim merkezi müdür yardımcılığına, Gazi 
Üniversitesinden 1 arkadaşımız genel sekreterliğe, Devlet İstatistik Enstitüsünden de 1 arkadaşımız 
memur olarak atanmıştır; istisnaî kadrolarla ilgili olarak herhangi bir atama söz konusu değildir. 

Adlî Tıp Kurumuyla ilgili olarak da, 1 Adlî Tıp Kurum Başkanı, 2'si Adlî Tıp Kurumu başkan 
yardımcısı, 5'i adlî tıp ihtisas kurulu başkanı ve 18'i adlî tıp ihtisas kurulu üyesi olmak üzere, top
lam 26 kişi üçlü kararnameyle, 41 kişinin de değişik kariyerlerden naklen atandığı, kayıtların tet
kikinden anlaşılmıştır. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun Akdemir'in, 58 inci cumhuriyet hükümetinin göreve başladığı 
tarihten soru önergesinin sorulduğu güne kadar, göreve atanan ve görevine son verilen personele 
ilişkin bir soru önergesi var. Bununla ilgili bir başka arkadaşımızın sorduğu soru vardı, ona cevap 
vermiş oldum; aynı mahiyettedir. 

Anamur İlçesine ağır ceza mahkemesinin açılıp açılmayacağına ilişkin Sayın Ersoy Bulut'un 
bir önergesi var. Bu konuyla ilgili, yine Hâkimler Savcılar Kurulunun ilke kararını belirttim; 300 ve 
daha yukarı olması lazım. 

2003 yılı içinde, Anamur ve Bozyazı Cumhuriyet Savcılıklarından fezlekeyle ve söz konusu 
yerlerin ceza mahkemelerinden görevsizlik kararıyla Silifke Ağır Ceza Mahkemesine gelen toplam 
dosya sayısı -çok şükür- 66'dır. Dolayısıyla, sayı fevkalade azdır. 

Öte yandan, 2004 yılında, Anamur İlçesinden 36, Bozyazı İlçesinden de 13 fezlekenin cum
huriyet başsavcılığına gönderildiği anlaşılmıştır. Bu bakımdan, kriterlere uymadığından, böyle bir 
ağır ceza mahkemesinin kurulması söz konusu değil. 

Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Küçükaşık, Bursa İli, Gürsu, Harmancık ve Büyükorhan İl
çelerindeki adliyelerin kapatılmasıyla ilgili hususu soruyor. Zannediyorum, bu konuda da, biraz ev
vel, bir genel çerçevede değerlendirme yaptım. Dosya sayıları, bulundukları şartlar ve imkânlar 
itibariyle bu neviden kararlar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca alınmıştır, bu çerçevede bu 
işlemler yapılmaktadır. 

Beni dinlediğiniz için hepinizi teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Açıklamalarınız için teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sorusu olan arkadaşlarımızın çok kısa açıklamaları olacak. 
Sayın Kepenek, buyurun. 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Sayın Bakanımıza da, 

duyarlılığı için, sorularımıza yanıt verdiği için teşekkür ediyorum. 
Burada, birkaç kez gündeme getirildiği gibi, benim ilk sorum, bilgi edinmeyle ilgiliydi ve bu 

soru Ekim 2003'te sorulmuştu; yanılmıyorsam, Sayın Bakanımızın, bu konuda sözcü olarak yaptığı 
bir açıklamaya dayalıydı. Aradan uzun zaman geçmiştir; ama, ben bu konuda daha somut sorular 
sormaya çalışacağım. 

Yazılı soru meselesine gelince; orada da, genel bir şikâyetimi, izin verirseniz, dile getireyim. 
Çoğu yazılı sorularımıza, sayın bakanlarımız, kısmen cevap veriyorlar; tamamına değil de, 5 soru 
soruyorsunuz, bunun 1 veya 2'sine yanıt alabiliyorsunuz. Orada da bir eksiklik olduğu görülüyor. 

Özetle, bizim, denetim işini -her iki taraf için söylüyorum, hem yürütme erki için hem bizim 
için- çok etkin, çok verimli, çok düzgün ve güncelliği koruyarak, güncelliğe sahip çıkarak yap
tığımız pek söylenemez. Bu, asıl işlerimizden biri olan denetimin aksaklığından hepimiz şikâyet-
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çiyiz. Kaldı ki, burada, şimdi, her iki partinin 12-12, 24 milletvekili var; yani, Meclisimizin de yüz
de 4'ü gibi bir bölümü burada; onun da altını çizeyim. 

Şimdi, Sayın Bakanımın sözünü ettiği bu "imtiyazlılar demokrasisi" teşhisine, ben de bütün 
gönlümle katılıyorum; ancak, burada bir sorun var, önemli bir sorun var. Kamu çalışanlarının yar
gılanmasında bir farklılık olduğu doğrudur. Üstelik, her birim için ayrı bir yöntem, ayrı bir usul, ay
rı bir sistem var gibi görünüyor; ancak... 

BAŞKAN - Sayın Kepenek, sizin sorunuz, yalnız, bununla ilgili değil. Sorunuzla ilgili kısa bir 
açıklama yaparsanız sevinirim. 

YAKUP KEPENEK (Ankara) - Bitiriyorum Sayın Başkan. Teşekkür ederim hoşgörünüz için, 
bu demokratik tavrınız için. 

Ancak, milletvekili dokunulmazlığının niteliği farklıdır. Biz, yürütme ve yasama olarak, suyun 
başındayız. Biz, etken durumdayız, yapıcı durumdayız, edilgen durumda değiliz. Kamu 
yönetiminin öbür birimlerinin, yasama ve diğer konumları da bize bağlı gidiyor ve bizim 
durumumuz Anayasayla saptanmış. 

O nedenle, bu farkın dikkate alınmasını diliyorum ve yeniden teşekkür ediyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kepenek. 
Sayın Akdemir, buyurun. 
VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Öncelikle, Sayın Bakan da bizi aydınlattığı için teşekkür ediyorum kendilerine. 
Sayın Bakanın da dediği gibi, İzmir Adliye Sarayı, çok uzun bir süreden sonra faaliyete geç

miştir. Adliye Sarayı gayet büyük bir binadır. Temennimiz, çevredeki ilçelerin, yeterli olan adliye 
binasına bir olanak yaratılmalıdır. 

Bunun yanında, en yakın olan Bornova ve Karşıyaka İlçelerimizin şu anda adliye binaları 
yeterli değildir. Ya yeni bir binaya ihtiyaç duyulur veyahut da bazı mahkemelerin oraya taşınması 
söz konusu olabilir. Sayın Bakanımız bu konuda ağırlıklarını koyarsa seviniriz. 

Diğer bir konu daha var; aslında, bunun sorumla ilgisi yok; ama, affınıza sığınarak söylemek 
istiyorum Sayın Bakana. 

Sayın Bakanım, özellikle, bu, ticaret mahkemelerimiz çok sağlıklı işlememektedirler. Bu mah
kemeler çok uzun bir süre sürmekte ve de birçok mahkemeler iki üç yıl sürmektedir. Bunun esas 
nedeni, bana göre, yeterli bilirkişilerin raporları toplanamadığından dolayı mahkemeler uzun sür
mektedirler. Bununla ilgili bir çalışma var mıdır? 

Bana göre, konusunda uzman olmayan bu bilirkişilerin görev almamaları... Bu bilirkişilerle il
gili bir sınav yöntemi getirilemez mi? Bu, konusunda uzman olmayan bilirkişiler hem mah
kemelerimizi uzun bir süre meşgul etmektedirler ve de vatandaşlar davacı veya davalı olduğu 
konularda çok mağdur olmaktadırlar. Bu konuların acilen önlenmesi için herhangi bir tedbiriniz var 
mı yok mu? Yapılırsa sevinirim. 

Bir başka konu da; hâkimlerimiz, savcılarımız, Yargıtay üyelerimiz ve Yargıtay başkan
larımızın çalışma odalarının çok sınırlı ve yeterli olmadığını görmekteyiz. Bu konuyla ilgili bir 
çalışma var mıdır yok mudur diye öğrenmek istiyorum. 

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan ve Sayın Bakanım. 
BAŞKAN - Sayın Akdemir, teşekkür ediyorum. 
Sayın Baloğlu, buyurun. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
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Sayın Bakana da çok sayıda soruya topluca yanıt verdiği için teşekkür ediyorum. Ancak, bu 
soruların birikmesinin sorunlar doğurduğunu herkes kabul ediyor, artık. Bu uygulamanın daha 
genişletilerek sürdürülmesinde yarar var. Sözlü soruların yanıtlarına daha uzunca bir sürenin ayrıl
masına gerek olduğunu düşünüyorum. 

Sorularımdan birisi, Sayın Başbakanın, cumhuriyet tarihinde, sözlü soru önergesi nedeniyle 
veya bir soru önergesi nedeniyle hakkında Başbakan tarafından dava açılmış kaç milletvekili bulun
duğuna ilişkindi. Sayın Bakan, haklı olarak, Bakanlık kayıtlarında böyle bir notun, bilginin ol
madığını söylediler. Soruyu yanlış bir yere sorduğum anlaşılıyor; Sayın Başbakana sormam 
gerekiyor. Ama, ben, yine de, bana ulaşan bilgileri de zabıtlara geçirmek istiyorum. Böylece, Adalet 
Bakanlığındaki kayıt eksikliğini bir nebze gidermiş olacağımı sanıyorum. Bu konuda Sayın Baş
bakanımızın açmış olduğu dava siyasal tarihimizde ilktir. Böylece, bir ilke imza atmış oluyorlar; 
kendilerini kutluyorum. 

İkincisi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kıstaslarından Sayın Bakan bahsettiler. An
talya'da açılacak bir sulh hukuk mahkemesiyle ilgili, zaten, 3 937 dosya 2003'te oluşmuş. Büyük bir 
ihtimalle yeni bir mahkeme açılacak.Bunu, Antalya'daki avukatlara verilmiş bir müjde olarak kabul 
ediyorum. Ancak, şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Bu 198 l'de Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun koymuş olduğu kıstaslar bugün sulh hukuk mahkemelerinin kazandığı yeni anlamla göz
den geçirilmelidir diye düşünüyorum; yani, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmiüç yıl önce 
koymuş olduğu bu kuralları gözden geçirmelidir. 

Teşekkür ediyorum Sayın Bakana tekrar. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 
Sayın Ünlütepe; buyurun. 
HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakana da yaptığı açıklamalardan dolayı ve ilimize gösterdiği yakın ilgiden dolayı ön

celikle teşekkür etmek istiyorum. 
Burada, benim üzerinde durmak istediğim bir konu var. Yargı hizmetleri, kamu hizmetidir. Bir 

tür kamu hizmetleri daha vardır; örneğin, eğitim, örneğin sağlık hizmetleri. Bu tür hizmetleri yurt
taşlarımız özel girişimcilerin açtığı, örneğin, eğitim hizmetini, özel girişimcinin açtığı özel okullar
da, sağlık hizmetini özel girişimcinin açtığı bir özel hastanede giderebilir; ama, dünyada hiçbir yer
de yargının özeli yoktur. Burada tasarrufu yaratacağız derken, önemli bir hizmet olan kamu hiz
metini, yurttaş, başka bir ilçeye veya ile giderek hakkını aramakla karşı karşıya kalacaktır ki, bana 
göre, adlî hizmetler, ertelenemeyen, parayla ölçülemeyen bir tür hizmetlerdir diye düşünüyorum. 
Türkiye'de önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemlerde, dilerim, her ilçe bazında adlî teşkilat
lar kurulsun ve hizmet daha sağlıklı gitsin diye düşünüyorum. 

Tekrar, Sayın Bakana, yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünlütepe. 
Sayın Işık, siz sisteme girmişsiniz; ama, burada, İçtüzük gereği olarak sadece soru önergesi 

sahibi olan milletvekili arkadaşlarımızın çok kısa bir açıklama yapma hakları vardır; dolayısıyla, İç
tüzük gereği olarak size söz veremeyeceğim; üzgünüm. 

AHMET IŞIK (Konya) - Takdir yetkisi kullanamaz mısınız Sayın Başkan? 
BAŞKAN -Sayın Bakanım; buyurun. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Kepenek tarafından "yazılı soru önergelerine kıs

men cevap veriliyor" deniliyor. Bana gelen yazılı soru önergelerinden şunu gördüm: Bazen bir soru 
önergesinde birden fazla bakanlığı ilgilendiren soru sorulmaktadır; yani, Adalet Bakanlığına gelen 
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soru önergesinde, İçişleri Bakanlığından veya başkaca bakanlıklardan bilgi toplamak gerekiyor. Bu 
da işi uzatıyor. Bence, anında, güncelliğini koruyarak doğrudan cevap isteniyorsa, her bakanlığın 
kendi görev alanına giren hususlarda soru önergeleri sorulabilirse, belki daha doğrudan, daha tat
minkâr ve kısa sürede cevap verme imkânı olabilir. 

Sayın Akdemir'in sorduğu hususlar, tabiî daha uzun bir açıklamayı gerektirir; ama, kısaca şunu 
ifade edeyim: Bornova Adliyesi zaten kapatıldı; şimdi, bulunduğu yerde hizmet veriyor. Metropol 
ilçe içerisinde şu an Karşıyaka Adliyesi var. Biz, zaten hizmet birleştirmelerine mümkün olduğu 
kadar gittik. 

Şüphesiz, Türkiye'de davaların uzamış olmasının çok değişik sebepleri var. Bunlar sadece mah
kemelerin iş yükünden de kaynaklanmıyor. Hâkimin karar verebilmesi için dosyanın tekemmül et
mesi lazım, tamamlanması lazım. Bu ise, pek çok kesimden, pek çok daireden veya değişik kaynak
lardan bilginin dosyada tamamlanması gerekiyor. Bundaki gecikmeler yargıda da ister istemez bazı 
gecikmelere sebebiyet veriyor. Bunun için, biz, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununu, inşallah, bu 
yıl içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine getireceğiz. Burada düşündüğümüz iki husus var. Bir 
taraftan, şu an mahkemelere gelen birkısım davaları yargı dışında çözmektir, alternatif uyuşmazlık 
çözümleri bulmak suretiyle mahkemelerin iş yükünü azaltmak, öbür taraftan da yargılamayı hızlan
dıracak birkısım usul hükümlerini getirmek istiyoruz. Bu yıl içerisinde, inşallah, bu gelecek. 

Bilirkişi konusu, Türkiye'nin kanayan yarasıdır, çok çeşitli sebeplerden dolayı. Bu konuyla il
gili bir çalışmayı yapıyoruz. İnşallah, onu da kısa süre içerisinde kamuoyunun bilgisine, tartış
masına açarız; ama, bilmemiz gerekir ki, bilirkişi konusu, önünde sonunda insan meselesidir. 
Sorumluluk duygusuna sahip iyi insanları yetiştiremediğimiz sürece, bu bilirkişiler -iyilerini tenzih 
ediyorum; kendilerinden de özür dilerim- kendi işini bilir kişiler haline geliyor. Zaten, Türkiye'nin 
temel sıkıntısı da buradadır, yargının çektiği en önemli sıkıntı da buradadır. 

Fizikî mekânlar konusu, bu hükümetin en fazla üzerinde durduğu konudur ve şu an Türkiye'de 
150 noktada proje yürütüyoruz büyük illerimiz başta olmak üzere. İnşallah, bu iktidar dönemi 
sonunda bu mesele çok önemli bir noktaya gelmiş olacaktır. 

Diğer konularla ilgili olarak gerekli açıklamaları yaptığım kanaatindeyim. 
Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Sayın milletvekilleri, soru önergeleri cevaplandırılmıştır. 
48.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri fes

hedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/711) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

49.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

50.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı id
dialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

51.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

52.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, özelleştirme sonucu işsiz kalanların istihdamına 
yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/970) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 
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53.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/991) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh
met Ali Şahin'in cevabı 

54.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1086) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

55.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik-Bozüyük'teki öğrenci yurdu inşaatına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1112) ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

56.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, bazı vakıfların kuruluş amaçları dışında faaliyet yaptık
ları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1181) ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

57.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 malî yılı bütçelerinden İğdır İline ay
rılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1403) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

58.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
dönersermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1447) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

59.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, Antalya İline hipodrom yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1459) ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, şimdi, gündemin 4 üncü sırasındaki soruyla 
birlikte, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin tarafından cevaplandırılacak 
olan diğer soruları okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz 

ederim. 
Ramazan Kerim Özkan 

Burdur 
TSK emrinde çalışan ve yapılan sağlık taramaları sonucu hepatit-B taşıyıcısı oldukları tespit 

edilen uzman çavuşların sözleşmeleri feshedilmiştir. 
Konu, ilgisi itibariyle Emekli Sandığına intikal ettirilmiş olup, kişinin mevcut sağlık 

durumunun çalışmasına engel olmadığı gerekçesiyle 5434 sayılı Kanunun 44 üncü maddesince "adi 
malul" sayılamayacağı ve malulen emekli olamayacakları bildirilmiştir. 

1 - Bu durumda mağdurların hayatlarını idame ettirebilmeleri için 5434 sayılı Kanunun 54 ün
cü madde kapsamınca çalıştırılmalarını düşünür müsünüz? 

2 - Devlet Personel Başkanlığının bu konuda görevlendirilerek TSK ile işbirliğine geçiril
mesini ve şahısların mağduriyetlerini gidermek açısından durumlarına uygun görevlerde çalış
tırılarak emeklilik haklarının kazandırılmasını uygun bulur musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
30.7.2003 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 
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3 Kasım 2002 seçimleri sonrası iktidara gelen AKP Hükümetinin, kamu kurum ve kuruluş
larında, hukuka ve teamüllere uygunluk açısından tartışma konusu olan çeşitli atamalar yaptığı 
bilinmektedir. 

Bu çerçevede; 
1 - Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan avukat sayısı kaçtır? 

Hükümetiniz döneminde sözleşmesi yenilenmeyen avukat sayısı kaçtır? İlk kez sözleşme yapılan 
avukat sayısı kaçtır? İlk kez sözleşme yapılan avukat sayısı kaçtır? 

2 - Sözleşmesi yenilenmeyen avukatların sözleşmelerinin yenilenmemesinin sebepleri neler
dir? 

3 - Bursa İlindeki kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan kaç avukat var
dır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 9.10.2003 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
KPSS-B yerleştirme işlemleri, 2001 yılından beri ÖSYM tarafından yapılıyor. 2002 ve 2003'te 

sınavı kazananların yerleştirilmesinde ciddî hataların olduğu iddia edilmekte ve en son olarak da, 
Eylül 2003'te yerleştirileceği ifade edilen KPSS'yi kazanan adayların internet üzerinden 
23.9.2003'te isimleri yayınlandı, 24.9.2003'te yeniden yayınlanarak bir başka tereddüte sebep oldu. 
Vaki birkısım itirazlar ve müdahaleler sonrası liste internet sitesinden kaldırıldı. 3.10.2003'te bir 
özür yazısıyla, 3 üncü kez listeler internet sitesine verildi. 

Soru 1: İnsanların umutlarını bağladıkları sınav ve sonucu hakkında bu derece güvenlerini sars
mak, devlete olan güveni de sarsmaz mı? 

Soru 2: Son yayınlanan listelerin de sağlıklı olmadığı iddia ve tereddütlerini izale için ne 
düşünülmektedir? 

Soru 3: Yerleştirme işlemini ÖSYM'den alıp, tüm sorumluluğu Devlet Personele ait olmak 
üzere, yeniden düzenlemeyi düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 30.10.2003 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Soru 1: Basında yer alan hakem hataları, hatta şike iddialarının Türk spor ahlakı ve camiasını 

ciddî boyutta rahatsız ettiği, oyuncu, seyirci ve hakemlerin centilmenlik içerisinde sporu toplum 
tabanına yayması gerekirken, bilerek gerilimi artıran, seyirciyi tahrik eden, kasıttan başka anlam 
taşımayan bazı hakemlerin hatalarının karşılıksız kalması doğru mudur? 

Soru 2: Bir TV kanalında Hakem Sadık İlhan'ın, 2002-2003 sezonu 22 nci haftasındaki Sam-
sunspor-Trabzonspor maçında, MHK Başkanı Bülent Yavuz'un maçı Trabzonspora vermesi 
talimatına göre hareket ettiği ve istek doğrultusunda sonuçlandırdığı, Samsunspor lehine penaltıyı 
vermediği iddiası karşısında yapmayı düşündüğünüz bir işlem olacak mıdır? 

Soru 3: 19.10.2003 günü Samsunspor-Gaziantep maçını yöneten Hakem Selçuk Dereli'nin 
açıkça atılan iki golü vermediği, taraftarı gerip, sürekli gerilim oluşturduğu hususunu inceletip, 
genel bir tedbir alınması düşünülmekte midir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.2.2004 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
Hükümetiniz tarafından yürütülen özelleştirme politikaları çerçevesinde özelleştirilen ve özel

leştirme çalışmaları yürütülen işyerlerinde çalışan işçilerin gerekli yasal düzenlemeler yapılmaması 
nedeniyle mağdur duruma düştükleri ve bir özelleştirme programında olması gereken en önemli 
ayağın, insan faktörünün unutulduğu görülmektedir. 

Bu çerçevede; 
1.- Özelleştirme nedeniyle işten çıkarılan işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda bir 

düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 
2.- Hükümetinizin 19.2.2003 tarihinde 22/1 Dönem ve 1/528 esas numarasıyla TBMM'ye sevk 

ettiği ve bir yıldan beri Plan ve Bütçe Komisyonunda beklemekte olan Özelleştirme Uy
gulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısını Meclis gündemine ne zaman getirmeyi 
düşünüyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin tarafından 

sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Fahrettin Üstün 

Muğla 
1- 58 inci, 59 uncu hükümetler döneminde size bağlı kuruluşlarda kaç atama yapılmıştır? 
2- Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda idari görevlere her iki hükümet döneminde vekâleten, ted-

viren ve görevlendirmeyle kaç atama yapılmıştır? 
3- İdarî görevlerde bulunan idarecilerden kaçı başka yerlere görevlendirilmiştir? 
Görevlendirilenlerin aldıkları harcırah miktarı ne kadardır? 

4- 58 inci ve 59 uncu hükümetler döneminde asıl veya vekil kaç idareci görevden alınmıştır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın M. Ali Şahin tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Yaşar Tüzün 
Bilecik 

Soru 1- İlimizde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan 6 adet açık yüzme 
havuzu mevcut, bu yüzme havuzları neden işletilemiyor? Havuzların faal hale getirilip halkın hiz
metine sunulması için neler yapılması gerekiyor? 

Soru 2- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan, bugünkü değerlerle 
yaklaşık 2,5 trilyon harcamayla fizikî gerçekleşmesi yüzde 15 civarında olan yatırımlar için ne 
düşünüyorsunuz? Ne zaman bitirmeyi planlıyorsunuz? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı M. Ali Şahin tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Yaşar Tüzün 

Bilecik 
1- İlimiz Bozüyük İlçesinde 1994 yılında yapıma başlanan 300 yatak kapasiteli öğrenci yurdu 

inşaatında fizikî gerçekleşme yüzde 60 oranında olmasına rağmen, yılı ödeneği 1 milyar olarak 
konulmuştur. 

İlçemizin acil ihtiyacı olan öğrenci yurdu ne zaman bitirilip öğrencilerimizin hizmetine 
sunulacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yer alan konunun Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin 

tarafından sözlü olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 
Ali Arslan 

Muğla 
Vakıflar, kuruluş amaçlarına uygun olarak çalışmak zorundadır. Faaliyet alanları ve amaçlan 

Atatürk ilke ve devrimlerine karşı olamaz. Vakıfların faaliyetlerini Vakıflar Genel Müdürlüğü 
müfettişleri yapmaktadır. 

1- Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerince yapılan incelemeler sonucu 1.1.2002 tarihinden 
bugüne kadar amaçları dışında faaliyet yaptıkları tespit edilen ve kapatılan vakıf var mıdır? 

2- Denizli'de faaliyet gösteren Sahabiye Denizli İlmî Araştırmalar ve Hizmet Vakfı ne amaçla 
kurulmuştur? Amaçları arasında "Ahiret Hava Yolları" bileti vermek de var mıdır? Bu vakıfla ilgili 
bugüne kadar herhangi bir idarî ve adlî işlem var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dursun Akdemir 
İğdır 

1- Bakanlığınızın 2004 malî yılı bütçesinden İğdır İli için ayrılan ödeneğin tamamı kullanılmış 
mıdır? Kullanılmış ise nerelerde hangi projeler için kullanılmıştır? Kullanılmamış ise gerekçesi 
nelerdir? 

2- Bakanlığınızın 2005 malî yılı bütçesinden İğdır İline ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu 
ödeneğin ne kadarı yatırım, ne kadarı cari harcamalar içindir? Söz konusu ödenek hangi yatırımlar 
için kullanılacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ümmet Kandoğan 
Denizli 
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1- İktidarınız döneminde Bakanlığınıza naklen atanan personel sayısı ne kadardır? Bunlardan 
üst kadrolara atanan personelin isimleri ile geldikleri kurumlan açıklar mısınız? 

2- Aynı dönemde istisnaî kadrolara atanan personel sayısı kaçtır? Bunların isimleri nelerdir? 
3- 58 inci ve 59 uncu hükümetler döneminde, Başbakanlık ve diğer bakanlıklar ile kamu kurum 

ve kuruluşlarından Bakanlığınıza vekâleten, asaleten ve geçici görevle atanan toplam personel 
sayısı ne kadardır? 

4- Bakanlığınız merkez teşkilatında görevli geçici personele dönersermayeden ödenen pay ne 
kadardır? Unvanlar itibariyle dağılımı nasıldır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
Hüseyin Ekmekcioğlu 

Antalya 
Çok büyük oranda göç alan ve çok hızlı bir şekilde büyüyen Antalya'nın mevcut nüfusu da 

gözönüne alınarak, ilimize bir hipodrom yapılması hakkında Bakanlığınızca bir çalışma yapılmak
ta mıdır? 

BAŞKAN -Sayın milletvekilleri, okunmuş olan soru önergelerine, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin cevap vereceklerdir. 

Sayın Bakanım, buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Tarafıma yöneltilmiş 12 soru var. Bu 12 soruyu, özet halinde sizlere takdim etmek istiyorum. 
Bakanlığırha yöneltilen ilk soru, Burdur Milletvekili arkadaşımız Sayın Ramazan Kerim Öz

kan'a ait. Sayın Özkan, vücutlarında hâsıl olan arızalar veya tedavisi imkânsız hastalıklar nedeniy
le görevini yapamayacak durumda olan uzman çavuşların durumlarıyla ilgili bir soru yöneltmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun "malullük" başlığı altındaki 44 
üncü maddesi şu şekildedir: "Her ne sebeple olursa olsun vücutlarında hâsıl olan arızalar veya duçar 
oldukları tedavisi imkânsız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak duruma giren iştirak
çilere malul denir ve haklarında bu kanunun malullüğe ait hükümleri uygulanır." Yine, madde şu 
şekilde devam ediyor: "Şu kadar ki, bunlar, yazıyla istedikleri takdirde, haklarında bu kanun 
hükümleri uygulanmaksızın, malullüklerinin mâni olmadığı başka vazife ve sınıflara nakil suretiy
le tayinleri yapılmak üzere istifa etmiş sayılırlar. Bunların istifa etmiş sayıldıktan sonra dahi, bu 
kanun hükümlerinin uygulanmasını istemek hakları mahfuzdur." Bu hükümle, atandıkları görev için 
gerekli sağlık şartlarını haiz olan Emekli Sandığı iştirakçilerinden, vücutlarında hâsıl olan arızalar 
veya duçar olunan tedavisi imkânsız hastalıklar nedeniyle bu görevlerini yapamayacak duruma 
gelenler malul olarak tanımlanmıştır. Malul olduklarına karar verilen iştirakçilerden, kurumlarınca 
malulen emekliye sevk edildiklerine dair emekliye sevk onayı alınmadan önce, başka sınıf ve 
görevlerde çalışmak isteyenlere bu sınıf ve görevlerde çalışma hakkı tanınmıştır. İştirakçilerin 44 
üncü madde uyarınca malul sayılabilmeleri için, öncelikle, bulundukları görevleri yapamayacak
larına dair kesin işlemli sağlık kurulu raporlarının Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca incelenerek 
malul olduklarına karar verilmesi gerekmektedir. Bundan sonra, kurumlarınca, Emekli Sandığı Sağ
lık Kurulu kararına dayanılarak malulen emekliye sevk onayı alınıp, görevleriyle ilişkileri kesil
mekte ve haklarında maluliyet işlemi tesis edilmektedir. 
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Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca malul olduklarına karar verilmekle beraber, malullüklerinin 
engel olmadığı başka görevlerde çalışması mümkün olanlar hakkında kurumlarınca malullük 
hükümleri uygulanmadan, malullüklerinin mâni olmadığı başka sınıf ve görevlere nakil yapılmak 
suretiyle göreve devamları sağlanmaktadır. Sandık iştirakçiliği sona erdikten sonra malulen aylık 
bağlanması ise, 5434 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin "88 inci madde gereğince emekli 
kesenekleri geri verilmemiş olanlardan 61 yaşını doldurmadan evvel adi malul durumuna girenlere 
53 üncü madde esaslarına göre adi malullük aylığı bağlanır" hükmü uyarınca bunun mümkün ol
duğunu ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, uzman erbaşlar, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinin 
"uzman erbaşlar, iki yıl süreyle sözleşme yaparak göreve başlarlar ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığıyla ilgilendirilirler. Bunlardan, istihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf 
ve branşlarıyla ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların müteakip sözleşmeleri bir yıldan az beş yıl
dan fazla olmamak şartıyla azamî 45 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir" hükmü gereğince, bel
li bir süre çalıştırılmak üzere göreve alınmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, uzman erbaşların maluliyet durumlarının, sözleşmeleri feshedilip Türk 
Silahlı Kuvvetleriyle ilişkileri kesilerek iştirakçilik vasfı sona erdikten sonra, haklarında 5434 sayılı 
Kanunun 54 üncü maddesi hükmünün uygulanarak, maluliyetlerinin bu hükme göre değerlendiril
mesi gerekmektedir. Bu nedenle, haklarında 44 üncü maddenin uygulanmasına, dolayısıyla aynı 
maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre işlem yapılmasına imkân bulunmamaktadır. Uzman erbaşlar
dan, bulundukları sınıfta çalışmaları sağlık durumları nedeniyle mümkün olmayanların başka sınıf 
ve vazifelere atanmalarının sağlanabilmesi için, 3269 sayılı Kanunda ve Sağlık Yeteneği Yönet
meliğinde değişiklik yapılması gerekmektedir. İlgililerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, 
durumlarına uygun kurum ve görevlerde çalıştırılması konusunda Emekli Sandığı yetkili bulun
mamakta, bu kişilerin tekrar Emekli Sandığına tabi göreve girerek emeklilik hakkını elde etmeleri, 
Bakanlığıma bağlı Devlet Personel Başkanlığınca uygun mütalaa edilmektedir. 

Böylece, Sayın Özkan'ın sorusuna, kısaca, Emekli Sandığı Kanunuyla da ilgilendirerek cevap 
vermiş oldum. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaki soru, Bursa Milletvekili Sayın Küçükaşık'a ait; arkadaşımız, 
kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan avukat sayısını sormaktadır. Hemen, bu 
soruya da kısaca cevap vermek istiyorum. 

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre, kamu kurum ve kuruluşlarında söz
leşmeli olarak çalıştırılan avukat sayısı, 31.12.2004 tarihi itibariyle 468'dir. 

Bursa İlindeki kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan avukat sayısını sor
maktadır Sayın Küçükaşık. Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin sözleşmeli 
avukat pozisyonlarının iller itibariyle dağılımı kurumların takdirinde bulunmaktadır. Bu nedenle, 
Devlet Personel Başkanlığında, Bursa İliyle ilgili, genel ve katma bütçeli dairelerin avukat 
sayılarıyla ilgili bir bilgi yoktur; ama, Bursa Valiliğine bu soru soruldu, cevabı geldiğinde ilgili 
Bakan arkadaşımıza cevabını vereceğim; ancak, mahallî idarelerde sözleşmeli avukat pozisyon
larının tahsisi, mahallî idare bazında gerçekleştirildiği için, Bursa İli bilgilerine göre, Devlet Per
sonel Başkanlığında, 2002'de 10, 2004'te de 7 sözleşmeli avukatın olduğu bilgilerine rastlanmıştır. 
Böylece, kısaca, Sayın Küçükaşık'ın da, sözleşmeli avukatlarla ilgili sorusuna cevap vermiş oldum. 

Sayın Musa Uzunkaya, kamu personel seçme sınavıyla ilgili bir soru yöneltmektedir. 
Değerli arkadaşlarım, 2002 kamu personel seçme sınavı sonuçlarına göre, 2002 ve 2003 yıl

larında kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına, ÖSYM'ce yapılan yerleştirmelerde bazı 
hataların yapıldığı ve bu hataların güven sarsıcı olduğu Sayın Uzunkaya tarafından bir soru öner
gesiyle sorulmaktadır. 
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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezî 2002 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının boş kad
rolarına yaptığı yerleştirmelerde 136 adayın, 2003 yılında kamu kurum ve kuruluşların boş kad
rolarına yaptığı yerleştirmelerde 32 adayın yerleştirme işlemini iptal etmiş ve yerlerine aynı sayıda 
adayın yerleştirilmesini sağlamıştır. 2002 yılında yapılan yerleştirme iptali, kadro unvanları ile 
mezun olunan yükseköğretim programlarının sağladığı unvan arasındaki tutarsızlıktan, 2003 yılın
da yapılan yerleştirme iptali ise, yerleştirme işlemlerinde kullanılan bilgisayar yazılımlarında, as
kerlik koşulunda "sevk tehirli" teriminin yanlış yorumlanması ve birden fazla yerleştirme' puanı 
olanlarda yaş koşulunun sınavlardan biri için kullanılmamasından kaynaklanmıştır. 2002 ve 2003 
yıllarında bu hatalar tespit edilir edilmez, hemen düzeltme yoluna gidilmiş ve yerleştirme işlemleri 
kurallara uygun olarak tekrarlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, yerleştirme işlemlerinde hatanın tespit edilmesi; fakat, düzeltme iş
leminin yapılmaması durumunda birçok adayın mağdur olması kuşkusuz kaçınılmazdır. Bu neden
le, ÖSYM, haklı olan adayların yerleştirilmesini gerçekleştirmiş, kurallara aykırı olan yerleştir
meleri de iptal etmiştir. 

Bilindiği gibi, idarî işlemlerin hatalı, tutarsız veya eksik olduğunun tespiti halinde, bu işlemin 
geri alınması, idare hukukunun genel ilkeleri arasındadır. İdarenin hatalı işleminden geriye dön
memesi halinde hukuka aykırılığın devam edeceği açıktır. Yerleştirmeleri iptal edilen adaylar yar
gıya, itiraz etmişler; ancak, yargı tarafından bu itirazları da reddedilmiştir. 

Sayın Uzunkaya'nın 2002-2003 yıllarına ait yerleştirmelerle ilgili sorusuna da böylece kısaca 
cevap vermiş oldum. 

Yine, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya arkadaşımız bazı hakem hatalarından bahsederek... 
Tabiî, bu, 2002-2003 sezonuna aittir. Oldukça geride kalmış ve şimdiye kadar cevaplandırılması 
gereken bir soruydu; ancak şimdi imkân bulabildik. 

Şöyle kısaca cevap vereyim: 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana şike iddialarıyla ilgili başvurular Türkiye 
Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanmaktadır. Yönetim 
Kurulu kararlarına itiraz ise Tahkim Kurulunca incelenerek sonuçlandırılmaktadır. 

Müsabakalarda hakem hatalarıyla ilgili olarak değerlendirmeler Merkez Hakem Kurulunca 
yapılmakta, gözlemci raporları da dikkate alınarak hakemlere zaman zaman dinlendirme cezası 
verilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Uluslararası Futbol Oyunları Kuralının 5 inci maddesi aynen şöyle 
demektedir: "Her maç, oyun kurallarını uygulamada tam yetkili olarak atanan bir hakem tarafından 
yönetilir. Hakemin oyunla ilgili kararları nihaîdir." Bu nedenle, oyun içerisinde ofsayt, penaltı, gol 
gibi durumlarda takdir hakkı hakeme ait olduğundan, bunların değiştirilmesi, hakem kararının nihaî 
olması nedeniyle mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, ne Bakanlığımın ne Futbol Federasyonunun 
hakem kararlarıyla ilgili bir işlem yapması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Bursa Milletvekili Sayın Küçükaşık arkadaşımızın bir sorusu var. Bu 
soru, sanıyorum 2003'te filan sorulmuş olmalı; özelleştirme mağdurlarıyla ilgili bir soru. Bilindiği 
gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümetimiz, özelleştirme nedeniyle işini kaybeden, emek
lilik hakkını da elde edemediği için mağdur duruma düşen vatandaşlarımızın durumlarını düzeltmek 
için bir karar aldı, bir uygulamaya geçti. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, çıkarmış olduğumuz yasa ve Bakanlar Kurulu kararı 
sonucunda "özelleştirme mağduru" dediğimiz 8 628 arkadaşımız başvurmuştur. Bu başvurular, 
Devlet Personel Başkanlığına geçtiğimiz hafta geldi. Yine, hemen aynı gün, ertesi gün, başta Millî 
Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Adalet Bakanlığına -oradan talepte bulunulduğu için- bu, özelleştir
me sebebiyle işsiz kalan vatandaşlarımızı, geçici personel olarak, istihdam amacıyla gönderdik, 
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göndermeye de devam ediyoruz. Sanıyorum, şu anda 5 000'e yakın, geçici personel yapacağımız ar
kadaşımızın isimleri listeler halinde geldi, diğerleri de gelmeye devam ediyor. Bu arkadaşlarımızın, 
en geç bir ay içerisinde, başta Millî Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı olmak üzere bu bakanlık
lara ait taşra teşkilatlarında göreve başlayacaklarını umuyorum. Bu sorunu, Hükümet olarak çözmüş 
olduk; bundan da büyük bahtiyarlık duyuyoruz. 

İki soru aynı mahiyette sorulmuş; o nedenle, birleştirerek cevap vermek istiyorum. Bunlardan 
biri, Muğla Milletvekili arkadaşımız Sayın Fahrettin Üstün'e, bir diğeri de Denizli Milletvekili ar
kadaşımız Sayın Kandoğan'a ait. İktidarımız döneminde benim Bakanlığıma bağlı kuruluşlarda ne 
kadar personel alındığı ve bununla ilgili soru yöneltiliyor. 

Kısaca cevap veriyorum: Gerek 58 inci gerekse 59 uncu Hükümetler döneminde, Bakanlığıma 
bağlı Devlet Personel Başkanlığına, 2'si özelleştirilen kuruluşlardan olmak üzere toplam 8 personel 
naklen atanmıştır. Naklen atanan personelden üst yönetim kadrolarına atanan bulunmamaktadır. 

Devlet Personel Başkanlığında istisnaî memuriyet kadrosu bulunmadığı için, böyle bir uy
gulama da yapılmamıştır. 

Devlet Personel Başkanlığına, vekâleten ve geçici görevle diğer kurumlardan da atanan per
sonel şu ana kadar olmamıştır. Ayrıca, Devlet Personel Başkanlığında çalışan personel, dönerser-
mayeden de pay almamaktadır. 

Böylece, her iki arkadaşımızın Devlet Personelle ilgili sorusuna cevap vermiş oldum. 
Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ilgili, Bakanlığım dönemim içerisinde naklen atanan personel 

sayısı 94 olmuştur. Bunun 21'i, özelleştirilen kamu kurum ve kuruluşlarından atanmış olan kişiler
dir. 

Üst kadrolara atanan personel var mı diye soruluyor; evet var, 2 arkadaşımız var. Birisi, Baş
bakanlıktan Vakıflar Genel Müdürlüğüne, genel müdür yardımcısı olarak atanan Sayın Ersoy; diğeri 
de, Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne İstanbul Bölge Müdürlüğünden atanan Sayın Arif Çelik. 

Kurumumuzda istisnaî kadro hükümleri çerçevesinde göreve başlayan personel bulunmamak
tadır; Vakıflar Genel Müdürlüğünü kastediyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatın
da geçici personel yoktur. Dönersermayeden de herhangi bir pay almamaktadır. 

Yine, Bakanlığımla ilgili, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına 58 ve 59 uncu Hükümetler 
döneminde naklen 10 adet denetçi alınmış, 3 adet de şoför, atanarak gelmiştir. Üst yönetici kad
rosuna herhangi bir atama yapılmamıştır. Yine, Yüksek Denetleme Kurulunda istisnaî kadro bulun
mamaktadır. Yine, Yüksek Denetleme Kurulunda dönersermaye olmadığı için, yararlanan bir per
sonel de yoktur. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde 223 adet personelin 
naklen tayin edildiği bir genel müdürlüğümüzdür. 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde, ayrıca, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde 4 adet spor müşaviri atanmıştır. Bunlar, Türkiye'yi başarıyla 
temsil etmiş olan şampiyon sporculanmızdır; Mehmet Akif Pirim, Fedai Güler, Halil Mutlu ve 
Hüseyin Özkan'dır. Bunlar, olimpiyat ve dünya şampiyonu sporculanmızdır. Bunlar, spor müşaviri 
olarak dönemim içerisinde Genel Müdürlüğümüzde görevlendirilmişlerdir. Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğüne diğer kamu kurum ve kuruluşlarından asaleten atanan 223 adet personelin, biraz ön
ce de ifade ettiğim gibi ataması yapılmış, bunlardan 1 tanesi vekaleten görev yapıyor 7 tanesi de 
geçici görevle görev yapmaktadır. 

Dönersermaye olmadığı için merkez ve taşra teşkilatındaki personelimize de dönersermayeden 
herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. 

Her iki arkadaşımızın da sorularını bu şekilde cevaplandırma imkânı buldum. 
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Bilecik Milletvekili Sayın Yaşar Tüzün arkadaşımız, Bilecik İlindeki 6 adet açık yüzme 
havuzunun çalıştırılmadığını, sorun yaşandığını söylüyor. 

Tabiî, Bilecik gibi Türkiye ortalamasına göre küçük bir ilimizde 6 tane yüzme havuzunun 
bulunmuş olmasının takdirini siz değerli arkadaşlarıma bırakarak şöyle bir cevap vermek istiyorum: 
Yaşar Bey bunun nedenlerini iyi bilir. Mülkiyeti Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğüne ait olup, tasarrufu Bilecik Gençlik ve Spor İl Başkanlığına bırakılan, Bilecik İl merkez ve il
çelerinde bulunan 6 adet yüzme havuzu, personel yetersizliği ve anılan il başkanlığınca randımanlı 
bulunmadığı için işletilememiş ve Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce verilen 
ihale yetkisi çerçevesinde kiraya verilerek hizmete açılmıştır; ancak, merkez ilçe, Bozüyük, Os
maneli ve Pazaryeri İlçeleri açık yüzme havuzları, kiracıların kira bedelini ödememeleri ve tesisleri 
hatalı kullanmalarından dolayı, konu Bilecik Gençlik ve Spor İl Başkanlığınca, Bakanlığımıza bağ
lı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilmiş, söz konusu havuzlar
dan merkez ve Bozüyük İlçeleri yüzme havuzlarıyla ilgili hukukî davalar sonuçlanmış olup havuz
lar Bilecik Gençlik ve Spor İl Başkanlığınca teslim alınmıştır. 

Osmaneli İlçesi yüzme havuzuyla ilgili mahkeme devam etmektedir; en son gelen bilgi bu 
şekilde. 

Söğüt İlçesi yüzme havuzunun ilginç bir nedenle çalıştırılamadığı ifade edilmektedir. Su sıkın
tısı nedeniyle Söğüt İlçesi yüzme havuzunun çalıştırılamadığı, Bilecik İl Müdürlüğü tarafından 
Bakanlığıma bildirilmiştir. Bunu, ayrıca, Genel Müdürlüğe bir talimat vererek tetkik ettirmek 
durumundayım. Gerçekten, Söğüt gibi bir ilçemizde, bir havuzu çalıştıracak suyun olması gerekir 
diye düşünüyorum. 

Diğer taraftan, Gölpazarı İlçesi Yüzme Havuzu, 15.10.1999 tarihinden itibaren sekiz yıllığına, 
havuzun noksanlıklarının tamamlanması ve çevre düzenlemelerinin yaptırılarak hizmete açılması 
karşılığı, Gölpazarı Belediye Başkanlığına kiraya verilmiş. 

Pazaryeri İlçesinde bulunan havuzla ilgili dava sonuçlanmış; ancak, hasar tespitiyle ilgili iş
lemler devam ettiğinden, İl Başkanlığınca henüz teslim alınmamıştır. 

Bilecik'teki havuzlarımızın önemli bir bölümünün, kiraya verilmek suretiyle değerlendiril
diğini ifade etmek istiyorum; bir kısmının da işletilemediğinden, şu anda İl Müdürlüğümüzün uh
desinde bulunduğunu ifade etmek istiyorum. 

Sayın Tüzün, ayrıca, Bilecik'te bir öğrenci yurdu inşaatından bahsetmekte; bununla ilgili, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine herhangi bir ödenek konup konmadığını sormaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Türkiye genelindeki yurtların tamamı, yapılan bir protokolle 
Millî Eğitim Bakanlığına devredildi. Söz konusu yurdun da 2004 yılında devredilmek üzere devir 
işlemleri başlatıldı. Bu nedenle, bu öğrenci yurdu için, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2005 yılı 
yatırım programında herhangi bir ödenek ayrılamadı. 

Ayrıca, Muğla Milletvekilimiz Sayın Ali Arslan arkadaşımız, yine, Vakıflar Genel Müdür
lüğüyle ilgili bir soru yöneltmişler. Soruyorlar, diyorlar ki: "Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettiş
lerince yapılan incelemeler sonucu 1.1.2002 tarihinden bugüne kadar amaçları dışında faaliyet yap
tıkları tespit edilen ve kapatılan vakıf var mıdır?" 

Ayrıca, Denizli'de faaliyet gösteren, Sahabiye Denizli İlmî Araştırmalar ve Hizmet Vakfı ne 
amaçla kurulmuştur; hakkında bir idarî ve adlî işlem var mıdır diye soruyor. 

Kısaca Sayın Arslan'a da cevap vermek istiyorum. Bilindiği gibi, vakıflar, mahkemelerce tes
cil edilen senet hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunmak zorundadırlar; aksi takdirde, 
yöneticilerinin azli için mahkemeye başvurulur. Vakfın, Vakıflar Genel Müdürlüğünce kapatılması, 
yasa gereği, söz konusu değildir; kapatılacaksa, mahkeme kararıyla kapatılır. Türk Medenî 
Kanununun 116 ncı maddesinin ikinci fıkrasına giren bir durum olursa, yani yasak amaç güttüğü 
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veya yasak faaliyetlerde bulunduğu sonradan anlaşılan veya amacı sonradan yasaklanan vakfın 
amacının değiştirilmesine olanak bulunamazsa, vakıf denetim makamının ya da cumhuriyet sav
cısının başvurusu üzerine duruşma yapılarak dağıtılabilmektedir, yine yasa gereği. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce, vakıflar, yine bu yasa gereği ve program gereği denetlenmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar dağıtılan vakıf sayısı, 2004 yılı itibariyle 487'dir. Vakıflar
da dağılmalar, genellikle gelir yetersizliği nedeniyle olmaktadır. 4721 sayılı Türk Medenî 
Kanununun 116 ncı maddesine göre amacı dışında faaliyet gösterdiği için dağıtılan vakıf sayısı da 
2 olarak kayıtlarımızda bulunmaktadır. 

Hemen Sayın Arslan'ın ikinci sorusuna geçiyorum. Denizli'de faaliyet gösteren Denizli İlmî 
Araştırmalar ve Hizmet Vakfı, vakıf senedinde amaçlarını şu şekilde düzenlemiştir: Bilim anlayışını 
inceleme ve araştırma yeteneklerine ve millî değerlere sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek
tir demektedir özetle. Bu vakıfla ilgili herhangi bir idarî işlem yapılmış mı?.. Denizli Valiliği Em
niyet Müdürlüğünün 11.4.2001 tarihli ve 8474 sayılı yazısında, adı geçen vakfın, Yardım Toplama 
Kanununa muhalefet suçu iddiasıyla hakkında Denizli Sulh Ceza Mahkemesinde bir dava açılmış, 
vakfın başkanı hafif para cezasına çarptırılmıştır; şu anda, temyiz aşamasındadır. Sayın Arslan'ın 
sorusuna da böylece cevap vermiş oldum. 

Son iki soru kaldı. 
İğdır Milletvekili arkadaşımız Sayın Akdemir, İğdır İlinde, 2004 yılı için, Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce hangi hizmetler yapılmış, ne kadar ödenek ay
rılmıştır diye soruyor. 2004 malî yılı bütçesinden, İğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, 500 700 
000 000 Türk Lirası bir para ayrılmıştır. Bu ödenek, personel, spor, hizmet, bakım, gençlik ve 
yatırım hizmetleri ve faaliyetleri için kullanılmıştır. Kullanılan, 2004 yılındaki para, 522 763 000 
000 Türk Lirasıdır. 2005 yılı yatırım programı için, İğdır İline, semt sahası ve açık spor tesisleri için 
de ödenek ayrılmış bulunmaktadır. Ayrıca, İğdır İlimiz için, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2004 yılı 
içerisinde, yardıma muhtaç aileler için kuru gıda yardımı yapmıştır. Bununla ilgili 15 500 000 000 
Türk Liralık bir harcama yapılmıştır. 2005 yılında, İğdır İlinde, 700 kişi kapasiteli bir imaret açıl
masına karar verilmiştir. Kişi başına 2,5 Yeni Türk Liradan, 700 kişi için, 638 750 Yeni Türk Lirası, 
yani, 638 750 000 000 Türk Liralık bir ödenek ayrılmıştır. İğdır İline, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
olarak, bu hizmetler, 2005 yılında yapılacaktır. 

Son soru, Antalya Milletvekili arkadaşımız Sayın Hüseyin Ekmekcioğlu'nun bir sorusu. Ken
dileri diyorlar ki, Antalya'ya bir hipodrom yapmayı Bakanlık olarak düşünmekte misiniz? Antalya 
İlinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün hipodrom yapımıyla ilgili bir projesi bulun
mamaktadır; çünkü, ülkemizde hipodrom projeleri, Tarım Bakanlığına bağlı Türkiye Jokey Kulübü 
tarafından planlanmaktadır. İlgili Bakanlığa bir soru yöneltilebilirse, böyle bir programları var mı, 
oradan öğrenmek mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, böylece, kıymetli vakitlerinizi fazla almadan, 12 soruya, özet halinde 
cevap verme imkânını buldum; hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sayın Özkan, buyurun. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum. 

Sözlü sorumu ben bundan birbuçuk yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisine vermiştim; ancak 
bugün sözlü olarak cevap verilebildi. 

"Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde çalışan ve yapılan sağlık taramaları sonucu hepatit-B 
taşıyıcısı oldukları tespit edilen uzman çavuşların sözleşmeleri feshediliyor. Fesih yerine çalışma is
tenmekte midir diye bir soru sormuştum; çünkü, bu insanlarımız, gerçekten, malul olarak dışarı 
bırakılmış hissine kapılıyorlar; çünkü, aldıkları ücretler tatminkâr olmuyor. Kişi hepatit-B 
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taşıyıcısıdır; taşıyıcı olma dışında, kişide bir bulgu ve fonksiyonel bir kayıp söz konusu değildir. 
Kaldı ki, insanların, bulaşıcı bir hastalık sahibi diye çalışmasına engel olmak, uluslararası sözleş
melere uymadığı gibi, ulusal mevzuatımıza da uymamaktadır. Kişinin sözleşmesi feshedildiğine 
göre, 44 üncü madde kapsamında değil, 54 üncü madde kapsamında olduğu gibi, çalışarak hayatını 
kazanmasına engel bir durum olup olmadığı şeklinde değerlendirilmesine ya da bu tür kişilerin Baş
bakanlık Devlet Personel Başkanlığı -her ne kadar bu görevi kabul etmese de- veya Türk Silahlı 
Kuvvetleriyle ilişkiye geçilerek, durumlarına uygun görevlerde çalıştırılarak emeklilik hakkını elde 
etmeleri sağlanmalıdır. Kanunun Yüce Meclisimiz tarafından tekrar değerlendirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum; çünkü, ihtiyaçlara cevap vermeyen, malullük emekli maaşıyla, bu insanların, 
ailelerinin, çocuklarının, bakmakla yükümlü oldukları anne ve babalarının yüzlerine bakamayacak
ları inancıyla, bunların, emeklilik yerine çalıştırılmasını öneriyor, Yüce Meclisi tekrar saygıyla 
selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkan. 
Sayın Bakanım, ek bir açıklama yapacak mısınız? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Evet, ben de cevabımda aşağı yukarı Sayın Özkan'a paralel, Devlet Personel Başkanlığının 
görüşünü ifade etmiştim. Devlet Personel Başkanlığı da, 3269 sayılı Kanunda ve Sağlık Yeteneği 
Yönetmeliğinde bir değişiklik yapılması halinde bunun mümkün olabileceğini ifade etmekte ve bu 
konuda uygun bir görüşü, buna paralel bir görüşü mütalaa olarak bize bildirmiştir. Bir değişiklik 
gerekir. Tabiî, bunu, bir soruya cevap verirken nasıl yaparız, kim verir, ne zaman gelir; bunu burada 
değerlendiremeyiz. Konu, biraz da Millî Savunma Bakanlığını ilgilendiriyor. Ben, arkadaşımızın 
sorusu üzerine, bu konuyu Millî Savunma Bakanı arkadaşımızla ayrıca görüşeceğimi ifade 
ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, soru önergeleri cevaplandırılmıştır. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 2 Mart 2005 Çar

şamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 20.42 
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VI.- SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, siyasî ve malî af içerikli kanunlara ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4535) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Say m Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet''İcİfifööĞÂk 
DYP Denizli MilletvekilK 

1- İktidarınız döneminde çıkartılan hangi Kanunlar siyasi af içermektedir? Bu 
Kanunlardan kaç tutuklu ve hükümlü yararlanmıştır? Yararlanan tutuklu ve 
hükümlülerin suç dağılımı nasıldır? 

2-Aynı dönemde çıkarılan hangi Kanunlar mali af içermektedir? Bu 
Kanunlardan kimler, hangi (firma-şirket) yararlanmıştır? Mali tutar ne 
kadardır? 

3 - Önümüzdeki günlerde çıkarmayı düşündüğünüz siyasi ve mali af içerikli 
başka Kanunlar var mıdır? 

T.C. ANKARA 
ADAI .RT BAKANLIĞI LT./O.V/2005 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 05/01/2005 tarihli ve A.01.0. 

GNS.0.10.00.02-7/4535-8725/27120 sayılı yazınız, 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 10/01/2005 tarihli 

ve B.02.0.KKG.0.12/106-411 -8/136 sayılı yazı, 
c) 18/01/2005 tarihli ve 58 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın Sayın Başbakan'a 
yönelttiği 7/4535 Esas No.lu yazılı soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin 
derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. 
maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. y^>7 J^n^^7 

Bilgilerinize arz ederim. £ ^ ' ' \ 
Cemil ÇİÇEK\ 

Bakan 
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T.C. 
ADALKT BAKANLIĞI 

Bakan 

Sayın Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakana yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/4535 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununda ve özel ceza kanunlarında "siyasî suç" olarak 
tanımlanmış bir suç tipi bulunmadığından ceza infaz kurumlarında "siyasî suçlu" olarak 
nitelendirilebilecek hükümlü ve tutuklunun bulunmadığı; dolayısıyla, "siyasî a f içeren bir 
kanunun ya da hazırlanan kanun tasarısının söz konusu olamayacağı; 29/7/2003 tarihli ve 
4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanununun amacının ise, siyasî ve ideolojik amaçla suç 
işlemek için kurulan terör örgütlerinin mensuplarının topluma yeniden kazandırılması, 
toplumsal huzur ve dayanışmanın güçlendirilerek devamının sağlanması olduğu, 
malûmlarıdır. 

Öte yandan, Ülkemizde yıllarca süren yüksek enflasyon ortamının yanı sıra yaşanan 
ekonomik krizlerin özellikle küçük esnaf üzerinde son derece olumsuz etkiler yaptığı; bu tür 
olumsuz gelişmeler nedeniyle mükelleflerin vergi borçlarını ödeyemez hale geldikleri; vergi 
asıl borcuna eklenen gecikme zamlarıyla da bu sarmalın katlanarak büyüdüğü; 

Mükelleflerin içine düştükleri bu durumdan çıkabilmelerinin sağlanması, ekonomik 
krizin Ülkemiz üzerindeki etkilerinin ortadan kaldırılması ve vergi gelirlerinin artırılması 
amacıyla yapılan önemli düzenlemelerden birinin 25/02/2003 tarihli ve 4811 sayılı Vergi 
Barışı Kanunu olduğu; 

Söz konusu Kanun ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, 
harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi cezalan, gecikme faizleri, gecikme zamları ve 
ecrimisiller, gümrük vergisi ve bunlara bağlı para cezaları ile gecikme zamlarının Kanunda 
öngörülen süre içinde başvuruda bulunan mükelleflere, yine bu Kanunda öngörülen usul ve 
esaslar dâhilinde taksitle ödeme kolaylığının sağlandığı; 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergi mahremiyeti" başlıklı 5. maddesine göre 
anılan Kanun hükümlerinden yararlanan mükelleflerin kimler olduğunun açıklanmasına 
imkân bulunmamakla birlikte, bu kişilere ait genel bilgilerin verilmesinin mümkün olduğu: 
Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla 3.475.144 başvurunun yapıldığı ve bu kapsamda 
taksitlendirilen kamu alacaklarından 30/09/2004 tarihi itibarıyla, kümülatif olarak yaklaşık 4.7 
milyar Yeni Türk Lirası tahsilatın yapıldığı; 

Öte yandan, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununda olduğu gibi, bütün mükellefleri de 
kapsayacak şekilde genel bir düzenleme yapılmasının düşünülmediği, 

Maliye Bakanlığının 09/02/2005 tarihli ve B.O7.0.GEL.O.82-8211-380 00687 sayılı 
yazının incelenmesinden anlaşılmıştır. \ 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇR, 
Bakan/ 
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2.- Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, Adana-Pozaniı-Elmalı Kayak Merkezi inşaatına ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakam Atilla KOÇ'un cevabı (7/4563) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 20.12.2004 

Kemal SAĞ 
Adana Milletvekili 

İnsanları gibi sıcak olan Çukurova'nın tam ortasında bulunan Adana, ne yazık ki 
'kar'a hasret. Yazın sarı sıcağından "yayla" adını verdiğimiz dağlık bölgelere kaçan Adanalı, 
hatta tüm Çukurovalı, kışın geri döndüğü ovadan dağlara dönüp bakmaz bile. Nedeni ise 
gayet açık: Bir yılı oluşturan 12 ayhk zaman diliminin büyük bölümünü karlar altında geçiren 
Toros Dağları'nda, kar ile kucaklaşmayı sağlayacak bir tesis yok. 

Yaklaşık 10 yıl önce bu yoksunluğu kırmak için Pozantı İlçesi'nin Elmalı mevkiinde 
bir kayak merkezi temeli atıldı ve yapımı başlatıldı.O günden bu yana hala temel aşamasında 
bekletiliyor. 

'Devlette devamlılığın esas olduğu" haklı gerekçesine dayanarak sormak istiyorum: 

1- Adana'nm Pozantı İlçesi'nde 1995 yılında temeli atılarak yapımına başlanılan Elmalı 
Kayak Merkezi inşaatı niçin durdurulmuştur? 

2- Temelin atıldığı tarihten bu yana, inşaatın yüzde kaçı tamamlanmıştır? 

3- "Devlette devamlılık esastır" anlayışına bağlı kalarak, inşaatı tamamlamayı düşünüyor 
musunuz? 

4- İnşaatın bugüne kadar tamamlanan kısmı için ne kadar harcama yapılmıştır. 
tamamlanıp faaliyete geçebilmesi daha ne kadar harcama gerekmektedir? 

5- Tüm Çukurova'nın olduğu kadar, ülkemiz kış turizmi için de büyük kazanç olacak 
Elmalı Kayak Merkezi Projesi'nin, yarım kalan inşaatına, ne zaman "yeniden devam" 
demeyi düşünüyorsunuz? 

6- Çukurovalı'nm kar hasretini bitirecek olan bu inşaatın yapımını, hangi tarihte 
bitirilmesini planlıyorsunuz? 
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T.C. 
K Ü L T Ü R VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S a y ı : 1 6 A P K 0 2 0 1 A R G E - 9 4 0 — ^ I C ^ ~ ^ / e l i 2005 
K o n u : Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İ l g i : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAÎ.BAŞK. 'n ın 05.01.2005 gün ve 
A.01.0.GNS.010.00.02-8739 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Kemal SAĞ'ın 7/4563-8737 esas no ' lu yazılı soru Önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Atilla K O Ç 
Bakan 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL SAĞ'IN 7/4563 ESAS NO'LL1 YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZİRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

İnsanları gibi sıcak olan Çukurova'nın tam ortasında bulunan Adana, ne yazık ki "kar'a hasret. 
Yazın sarı sıcağından "yayla1" adını verdiğimiz dağlık bölgelere kaçan Adanalı, hatta tüm Çukurovalı. 
kışın geri döndüğü ovadan dağlara dönüp bakmaz bile. Nedeni ise gayet açık: Bir yılı oluşturan 12 aylık 
zaman diliminin büyük bölümünü karlar altında geçiren Toros Daglarfnda. kar ile kucaklaşmayı 
sağlayacak bir tesis yok. 

Yaklaşık 10 yıl önce bu yoksunluğu kırmak için Pozantı tlçesi'nin F.lmah mevkiinde bir kayak 
merkezi temeli atıldı ve yapımı başlatıldı. O günden bu yana hala temel aşamasında bekletiliyor. 

"Devlette devamlılığın esas olduğu" hakkı gerekçesine dayanarak sormak istiyorum: 

SORU 1 : Adana'nın Pozantı İlçesi'nde 1995 yılında temeli atılarak yapımına başlanılan Elmalı 
Kayak Merkezi inşaatı niçin durdurulmuştur? 

SORU 2 : Temelin atıldığı tarihten bu yana. inşaatın yüzde kaçı tamamlanmıştır? 

SORU 3 : "Devlette devamlılık esastır1* anlayışına bağlı kalarak, inşaatı tamamlamayı düşünüyor 
musunuz? 

SORU 4 : İnşaatı bugüne kadar tamamlanan kısmı için ne kadar harcama yapılmıştır, tamamlanıp 
Faaliyete geçebilmesi daha ne kadar harcama gerekmektedir? 

SORU 5 : Tüm Çukurova'nın olduğu kadar, ülkemiz kış turizmi için de büyük kazanç olacak 
Elmalı Kayak Merkezi Projesi" nin, yarım kalan inşaatına, ne zaman "yeniden devanı" demeyi 
düşünüyorsunuz? 

SORU 6 *. Çukurovalı 'nın kar hasretini bitirecek olan bu inşaatın yapımını, hangi tarihte 
bitirilmesini planlıyorsunuz? 

C E V A P 1-2-3-4-5-6 : Yapımına 1995 yılında başlanılan Adana ili Pozantı İlçesi Elmalı 
mevkiindeki kayak merkezi. Bakanlığımca "Kış Turizm Merkezi" olarak ilan edilmemiştir. Ayrıca 
bugüne kadar söz konusu kayak merkezinin Bakanlığım yıllık yatırım programlarına alınmasını 
gerektirecek herhangi bir etüd ve inceleme de yapılmamıştır. Şu andaki sorumluluk Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü'ne aittir. Konu ile ilgili Bakanlığımın herhangi bir görev, yetki ve sorumluluğu 
bulunmamaktadır. 
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3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüş
melerin hukukîliğine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4596) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakam Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 31.12.2004 

üH 
Emin ŞİRİN 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 

26.10.2004 tarihinde Bakanlığınızca cevaplandırılmak üzere yönelttiğim 7/3998 sayılı 
soru önergemin cevabı 22.11.2004 tarih ve 1249 sayı ile tarafıma ulaşmıştır. 

Bahsi geçen soru önergemin 1..2.3. sorularına verilen cevaplar tatmin edici olmasına 
rağmen, 4. soruma Bakanlığınızca cevap verilmemiştir. 

Bu nedenle aşağıdaki sorumun cevaplandırılmasını arz ederim: 

Soru: 

Abdullah öcalan'ın TCK'nın 125. maddesinden müebbet hapse mahkum olmuş 
olmasına rağmen, fiilen avukatları aracılığıyla siyasi faaliyette bulunması makul mudur? Bu 
durum kanunlara uygun mudur? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
1£L 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 11/01/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-8810 sayılı yazınız, 

b) ! 7/01/2005 tarihli ve 51 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4596 Esas No.lu som 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. *^/L* ^*\ 

Bilgilerinize arz ederim. £^~^ ) 
Cemil ÇİGEK 

Baka/ 
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Sayın Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4596 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Tarafınızdan yöneltilen 7/3998 Esas nolu soru önergesinde verilen cevapta da 
belirtildiği üzere; "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılanma hakkını düzenleyen 
6. maddesinde, herkesin kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının 
yardımından yararlanmak hakkına sahip olduğu; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İç 
Tüzüğünün 36. maddesinde, herhangi bir sözleşmeci Devlette çalışmaya yetkili olan bir 
avukat veya daire başkanının kabul ettiği başka bir kişinin başvurucunun temsilcisi 
olabileceği hükümlerinin yer aldığı; 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 144. maddesinde, yakalanan veya 
tutuklu bulunan kişinin vekâletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanları 
başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebileceği, bu kişilerin müdafi ile yazışmalarının 
denetime tâbi tutulamayacağı; Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve 
Cezaların İnfazına Dair Tüzüğün 152. maddesinde de, hükümlü ve tutukluları yönetmelikte 
gösterilen günlerde ve saptanan esaslar çerçevesinde vekili ve avukatlarının ziyaret 
edebileceği, kapalı cezaevlerinde ziyaretlerin haftada bir gün yapılacağı; aynı Tüzüğün 155. 
maddesinde tutuklu ve hükümlülerin müdafileriylc görüşmelerinin, kurum görevlisinin dolaylı 
veya dolaysız olarak duyamayacağı görüş alanı içinde yaptırılacağı hükümlerinin 
düzenlendiği; 

Bakanlığımızın 26/11/2001 tarihli ve 21/131 sayılı genelgesinde, tutuklu bulunan 
kişilerin vekâletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanları başkalarının 
duyamayacağı bir ortamda görüşebileceklerine; olağanüstü kanun yolları, infaz hâkimliği 
veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurma hallerinde de bu hükmün uygulanacağına 
ilişkin düzenleme getirildiği; 

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

Soru önergesinde adı geçen hükümlünün de, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet 
ağır hapis cezası hükmü kesinleşmesine rağmen, avukatları tarafından Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine başvurulması ve bu Mahkemece henüz bir karar verilmemesi sebebiyle, hava 
şartları uygun olduğu ve gemi arızası gibi mücbir bir sebep bulunmadığı taktirde haftada bir 
kez ve çarşamba günleri, yukarıda açıklanan hükümler çerçevesinde avukatlarıyla 
görüştürüldüğü; iç güvenlik personeli tarafından izlenen bu görüşmelerin, 1412 sayılı 
Kanunun 144 ve anılan Tüzüğün 155. maddesi hükümleri doğrultusunda kurum görevlilerinin 
dolaylı veya dolaysız olarak duyamayacakları görüş alanı içinde yapıldığı;" 

Öte yandan yine tarafınızdan yöneltilen 7/4365 Esas nolu soru önergesinde verilen 
cevapta da belirtildiği üzere; soru önergesinde adı geçen hükümlünün "Vekilleri olan 
avukatlarının çeşitli tarihlerde söz konusu hükümlüye izafeten yaptıkları açıklamalann basın 
yayın organlarında yer alması üzerine haklarında adlî soruşturmaların başlatıldığı"; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. ^* f 
Cemil ÇİÇEK 

BaKan 
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4.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVÎGEN'in, LPG'li araçların can ve mal kaybına sebep ol
maması için alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/4639) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Son günlerde ülkemi/de trafik kazaları artmış, bu kazalar bir çok vatandaşımızın can 
ve mal kaybına neden olmuştur 

Türkiye'de daha dün bir gazeteci kızımız korsan LPG kullanan aracın sebep olduğu 
kazada yanarak can vermesi, denetimin ve kontrolün ne kadar laçkalaştığını ve insan 
hayatının ülkemizde ne kadar ucuz olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Türkiye'de 110 bin civarında LPG kullanan esnafımız var. Namuslu esnafımızın 
mağdur olmaması için acilen önlemler alınmalıdır. Bu önlemler alınmaz, korsan tüp 
takan araçlar kontrol edilmezse bu tür kaza ve cinayetlere daha rok .şahit olunur. Ihı 
nedenle aşağıdaki sorularımın fö a.^lo»CAA J^CCMI/^ ÇLecu^> ""Ccuoı v* f *D L 

" ^ £ & * & * : £ } " ^ ^ İ L ^ ç ^ Vasılı olarak eeA apia.ıu., .u„l,P .ftı 
gereğini saygılarımla arz etlerim. 

Mehmet Sevigen 
İstanbul Milletvekili 

1-Seyyar bomba olarak adlandırılan LPGTi araçlara hangi koşullarda trafiğe çıkma İzni 
verilmektedir, denetimsiz, korsan LPG'li araçların trafikte olduğu İddiaları doğru mudur? 

2-Denetimsiz. korsan LPG'li araçların daha fazla can ve mal kaybına neckn olmaması için 
alınan önlemler nelerdir.? 

3-Seyyar bomba gibi dolaşan korsan LPG'li araçlara verilen cezaları yeterli buluyor 
musunuz'.' 

4-Trafik ihlalini ve insanlara saygısızlığı alışkanlık haline getiren italik magandalarıyla ilgili 
olarak alman özel önlemler var mıdır? 

5-LPG alan araçlar trafik şubesine gidip benim tankım LPG'lidiı diye kayıt uıplırması 
gerekir. Bu bakımdan emniyet hangi önlemleri almaktadır? LPG satan istasyonlarda istasyon 
sahipleri araçların ruhsatına bakmadan LPG satmamaları gerekir, istanbul'da bu konuda bit 
uyan yapmayı düşünüyor musunuz? Namuslu esnafımızı mağdur etmemek için LPG 
tanklarının TSF'ye uygun olması için broşürlerle tanıtım yapmayı düşünüyor musunuz? 

6-Traftk ınaganclalarının neden olduğu kazalar ile. bu kazalarda ortaya çıkan can ve mal 
kaybını kaçınılmaz trafik kazaları gibi değerlendirip, aynı cezaya çarptırmak sorunun 
çözümüne katkıda bulunur mu? Bu konuda özel bir düzenleme düşünüyor muşunu/.'/ 

7-lçkili araç kullananlar konusunda alman önlemleri yeterli buluvor musunuz? (»erek içkili 
araç kullanılmasını, gerekse bu nedenle can ve mal kaybının artmasını önlemek için alnuıvı 
düşündıh'ünü/ önlemler nelerdir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.l.EGM.0.12.04.06 _ <-}-S> / L . O S İ G -ZS~ ./0ÎÖ005 
Konu:Yazıh Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIÖfMA 

ilgi :27.01.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.1 2/1 06-413-23/381 sayılı yazı. 

İstanbul Millletvekili Mehmet SEVİGEN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen, Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip 
ettikleri (7/4639) nolu yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Likit Petrol Gaz (LPG) kullanımına ilişkin uygulama, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na 
istinaden yürürlüğe konulan "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" kapsamında 
gerçekleştirilmektedir. Makine Mühendisleri Odaları Birliği'nden yetki belgesi almış makine 
mühendislerine çizdirilen projeler TSE tarafından onaylanmaktadır. LPG dönüşüm montajı işlemleri yapan 
firmalar, TSE'den imalat yeterlilik belgesi almak zorundadır. LPG dönüşümü münferit olarak yapılıyorsa, 
teknik esaslara göre yapıldığının ve uygunluğunun otomotiv ana bilim dalı olan üniversiteler veya TSE'den 
alınacak "Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu" ile belgelenmesi gerekmektedir. Yetki belgesi olmadan 
dönüşüm yapan, belgesini kullandıran, başkasının belgesini kullananan ve benzeri aykırı uygulamalarda 
bulunan firmalar hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğünce ise 
dönüşümü yapılmış araçların periyodik muayenelerinde "gaz sızdırmaziık raporu" istenilmektedir. Ayrıca 
LPG dönüşümü yaptırıp da bunu tescil belgesine işletmek için müracaat eden araç sahiplerine; fatura, 
montaj tespit raporu, muayene-kontrol ve karayolu uygunluk belgesi, teknik belge ve imalat yeterlilik 
belgesi suretini trafik tescil kuruluşlarına ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünce hazırlanan 
Yönetmelikle, LPG dönüşümü yapılan araçları, trafik tescil belgelerine işletmeyenlere, LPG ikmal 
istasyonlarınca gaz verilmemesi gerektiği düzenlenmiştir. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan "Araç 
Muayene İstasyonlarının Açılması , İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik" 01.01.2005 
tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Yönetmelik ile muayene istasyonlarının işletme şartları, muayene 
esasları, bulundurulacak araç ve gereçler, muayene süreleri ve benzeri hususlar belirlenmiştir. Böylece, araç 
muayene istasyonlarında özellikle uygun olmayan koşullarda ve yetkisiz kişilerce monte edilen LPG 
tüplerinin kontrolleri daha itina ile yapılmakta, bunların trafiğe çıkışlarına izin verilmemektedir. 

Lisanssız ikmal istasyonlarının bulunması ve diğer gaz ikmal istasyonlarının da bu Yönetmeliğe 
uymadıkları ile ilgili şikayetler ve aksayan hususların olduğu bilinmektedir. Bu sorunların çözümü için de, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, TÜPRAŞ, Enerji Bakanlığı Petrol İşleri 
Gene! Müdürlüğü yetkililerince ortaklaşa bir çalışma başlatılmıştır. 

Trafik kontrolleri esnasında, LPG dönüşümü tescil belgesine işletilmeyen araçlara, Karayolları 
Trafik Kanunu'nun 32 nci maddesi uyarınca yasal işlem yapılmakta, bu araçlar eksikliklerinin giderilmesine 
kadar trafikten men edilmekte, bu araçları kullananlara da 45.80 YTL para cezası ile 8 ceza puanı 
uygulanmaktadır. Bu cezalar. Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek-3. maddesine göre her yıl Vergi Usûl 
Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan "yeniden değerleme" oranında artırılmaktadır. 

Trafik ihlalleri ve saygısız araç kullanma nedenleriyle trafik kazaları meydana gelmekte, bu 
kazalarda her yıl yüzlerce insanımız hayatını kaybetmekte, yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Bunun 
önüne geçmek amacıyla merkez ve taşrada görevlendirilen trafik kuruluşlarımızın gerçekleştirdiği 
denetimlerin yanısıra Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca değerlendirilen trafik kaza 
istatistiklerine göre, trafik kazalarının yoğun olduğu yol kesimleri, mevsim, gün ve saatler tespit edilerek, 
buralarda özel denetimler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca alkollü araç kullanmak suretiyle kazaların yoğun 
olarak meydana geldiği saatler dikkate alınarak, her gün 21.00-03.00 saatleri arasında alkol kontrolleri 
yapılmakta; yine mesire yerlerine, piknik alanlarına ve turistik mahallere gidiş ve dönüş güzergahlarında 
gerekli denetimler yapılmakta, özellikle hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de alkol kontrolleri 
yapılmaktadır. 

Şehirlerarası yolcu otobüslerinin neden olduğu trafik kazalarını önlemek amacıyla, otobüsler 
üzerinde takograf, ışık donanımı, sürücü belgesi, tescil ve trafik belgeleri, sigorta poliçeleri, ticari taşıt 
kullanma belgesi, D1-D3 yetki belgesi kontrol edilmekte, terminal giriş ve çıkışlarında alkol kontrolleri, 
aracın fenni muayene durumu ile sürücülerin bilgisayar ortamında sorgulanmaları yapılmakta, sakıncası 
bulunan sürücülerin hareketine izin verilmemekte, eksiklikleri görülenler hakkında da yasal işlem 
yapılmaktadır. Ülkemiz genelinde meydana gelen trafik kaza istatistikleri aylık olarak incelenmekte ve artış 
görülen illerimizde ani denetimler uygulanmaktadır. Ayrıca merkezden görevlendirilen sivil denetleme 
ekipleriyle de trafik kuruluşlarımız, ekipleri ve personeli belirtilen hususlara riayet edip etmedikleri 
konusunda denetlenmektedirler. 

1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 22/c maddesinde; 
"Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; 
bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm ile 
kusurlarıyla trafik kazalarına sebep olan sürücülere verilen cezalar artırılmış ve bilinçli taksir kavramına yer 
verilerek suç ile ceza arasında bir denge sağlanmıştır. 

Tüm bu çalışmalarımız, yurtiçi ve uluslararası taşımalarda kullanılacak taşıtların ülkemiz 
karayollarında daha güvenli hareket etmelerini, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek durumlara 
meydan verilmemesine yöneliktir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-191 
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5.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, bir hükümlünün yeşil pasaportuna ilişkin Baş
bakandan sorusu ve İçişleri Bakam Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4640) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

İzmir Milletvekili 
CHP Grup Başkanvekili 

2.1 1.2004 tarih ve 7/4069 Esas Numaralı soru önergemin 6 ve 7. sorularında şu bilgileri 
talep etmiştim: 
6. 2 Kasım 2004 tarihli ulusal basında yayınlanan gazetelerde soru önergemde adı geçen 
Haluk Kırcı'nın Mart 2004'te yanlışlıkla tahliye edildikten sonra hiçbir engelle 
karşılaşmadan Türkiye dışına çıkmasının ardından, aranırken Türkiye'nin Hamburg 
Başkonsolosluğu tarafından yeşil pasaportunun suresinin 2008 yılına kadar uzatıldığı 
haberleri yer almaktadır. Hamburg Başkonsolosluğunun Haluk Kırcı 'ya ait pasaportun 
ikinci süre uzatımında da, yine firarda olduğu 1999 yılında olduğu gibi, ilgili makamlara 
bildirimde bulunmadan uzattığı anlaşılmaktadır. Firarda olan Haluk Kırcıya ait 
pasaportların mevzuata aykırı olarak süresini uzatan yetkililer kimlerdir, bu kişiler 
hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? İşlem yapılmadı ise bunun gerekçeleri nedir 
ve işlem yapmayanlar hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 
7. Firari Haluk Kırcı 'ya ait pasaportların süresini yasa dışı olarak iki kez uzatarak görevini 
kötüye kullanan Hamburg Başkonsolosluğu yetkililerinin işledikleri kişisel bir suç mudur, 
yoksa Haluk Kırcı 'ya yapılan bu ayrıcalıklı işlemler onun " i s t ihbara t is t ihsalinde" 
kullanılan ve şahsında "çok gizli" bir statü uygulanan kişi olmasından mı 
kaynaklanmaktadır? 

Yukarıda yer alan sorulara TBMM içtüzüğünün öngördüğü sürede yanıt verilmediği halde, 5 
Ocak 2005 tarihli Milliyet Gazetesinde yer alan "Pasaportu Özel" başlıklı haberde, Haluk 
Kırcı üzerinden çıkan yeşil pasaportun. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce takıp edildiği ve elden 
teslim alındığının ortaya çıktığı belirtilmektedir. Aynı haberde, müfettişlerin hazırladığı 
raporda, işlemin üzerinden 10 yıl geçtiği için konunun zamanaşımına uğradığının 
saptandırma da yer verilmiştir. Bu çerçevede; 

1. Milliyet Gazetesinin haberinde yer alan soruşturma raporunun içeriği nedir? Bu rapor 
sonucunda kimlerin Haluk Kırcı 'ya yeşil pasaport verildiği tespit edilmiştir? 

2. Haluk Kırcı 'ya yeşil pasaport verilmesine ilişkin olay gazetelere yansımasına karşın, 
soruşturma açılmasını geciktirerek, olayın zamanaşımına uğramasına neden olanlar 
hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı? Eğer yapılmadı ise, bu konuda soruşturma 
açılmamasının gerekçeleri nedir? 

3 . Haluk Kırcı 'ya ait pasaportun süresini İçişleri Bakanlığına danışmadan 2 kez uzatan 
yetkililer için hala bir soruşturma açılmamasının gerekçeleri nedir? Bu konuda 
soruşturma açmayanlar hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

4. Yazılı soru önergemde yer alan soruların kapsamındaki bilgilere İçtüzüğün öngördüğü 
sürede yanıt verilmemesine karşın, bu kapsamdaki bilgilerin gazetelerde yer alması 
Anayasa ve T B M M İçtüzüğünde yer alan milletvekillerinin bilgi edinme ve denetim 
fonksiyonu zedelemesi açısından doğru bulunmakta mıdır? 

Kemal Anadol 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.Û.12.04.06 - ^ ö U / l t ç t f ' İ O 2V../02/2005 
Konu: Yazılı soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.0t.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-413-24/380 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili K.Kemal ANADOL'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği (7/4640) nolu 
soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Haluk KIRCPnın 23.10.2004 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yakalandığı sırada 
üzerinde kendi resmi bulunan, ancak Remzi BULUT adına tanzim edilmiş TR-A 265868 seri sayılı 
hususi damgalı pasaportun ele geçirilmesi üzerine yapılan incelemede; Maliye Bakanlığınca 
düzenlenmiş "Gelirler Kontrolörü" sıfatıyla hususi damgalı pasaport talep formu ve belgesi üzerine 
Remzi BULUT adına Bakanlığımızca 04 Nisan 1995 tarihinden itibaren 4 yıl süreyle geçerli olmak 
üzere TR-A 265868 seri sayılı hususi damgalı pasaport tanzim edildiği tespit edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde, Remzi BULUT isminde personelin 
olmadığı ve ilgili adına hususi damgalı pasaport talep formu ve belge düzenlenmediği bildirilmiştir. 
Ayrıca T.C. Hamburg Baskonsolosluğunca herhangi bir temdit işleminin yapılmadığı anlaşılmıştır. 

Sözkonusu evrak sahteciliği ile ilgili görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi ve Polis 
Başmüfettişi araştırma raporunda; 

Remzi BULUT adına tanzim edilen pasaportun düzenlendiği 04.04.1995 tarihinde görev yapan 
personelden bazılarının ihmal veya kasıtla suça karışmış olma ihtimallerinin bulunduğu, kastedilen 
memurların suça karıştığı kanıtlanırsa TCK'nın 351 ve 352. maddelerine göre yargılanmalarının 
gerektiği, bu maddelerde yazılı suçlarda kamu davasının açılmasının TCK'nın 102. maddelerine göre 
beş yıllık zamanaşımına tâbi olduğu, sözkonusu pasaportun 04.04.1995 tarihinde düzenlendiği için 
varsa düzenleyenlerin suçlarının zamanaşımına uğradığı ve adli yönden kamu davası açma imkanının 
bulunmadığı, disiplin cezası uygulaması açısından da 657 sayılı DMK'nın zamanaşımı başlıklı 127. 
maddesine göre zamanaşımının gerçekleştiği ve disiplin soruşturması açılması yönünde bir teklife 
gerek olmadığı, sözkonusu pasaportun temdidinin resmi makamlarca yapıldığına dair bir bilgiye 
ulaşılamadığı ve sahtecilik içerdiği, usulsüz pasaport tanzimine ve temdidine adı karışan kişilerden 
memur yargılama hukukuna tâbi olmayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarının doğrudan 
soruşturma başlatma yetkisi bulunması, Haluk KIRCl'nın adli mercilerce verilen kararlar üzerine 
İnterpol tarafından aranıyor olması ve konunun adli mercilerce de takip ediliyor olması nedeniyle bu 
konuda adli mercilere ihbarda bulunmak amacıyla tevdi raporu düzenlenmesine gerek olmadığı görüşü 
belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir AKS 
İçişleri BaKanı 
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6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Lara Kent Parkı Projesine yapılan arazi tah
sisinin iptaline ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/4641) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. y ' J Jf r\AM/—— 
( (^/Nail Kamacı y 

Antalya Milletvekili 

"Kültür ve Turizm Gelişim Alanı" ilan edilmesi ve bu suretle üzerindeki 
tasarruf yetkisi "yerinden yönetim" ilkesi ile çelişir bir biçimde ve kamuoyunda neden 
olduğu yoğun tartışmalar eşliğinde Kültür ve Turizm Bakanhğı'na verilen Lara'da, 
Kent Parkı Projesi'ne yapılan 4.500 dönümlük arazi tahsisi iptal edilmiştir. Orman 
Bakanlığı'na bağlı olan Milli Parklar Gene) Müdürlüğü'nün, yapılmış olan bu tahsisi 
iptal etmesi ve de Lara Kent Parkı için yapılan onca hazırlık çalışmasının yok 
sayılması hem Antalyalıları üzmüş, hem de bu iptalin gerisinde başka hesapların 
bulunduğuna ilişkin şüphelerin oluşmasına neden olmuştur. Yerel basında da dile 
getirilen bu şüpheler ise, tahsisin iptalinin gerisindeki hesabın, Kent Parkı'na ayrılmış 
olan alanın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden geri alınarak, Lara'nın tamamen 
Kültür ve Turizm Bakanlığına devrinin sağlanması olduğu yönündedir. Bu 
bağlamda, 

1. Milli Parklar Genel Müdürlüğü hangi gerekçe ile Lara Kent Parkı Projesi'ne 
yapılan arazi tahsisini iptal etmiştir? 

2. Proje'de ön görülen 3 yıl içinde yatırımın gerçekleştirilmesi şartı, 3 yıl 
dolmadığı halde neden gerekçelerden biri olarak telaffuz edilmiştir? 

3. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinden sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Başkanlığı'na gelen yeni yönetim, Antalya için kazanılmış bir hak olan ve 
temelleri kurulu bulunan bu projeye neden sahip çıkmamış ve gerekli yatırımı 
yapmamıştır? 

4. Bu iptal kararı Antalya'nın modem bir metropol olma yolundaki ilerlemesini 
yavaşlatacak nitelikteyken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı neden 
Antalya'nın ve Antalyalıların kazanımlarını koruma ve savunma konusunda 
pasif kalmaktadır? 

5. İptalin gerisindeki gerçek nedenin, bu alanın da Kültür ve Turizm Bakanhğı'na 
devredilmek istenmesi olduğu iddiası doğru mudur? 

6. Kent Parkı Projesi'ne tahsis edilen ve şu anda geri alınmış olan bu bölgenin 
gelecekte kime tahsis edileceğine ilişkin hükümetinizin ayrıntılı bir planı var 
mıdır? 

7. Var ise, bu planın ayrıntıları nedir? 
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T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.t8.0.APK.O.Ü3-02/090.01- -2M& - S^'-f- JL5'J2J2005 

Konu : Sayın Nail KAMACTnın 
Yazıl» Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Başbakanlığın 27/11/2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-413-26/389 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın Saym 
Başbakana tevcih ettiği Sayın Başbakanın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/4641 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca 
incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN 
SAYIN BAŞBAKANA TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIN DA KENDİLERİ 
ADINA BAKANLIĞIM KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI 
TENSİP ETTİĞİ 7/4641 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE V E ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4,5,6,7- Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Mülga Orman Bakanlığı arasında 
11/07/2002 tarihinde imzalanan protokol gereği Lara Mesire Yeri; saha ile ilgili gelişme 
planının yapılması, buna dayalı olarak gerekli yapı ve tesislerin yaptırılması ve mesire yeri 
olarak 15 yıl işletildikten sonra tüm tesislerin Çevre ve Orman Bakanlığına devredilmesi 
kaydıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis edilmiştir. 

Ancak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan gelişme planı ve 
1/1000'lik halihazır haritanın incelenmesi sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi, 
17/O6/2004 tarih ve 521 sayılı yazıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığından istenmiş, 
ancak Protokolün iptal tarihine kadar herhangi bir cevap alınamamıştır. 

Ayrıca arazi üzerinde yapılan inceleme sonucunda; 
Onaylamış projeler olmadan ve protokol hükümlerine aykırı olarak, saha ile deniz 

arasında kalan sahil bandında; büfe, oturma alanı, tuvalet ve duş kabinleri gibi plaj 
düzenlemelerinin tamamlanmış olduğu, 

Söz konusu tesislerin kiralama ve yap işlet modeli ile Büyükşehir Belediyesince 
yaptırıldığı, sahil bandının dışında ve mesire yeri sahası içerisinde, sahil bandı bağlantısı için 
tretuar ve bağlantı yollarının yapılmış olduğu, 

Bakanlığımızın bilgisi dışında mesire yerindeki yolda kanalizasyon altyapı 
çalışmalarının yapıldığı, 

Mesire yerinden izinsiz kum çıkarıldığı ve bunun için Belediyece hiçbir önlem 
alınmadığı, 

Tespit edildiğinden söz konusu Protokol iptal edilmiştir. 
Mesire yerleri; halkımızın rekreasyonel, dinlenme ve sportif ihtiyaçlarının 

karşılanması amacıyla düzenlenerek kullanıma açılan sahalardır. Bu sahaların kamu kesimi 
yerine özel sektör eliyle işletilmesi sonucu beklenen faydalann daha profesyonelce ve serbest 
piyasa şartları çerçevesinde daha ekonomik olarak elde edileceği, buralarda istihdam edilen 
kamu görevlilerinin asli vazifelerine dönmesine hizmet edeceği, bakım, onarım ve işletme 
giderlerinden doğan yükün kalkması ile Devlet Bütçesine katkı sağlanacağı, özel sektörce iş 
kapasitesinin geliştirilmesi sonucunda daha fazla istihdam imkanı oluşturulacağı 
değerlendirilerek Lara Mesire Yerinin; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca, Döner 
Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre ihaleye çıkarılarak özel 
sektörce işletilmesinin sağlanması düşünütmektedir. 

V _ ^ »smuı PEPE / 
/ Bakan / __ 
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7.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Tahtalı Dağında uygulanacak projeye iliş
kin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/4642) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. / yyvUA—— 
/ C / Nail Kamacı 

Antalya Milletvekili 

1 - Antalya'daki Tahtalı Dağı, hâlâ Olimpos Milli Parkı sınırlan içinde midir? 
2 — Bu dağın, park sınırları dışına çıkarılarak bir firmaya kiralandığı doğru mudur? 

3 - Tahtalı Dağı'na kurulacak teleferik için, sahildeki Faselis ören yeri civarında 600 
kızılcam ağacı kesilmiş midir? Kesildi ise bu firmanın böyle bir hakkı var mıdır? 

4 - Teleferik çalışması ile Tahtalı'da uygulanacak projenin bu bölgeye özgü 23 
endemik bitki türü ile 865 tür bitkiye ne gibi zararları olacağı araştırılmış mıdır? 
Projenin dağdaki ekolojik dengeye etkisi önceden belirlenmiş midir? 

5 - Tahtalı Dağı'nda yaşayan ve üreyen şahinler ile güvercinlerin projeden nasıl 
etkileneceği bilinmekte midir? 
6 - Tahtalı Dağı'nın zirvesinde geniş bir alanın tel örgü ile çevrileceği doğru mudur? 
Çevrilecekse Avrupalı dağcıların iyi bildiği bu zirveye dağcılar nasıl tırmanacaktır? 
7 - Kayak için zirvesinde uygun alan olmayan Tahtalı Dağı'nın zirvesinde arazinin 
dozerlerce düzeltildiği doğru mudur ? Zirvedeki kar çukurlarının düzeltilmesinin, 
bölgenin su kaynaklarını kurutacağı bilinmekte midir? 

8 - Kurulacak teleferik sistemi ile zirveye hergün çıkacak 2 bin 500 insanın yaratacağı 
çevre kirliliğinin nasıl çözümleneceği hesaplanmış mıdır? Olası çevre kirliliğinin su 
kaynaklarına etkisi ne olacaktır? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- 2 ^ h - *>&& 2^! 2_ '2005 

Konu : Sayın Nail KAMACI'nın 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Başbakanlığın 27/11/2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/I06-4I3-26/390 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın Sayın 
Başbakana tevcih ettiği Sayın Başbakanın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/4642 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca 
incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACPNIN 
SAYIN BAŞBAKANA TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIN DA KENDİLERİ 
ADINA BAKANLIĞIM KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI 
TENSİP ETTİĞİ 7/4642 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Tahtalı Dağı Olimpos, Beydağlan Sahil Milli Parkı sınırlan içerisinde kalmaktadır. 

2- Tahtalı Dağı Milli Park sınırlan dışına çıkartılmamış olup, Fajos Tur. Teleferik İşi. 
San.Tic.A.Ş.'ye 28/11/2002 tarihinde 29 yıllığına kiraya verilmiştir. 

3- Faselis Ören yeri alanı ile teleferik istasyonu alanı Antalya-Elmah karayolu ile 
birbirinden ayrılmaktadır. Faselis ören yeri civarında ağaç kesilmemiştir. 

Ancak, Uzun Devreli Gelişme Planının 4.2.8. maddesi (n) fıkrası doğrultusunda, 
Antalya-Elmah karayolundan girilen ve teleferik alt istasyon alanına servis sağlayan yol 
güzergahında ağaç röleveli harita üzerine çizilerek onaylanan uygulama projelerine göre 
yapılan yol çalışmaları sırasında ağaç kesilmiştir. 

Toplam 8055 metre uzunluğundaki servis yolunun arazi uygulaması sırasında, yol 
içinde kaldığı için kesilmek zorunda kalınan 1034 adet ağaç, Bakanlığımız ilgili birimlerince 
hazırlanan ve onaylanan Olağanüstü Hasılat Etası Raporu doğrultusunda kesilmiştir. 

4- 20/09/2001 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Beydağlan Sahil Milli Parkı 
Uzun Devreli Gelişme Planı, akademik ve teknik kariyere haiz, liyakatli bir heyet tarafından 
yapılmış ve mülga Milli Parklar Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce onaylanarak 
yürürlüğe girmiştir. Uzun Devreli Gelişme Planlan hazırlanırken Milli Parkın en önemli 
kaynak değerlerinden birisini oluşturan doğal ekosisteme (ekolojik yapı, flora ve fauna 
çalışmalan) ilişkin çalışmalar uzman akademisyenler tarafından yapılmıştır. Milli Park 
alanında yaşayan bitki ve hayvan türleri ile ilgili olarak uzmanlar tarafından detaylı bir 
araştırma yapılması sonucunda elde edilen bilgi ve değerlere göre planlama yapılmıştır. Bu 
çerçevede söz konusu teleferik hattının plan dahilinde yapılması uygun görülmüştür. 

5- Bu güne kadar yapılan çalışmalann Tahtalı Dağı'nda yaşayan ve üreyen şahinlerin 
ve güvercinlerin ekolojisini (yaşama ortamını) ve populasyonunu (dağılımını) olumsuz yönde 
etkilediğine dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 

6- Tahtalı Dağı'nın zirvesinde belirli alanlann tel örgü ile çevrileceğine dair projesinde 
detay bir bilgiye rastlanmamıştır. Şu anda da bu yönde bir uygulama yoktur. 

7-Tahtalı Dağı'nın zirvesinde arazide dozerle herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

8- Uzun Devreli Gelişme Planının 4.2.8. maddesinin (j) fıkrasında yer alan "Pissu için, 
kullanılacak antma tesisi ile yüzde yüz kullanılabilir geri dönüşüm sağlayacak kapalı paket 
antma sistemi kurulması zorunludur." hükmü doğrultusunda işletmeci firma tarafından çevre 
kirliliğiyle ilgili her türlü tedbir alınması taahhüt altına alınmıştır. 
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8.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, bankalardan yurtdışına yapılan döviz transfer
lerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/4654) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. <y^ 
Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 

DYP İğdır Milletvekili 

1 - 2 8 Kasım 2002 tarihinden bugüne kadar T.C. Merkez Bankasından veya 
diğer bankalardan özel şahıs, özel-tüzel kişiler ve özel kurum-kuruluşlarla 
şirketler ne kadar dövizi yurtdışına transfer etmiştir? 

2 - Yine aynı süre içerisinde yabancı şirketler, kuruluşlar ve şahıslar T.C. 
Merkez Bankasından veya diğer bankalardan ne kadar dövizi yurtdışına 
transfer etmişlerdir? "Çek-havale ödemeleri" varsa, bu tür ödemeler neleri 
kapsamaktadır ve kimler tarafından yapılmıştır? 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI : B.02.1.HM.O.EKA-02.03-01/ 2 2 0 2 0 5 * 1 D d O 1 
K O N U : Soru Önergesi. ' r

 U H ^ ' 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

i lgi: (a) T B M M Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 18.Ol.2005 tarih ve 
8875 sayılı yazısı. 

(b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 01 .02 .2005 tarih ve 7147 sayılı 
yazısı 

İlgi (a)*da kayıtlı yazıda, İğdır Milletvekili Dursun Akdemir tarafından tevcih 
edilen 7 /4654 sayılı yazıl» soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve süresi 
içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesi ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası'ndan alınan ilgi (b) yazısı ile Hazine Müsteşarlığı'nca hazırlanan metnin 
sureti ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ve gereğini arz ederim. 

Ali B A B A C A N 
Devlet Bakanı 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
ANONİM ŞİRKETİ 

SERMAYESİ : YTL 25.000 
İDARE MERKEZİ : ANKARA 

İ D A R E M E R K E Z İ 
Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz 
B.02 2 .TCM.0.79.00.05-26 

Konu : Bilgi İsteme. 

T C . Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığı 
İnönü Bulvarı No:36 
06510 Emek/ Ankara 

İlgi: 24 Ocak 2005 tarih ve B.02.1.HM.O.EKA-02.03-01/4301 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ve eki yazı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel 
Sekreterliği Makamının 18.01.2005 tarih ve 8875 sayılı yazısına konu, İğdır Milletvekili 
Sayın Dursun Akdemir tarafından Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan'a tevcih edilen 7/4654 
numaralı yazılı soru önergesi ile 28 Kasım 2002 tarihinden bugüne kadar Bankamızdan 
veya diğer bankalardan yerli veya yabancı özel ve tüzel kişiler ayrımında yurtdışına 
transfer edilen döviz miktarı ile kapsamı konusunda bilgi istenmektedir. 

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışında yerleşik kişilerle, Bankamız dahil 
Türkiye'de yerleşik bankalar aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm ekonomik işlemler 
Türkiye'nin Ödemeler Dengesi Tablosunun oluşturulması amacıyla Bankamızdan ve 
bankalardan alınan raporlar çerçevesinde Bankamızca takip edilmekte ve bu veriler 
Uluslararası Para Fonu tarafından hazırlanan ödemeler dengesi metodolojisine uygun 
olarak mahiyetine göre sınıflandırılarak ilgili tabloya yansıtılmaktadır. Ancak, söz konusu 
raporlamada gerçek ve tüzel kişi ayrımı bulunmamaktadır. Bu çerçevede, ödemeler dengesi 
tablosunda Kasım 2002-Kasım 2004 dönemine ilişkin söz konusu transferlere ilişkin 
bilgiler Ek lAMadır. 

Ancak, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'in 3/c ve 4/e 
maddeleri gereğince, bankalar ve özel finans kurumları tarafından ithalat, ihracat, 
görünmeyen işlemler ile sermaye hareketleri işlemleri dışında yurt dışına yapılan 50.000.-
ABD dolan karşılığını aşan Türk lirası transfer işlemleri ile 50.000.-ABD doları ve eşiti 
dövizi aşan işlemlerin gerçek ve tüzel kişi bazında ayrıntıları da Bankamıza aylık olarak 
bildirilmekte olup, istatistik amaçlı olarak tarafımıza elektronik ortamda gönderilen söz 
konusu kayıtlardaki yurtiçi ve yurtdışı yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce yurtdışına 
gerçekleştirilen döviz transferlerinin ABD dolar karşılıklarını gösteren tablo ise Ek IB 'de 
gönderilmektedir. 

Ayrıca, Bankamızın SWEFT sisteminde yapılan araştırma sonucu dış borç 
ödemeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile Bankamızın yurtdışında görevli elemanlara 
yaptıkları maaş ödemeleri ve Bankamız nezdinde açılmış olan Kredi Mektuplu Döviz 
Hesaplarından yurtdışına yapılan işçi havalelerini de kapsayan döviz transferlerinin döviz 
cinsi babında toplam tutarlarını gösteren tablo da Ek 2'de gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

TÜRKİYE C U M H U R İ Y E T M E R K E Z B A N K A S I 
İdare Merkezi 
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EK:1 

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSU GİDER KALEMLERİ - (Hazine ve Merkez Bankası Odemelen Hariç) 
Myon ABD Odan 

CARİ İŞLEM GİDERLERİ 
İTHALAT 
TURİZM 
FAİZ ÖDEMELERİ 
DİĞER 

FİNANS HESAPLARI 
DOĞRUDAN YATIRIMLAR 
PORTFÖY YATIRIMLARI 

Türkiye'de Yerleşik KişBenn Yurtdışında Menkul Alımı (Net Çıkış) 
Yurtdışı Tahvil İhracı Ödemeleri - Bankalar 

UZUN VADELİ KREDİ GERİ ÖDEMELERİ 
Bankalar 
Diğer Sektörler 

TCMB NEZDİNDE1 YILDAN UZUN VADELİ MEVDUAT (Net Çıkış) 

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ (Net Çıkış) 
Verilen Krediler 
Diğer Sektörler Yurtdışından Sağlanan Kredfer 
Bankalar Nezrindeki Mevduat 

2002 
Kasun-Arabk 

10.928 
9.524 

214 
436 
754 

132 

568 
252 

198 
1.931 

70 
| 35 

2003 
Ocak-Aralık 

76.385 
65.216 

2.113 
2.784 
6.272 

729 

1.352 
177 

1.427 
10.334 

275 

404 

2004 
Ocak-Kasım 

93.220 
80.823 
2.304 
2.264 
7.829 

1.048 

1.309 

1.006 
9.062 

270 

Not Kısa vadeli sermaye hareketleri ve mevduat işlemlerinde çıkış yönlü net tutarlar gösterilmiştir. 

•B-

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karacın 3/c ve 4/e maddeleri gereğince, 
bankalar ve özel finans kurumlan tarafından ithalat ihracat, görünmeyen işlemler ile 
sermaye hareketleri işlemleri dışında yurt dışına yapılan 50.000.-ABD doları karşılığını aşan 
Türk lirası transfer işlemleri ite 50000.-ABO dolan ve eşiti dövizi aşan işlemlerin 28 Kasım 
2002-30 Kasım2004 dönemindeki gerçek ve tüze) kişi bazuda ayrıntısı 

Miryon ABD Dolan 
1) Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler 6.602 
2) TüıMye'de yerleşik tüzel kişiler 88307 
3) Dışarıda yerleşik gerçek kişiler 2.101 
4) Dışarıda yerleşik tüzel kişiler 14.979 

Toplam 111.988 
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İğdır Milletvekili Sayın Dursun Akdemir'in 7/4654 Sayılı Soru Önergesine İlişkin 
Hazine Müsteşarlığınca Hazırlanan Cevap Metni 

Bilindiği üzere, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'in 13'üncü 
maddesine istinaden, doğrudan sermaye ihracmda bulunan Türkiye'de yerleşik kişilere ait 
gerek bankalar, özel finans kurumlan, gümrük idareleri ve gerekse bizzat bu kişilerce 
Müsteşarlığımıza intikal ettirilen bilgi ve belgeler çerçevesinde oluşturulan kayıtlardan, 
28.11.2002 tarihinden itibaren bugüne kadar Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerden 
yurt dışına toplam 1.424.658.354 ABD Dolan tutarında doğrudan sermaye ihracı 
gerçekleştirildiği tesbit edilmiştir. 

- 2 0 3 -
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9.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İli Boğazköy Barajı inşaatına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/4675) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

C^ 
Kemal OEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Bursa ili Yenişehir ilçesinde yapım faaliyetleri devam eden Boğazköy Barajı, 
Tarım ve Enerji sektörlerinin birlikte yürüttüğü bir çalışma olarak 1991 yılında 
başlamıştır. Baraj faaliyete geçtiğinde, ovada yaklaşık 15 000 hektarlık alanın 
sulanması, ilçenin taşkınlardan korunması ve yılda ortalama 20 milyon kilovat saat 
enerji üretilmesi planlanmıştır. 

2004 yılı itibarıyla tamamlanması düşünülen baraj halen tamamlanamarmşor. 
Yenişehir ovasının tümü ile İnegöl'e bağlı Boğazköy ite Sungurpaşa köylerinin 
arazilerinin sulanmasına olanak sağlayacak olan baraj, sulu tanma geçecek olan 
bölge için önemli bîr zenginlik kaynağı oluşturacaktır. 

1 . Bursa ili Boğazköy barajının tamamlanma durumu nedir? Baraj için günümüze 
kadar harcanan ödenek miktarı ne kadardır? 

2. Barajın İlk planlamasındaki bitim tarihi ne zaman olarak belirtilmiştir? Bu tarihin 
sürekli ertelenmesindeki sebepler nelerdir? 

3. Barajın tamamlanması için ne kadar ödeneğe ihtiyaç vardır? 
4. Baraja 2005 yılı için ne kadar ödenek aynlmtşör? 
5. Boğazköy barajının tamamlanarak faaliyete geçirilmesi ile ilgili kamuoyuna 

farklı açıklamalar yapılmaktadır. Baraj ne zaman tamamlanarak faaliyete 
geçecektir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma. Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A ıı k a v ;ı 
Sayı : B.15.0.APK.0.23-300- tS& 
Konu : Yazılı Soru Önergesi ^ O c- • i—> m-

e <: Z S'.'r-AT ?nrjK 
2 5 7 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkantığı'mn 27.01.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.CİNS.0.1 0.00.02-
893 1 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/4675 esas no.lu > azılı 
•soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği. Devlet Su İşleri Genci 
Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

/Uv. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ur. Mehmt-ı Hilmi fil I f.K 
Bakan / " 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/4675) 

Soru 1: 

Bursa ili Yenişehir ilçesinde yapım faaliyetleri devam eden Boğazköy Barajı. Tarım 
ve Kncrji sektörlerinin birlikte yürüttüğü bir çalışma olarak 1991 yılında başlamıştır. Baraj 
faaliyete geçtiğinde, ovada yaklaşık 15 000 hektarlık alanın sulanması, ilçenin taşkınlardan 
korunması ve yılda ortalama 20 milyon kilovat saat enerji üretilmesi planlanmıştır. 

2004 yılı itibarıyla tamamlanması düşünülen baraj halen tamamlanamamıştır. 
Yenişehir ovasının tümü ile inegöl'e bağlı Boğazköy ile Sungurpaşa köylerinin arazilerinin 
sulanmasına olanak sağlayacak olan baraj, sulu tarıma geçecek olan bölge için önemli bir 
/enginlik kaynağı oluşturacaktır. 

-Bursa ili Boğazköy barajının tamamlanma durumu nedir? Baraj için günümüze kadar 
harcanan ödenek miktarı ne kadardır? 

Cevap 1 : 

'farım ve enerji sektörlerinden birlikte yürütülen, Bursa-Yenişehir l. Merhale Projesi 
Bursa ili Yenişehir ilçesi sınırları dahilinde bulunan Boğazköy barajında depolanacak o5 
milyon nv su ile ovadaki 15123 hektarlık alanın sulanması, ilçenin taşkınlardan korunması \e 
10 M W kurulu güçteki santral vasıtasıyla yılda ortalama 20 milyon kilovaısaat enerji 
üretilmesi planlanmıştır. 

Boğazköy baraj inşaatı 23.09.1991 tarihinde ihale edilmiş ve 13.12.1991 tarihinde işe 
başlanılmıştır, Baraj inşaatında bugüne kadar baraj gölü altında kalacak olan yaklaşık 7 km 
uzunluğundaki İnegöl Yenişehir karayolu rölekasyonunun 6 km'lik bölümünün kazılan 
tamamlanarak 3 km'lik bölümü by-pass yolu trafiğe açılmıştır. 1559 metrelik devirasyon 
kanalı. 128 metrelik devirasyon kondüvisi, 174 metrelik dipsavak kondüvisi memba 
baUıi'dosıı. Boğazköy Sungurpaşa ulaşım yollan bitirilerek devirasyon işleri gerçekleşmişin-. 
Dolusavak kazısının % 80"i beton imalatların ise % 8'i tamamlanmıştır. 1 437 774 nv sıyırma 
kazısı ve l 635 052 m; dolgu yapılmış ve dolguya devam edilmektedir. Bugüne kadar % 55 
mertebesinde fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Projeye 2004 yılı sonuna kadar tarım ve enerji 
sektörlerinden toplam 52,774 milyon YTL harcanmıştır. 

Soru 2 : 

Barajın ilk planlanmasındaki bilim tarihi ne zaman olarak belirtilmiştir? Bu tarihin 
sürekli erlelenmesindeki sebep nelerdir? 
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Cevap 2 : 

Boğazköy barajı 23.09.1991 tarihinde. 21.01.1996 tarihinde ikmal edilmek üzere ihale: 
edilmiştir. Barajın mukavelesine göre verilmesi gereken yıllık ödenek ihtiyaçları kısıtlı büiçc 
imkanları sebebiyle aynen karşılanamadığından alınan süre uzatımları ile ikmal latılıı 
07 07 2005 olmuştur. Ancak, 2005 yılında da yeterli ödenek temin edilemediği için lekrar 
süre uzatımı alması muhtemeldir. 

Soru 3 : 

Barajın tamamlanması için ne kadar ödeneğe ihtiyaç vardır? 

Cevap 3 : 

Boğazköy barajının tamamlanabilmesi için 2005 yılı dahil 78 milyon YİL daha 
ödeneğe ihtiyaç vardır. 

Soru 4 : 

Baraja 2005 yılı için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Cevap 4 : 

2005 yılı için tarım sektöründen 2,5 milyon YİL. Enerji sektöründen de 
10 milyon YTL olmak üzere toplam 12,5 milyon YTL ödenek ayrılabilmiştir. 

Soru 5 : 

Boğazköy barajının tamamlanarak faaliyete geçirilmesi ile ilgili kamuoyuna farklı 
açıklamalar yapılmakladır. Baraj ne zaman tamamlanarak faaliyete geçecektir. 

Cevap 5 : 

Proje uygulamasında Önemli mesafe alınmıştır. Bu tür projelere nispeten yüksek 
ödenekler lahsis edilmeye çalışılmaktadır. Bütçe imkanlarının elvermesi halinde barajın 2007 
\ ılında tamamlanması planlanmaktadır. 
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10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Orhaneli halkının buradaki termik santral 
ve linyit işletmelerinde istihdamına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi GÜLER'in cevabı (7/4676) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji v e Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr . Hilmi GÜLER 
taraf ından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz eder im. 

K e m a l D E M İ R E L 
B u r s a M i l l e t v e k i l i 

Orhaneli ilçesi, BursaYıın 5 5 k m güneyinde ve Uludağ eteklerinde kurulmuştur. 
İ lçenin ekonomisi genel olarak t a n m a dayanmaktadır. Ancak istenen düzeyde ürün 
al ınamamaktadır. Bu sebeple göç veren bir ilçe durumuna düşmektedir . Oysa ilçede 
bulunan tesislerde istihdam edilmesi durumunda bu göçler önlenebilecektir. 

Aynca bu bölgede te rmik santral olması sebebiyle bölge halkının topraklan 
değerinden düşük fiyatlarla kamulaştırılmaktadır, ö rneğ in ; Gümüşpmar , Dündar, 
Altıntaş, gibi köylerimiz bu durumdan en çok etkilenenlerdir. Kamulaştırma yüzünden 
toprak kaybına uğrayan köylülerimizin termik santral ve linyit işletmelerinde İstihdam 
edilerek bu sorunlarının çözümlenmesi yoluna gidilebilecekken, bölge halkı nedense 
gerek termik santralde, gerekse linyit işletmelerinde iş imkanı bulamadığından şikayet 
etmektedir . 

Te rmik santralin burada kurulma amaçlarından bir tanesi d e bölge halkınm 
kalkındırılması olmasına rağmen, halk mağdur edilmektedir. 

1 . Bursa ili Orhaneli ilçesinde bulunan ve topraklarını kamulaşt ırma nedeniyle 
kaybetmiş olan yöre halkının. Termik Santral ve Linyit İş letmeler ine işçi ya da 
memur olarak al ınmalan yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 

2. Bursa ili Orhaneli ilçesinde bulunan Termik santral v e Linyit İşletmelerinin 
kurulma amaçlan arasında bölge halkına iş imkanı sağlanması var mıdır? Buna 
uygun olarak hareket edi lmekte midir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- 2-5*"/ j- ~\ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi <)« „ 

<Z :_-,!...'!-''/•• T 

2 5 7 3 

^ Ot^A^"" i n k a r a 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı'nm 27.01.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8931 
sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/4676 esas no.lu yazılı 
soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Genel Müdürlüğü ve Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden alman yazılı bilgiler 
doğrultusundacevaplandınlarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZİLİ SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/4676) 
Soru 1 : 

Orhaneli İlçesi, Bursa'nın 55 km güneyinde ve Uludağ eteklerinde kurulmuştur. 
İlçenin ekonomisi genel olarak tarıma dayanmaktadır. Ancak istenen düzeyde ürün 
alınamamaktadır. Bu sebeple göç veren bir İlçe durumuna düşmektedir. Oysa İlçede 
bulunan tesislerde istihdam edilmesi durumunda bu göçler önlenebilecektir. 

Ayrıca bu bölgede termik santral olması sebebiyle bölge halkının topraklan 
değerinden düşük fiyatlarla kamulaştırılmaktadır, örneğin; Gümüşpınar, Dündar, Altıntaş 
gibi köylerimiz bu durumdan en çok etkilenenlerdir. Kamulaştırma yüzünden toprak 
kaybına uğrayan köylülerimizin termik santral ve linyit işletmelerinde istihdam edilerek bu 
sorunlarının çözümlenmesi yoluna gidilebilecekken, bölge halkı nedense gerek termik 
santralde, gerekse linyit işletmelerinde iş imkanı bulamadığından şikayet etmektedir. 

Termik santralin burada kurulma amaçlarından bir tanesi de bölge halkının 
kalkındırılması olmasına rağmen, halk mağdur edilmektedir. 

- Bursa ili Orhaneli İlçesinde bulunan ve topraklarını kamulaştırma nedeniyle 
kaybetmiş olan yöre halkının. Termik Santral ve Linyit İşletmelerine işçi ya da memur 
olarak alınmaları yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 

Cevap 1 : 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Orhaneli İlçesinde 

bulunan Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne personel alınması, Bakanlar Kurulunca 
her yıl çıkarılan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Yıllık Genel Yatırım ve 
Finansman Programlarında yer alan ilke ve kararlara göre mümkün olup, buna ilişkin 
yıllardır uygulanmakta olan ilke kararı, o yıl içinde açıktan atanabilecek personel 
sayısının. Kurumdan bir önceki yıl ayrılan personelin %10'u kadar olabileceği yönündedir. 
Bu da, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine. Başbakanlık Devlet 
Personel Başkanlığının izni ve sözleşmeli statüyle alınacak Personel ÖSYM 
Başkanlığınca düzenlenen KPSS sınavı sonucuna göre Başbakanlıkça tespit edilen 
adaylardan oluşmaktadır. İşçi statüsüyle alınacak personel de, Türkiye İş Kurumunca 
gönderilen adaylardan Kurumca yapılan mülakat sonucu tespit edilmekte olup. Bakanlar 
Kurulu uyarınca toprakları kamulaştırılan şahıslara belli oranda öncelik tanımakta olup. 
2004 yılında bu işletmeye alınan 5 işçinin tamamı arazisi kamulaştırılanlardan seçilmiştir. 

Soru 2: 
- Bursa İli Orhaneli İlçesinde bulunan Termik Santral ve Linyit İşletmelerinin 

kurulma amaçları arasında bölge halkına iş imkanı sağlanması var mıdır?Buna uygun 
olarak hareket edilmekte midir? 

Cevap 2 : 
Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Orhaneli ve Keleş havzasındaki kömürlerin 

üretilerek Orhaneli Termik Santralının beslenmesi ile teshin ve sanayinin ihtiyaç 
duyabileceği kömürün temini için kurulmuştur. Bu arada bölge halkına gereklilik ölçüsünde 
istihdam sağlamaktadır. Orhaneli Termik Santralının genel temizlik, kömür ve kül atma 
işleri, hizmet alımı yoluyla yaptırılmakta ve bu işlerde yöre halkından toplam 178 kişi 
istihdam edilmektedir. 

- 2 0 8 -



T.B.M.M. B : 6 4 1.3.2005 0 : 3 

//.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, petrol arama yatırım hisselerinin borsa 
vasıtasıyla halka açılması düşüncesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi GÜLER'in cevabı (7/4677) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Mehmet Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Adana Milletvekili 

Mer'i petrol yasası hükümlerince karasal aramalarda bulunan petrolün %35'i deniz 
aramalarında bulunan petrolüme %45'i bulan yabancı şirkete verilmektedir. Petrolün 
fiyatındaki 1 Amerikan Dolan miktarındaki artışın, Rusya kasasına 1,5 Milyar Dolar 
kazandırdığına dikkat edilirse, böylesine kârlı bir kaynağın başka devletlere aktarılmasına 
kimsenin vicdanının müsaade etmeyeceği açıktır. 

Bu kuyulann ulusal kaynaklarımızla delinmesi, bütçe imkanlanmızdaki sınırlılıktan ötürü zor 
görünürken, söz konusu yatınmlann HALKA AÇILARAK BORSA VASITASIYLA 
hisselerinin ulusal sermaye ve insanlarımıza %65'e ve fazlasına varan mitannın ulusal 
insanlarımıza satışı, böylelikle ARAMA ÇALIŞMALARININ hızlandınlması 
bakanlığınızca düşünülebilir mi? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma.Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.APK.0.23.300- fy f 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

A n k a r ;i 

<fiS 22 SURAT ?Wî 

2571 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığfıun 27.01.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0ÜNS.O.10.00.02-
8931 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği. 7/4677 esas nı>.iu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'uncu Maddesi gereği. Petrol İslen (KIK! 
Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bılgikı 
doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/U./Vİ _ 
Dr. Mehmet Hilmi (İÜ 

Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞO^LU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/4677) 

Soru: 

Mer'i petrol yasası hükümlerince karasal aramalarda bulunan petrolün %35"i dem/ 

aramalarında bulunan petrolünse %45'i bulan yabancı şirkete verilmekledir. I'eirolür. 

fiyatındaki 1 Amerikan Dolan miktarındaki artışın, Rusya kasasına 1.5 milyar dokıt 

kazandırdığına dikkat edilirse, böylesine karlı bir kaynağın başka devletlere aktarılmasına 

kimsenin vicdanının müsaade etmeyeceği açıktır. 

Bu kuyuların ulusal kaynaklarımızla delinmesi, bütçe imkanlarunı/daki sınırlılıktan 

ötürü zor görünürken, söz konusu yatırımların HALKA AÇILARAK BOKSA 

VASITASIYLA hisselerinin ulusal sermaye ve insanlarımıza %65'c ve fazlasına varan 

miktarının ulusal insanlarımıza satışı, böylelikle ARAMA ÇALIŞMALARININ 

hızlandırılması bakanlığınızca düşünülebilir mi? 

Cevap: 

Ülkemizdeki petrol faaliyetlerini düzenleyen yürürlükteki 6326 sayılı İVirol 

Kanununun 13. Maddesinde "Petrol hakkı sahipleri, 01 Ocak 1980 tarihinden soma 

keşfettikleri petrol sahalarında ürettikleri ham petrol ve tabii gazın tamamı üzerinden, kara 

sahalarında % 35"ini ve deniz sahalarında %45'ini ham veya mahsul olarak ihraç etmek 

hakkına sahiptirler, geri kalan kısım ile 01 Ocak 1980 tarihinden önce bulunmuş sahalardan 

üretilen ham petrol ve tabii gazın tamamı ve bunlardan elde edilen petrol mahsulleri 

memleket ihtiyacına ayrılır.1' hükmü yer almaktadır. Bu maddede de açıklandığı uibı. 

belirlenmiş oranlarındaki petrol veya petrol ürünlerinin başka devletlere aktarılması sn/ 

konusu olmayıp, sadece yurt dışına ihraç hakkı bulunmaktadır. Böyle bir hak bulunmakla 

birlikte, yerli petrol üretimimizin ülke ihtiyacını karşılamaması nedeniyle, yabancı şirkeıleı 

tarafından üretilen ham petrolün tamamı yurt içindeki rafinerilerde işlenerek ürüne 

dönüştürülüp ülke içinde kullanılmakta ve dolayısıyla yabancı şirketlerin ihraç ettikleri han; 

petrol bulunmamaktadır. Doğal gaz içinde aynı durum söz konusu olup. ülkemizde üretilen 

doğal gazın tamamı aynı gerekçeyle yurt içinde değerlendirilmektedir. 
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Diğer taraftan, petrol arayıcı veya işletmeci şirketler, ürettikleri petrolün scki/dc bunu 

Devlet Hissesi olarak Ödemekle mükelleftirler ve yürürlükte bulunan bütün vergi, resim \c 

harç kanunlarına tabidirler. 

Petrol faaliyetleri, büyük mali imkan ve bilgi birikimi gerektiren riskli yatırımlar olup. 

konusunda uzman kuruluşlar eliyle yürütülmektedir. Ülkemizde petrol ile ilgili aranın u 

işletme ruhsatnamesi alma hakkı, Devlet adma Türkiye Petrolleri A.O.na (TPAO) an 

bulunmaktadır. Ülkemizdeki petrol arama ve üretim faaliyetlerinin büyük bir kısmı 1 PA< ı 

tarafından yerine getirilmiştir. 

Son 10 yılda TPAO ülkemizdeki sondaj öncesi arama faaliyetlerinin %uMni 

sondajların %75'ini, ham petrol üretiminin %74'ünü ve doğal gaz üretiminin ise %'Jl'iıv. 

gerçekleştirmiştir. Ayrıca TPAO, büyük mali yükü paylaşmak amacıyla yabancı şirketlerle 

ortak olarak da faaliyetlerini sürdürerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. 

Diğer yerli sermaye şirketlerine veya yabancı devletler mevzuatına göre sennau-

şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzel kişileri de ruhsatname alarak ülkemizde peınv 

arama ve üretim faaliyeti yürütebilmektedirler. Özel petrol şirketlerinin değişik amaçlarla 

borsaya açılmasına bir engel bulunmamaktadır. 
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12.- istanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bazı telefon görüşmelerinin deşifre edilerek basın or
ganlarında yayımlanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4679) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlmasıru saygılarımla arz ederim. 06.01.2005 

Emin Ş İ R İ N 
İ s tanbul M İ L L E T V E K İ L İ 

05.01.2005 ve 06.01.2005 tarihli Milliyet Gazetesinde, Nedim Şener imzalı haberlerde 
Cem Uzan ile Hakan Uzan arasındaki telefon konuşmalarının bant kayıtlarının deşifreleri 
yayınlanmıştır. 

05.01.2005 ve 06.01.2005 tarihli Hürriyet Gazetesinde de, Alaattin Çakıcı ile ilgili 
olarak, Hakkı Süha Şen, Eraslan özkaya ve Kaşif Kozinoğlu arasındaki telefon 
konuşmalarının bant kayıtlan yer almıştır. 

Soru la r : 

1 - Bu bant kayıtlannmın deşifreleri kamuya açık bilgiler midir? Voksa, gizlilik 
kaydı var mıdır? 

2- Kamuya açık bilgiler deği] ise, bu bant deşifreleri basına nasıl intikal 
etmiştir, sorumlular kimlerdir? 

T.C. 
ÎÇİŞLERÎ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 2. S" /O2/2Ö05 
Sayı:B.05.1.EGM.0.12.04.06 - ^ ° , / L , o ' ^ 3 t 
Konu:Yazıh Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.01.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8931 sayılı yazı. 

İstanbul Millletvekili Emin ŞİRİN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve taraf 
cevaplandırılması istenilen (7/4679) nolu yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Hazırlık soruşturmasının gizliliği hukukun genel kurallarından birisidir. Nitekim, ilet 
dinlenmesi veya tespiti işlemlerinin hazırlık soruşturması kapsamında gizli olduğu bunun 
durumunda da yaptırımlara maruz kalınacağı, mevzuatımızda hükme bağlanmıştır. 

Kamu davasının açılmasıyla birlikte, sanık ve suçtan zarar görenlerin müdafiileri dava dos 
inceleme ve bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilme hakkına 
olabilmektedir. Dolayısıyla çok sayıda kişi, dava dosyasının içeriğine ulaşabilmektedir. 

05.01.2005 ve 06.05.2005 tarihli Milliyet Gazetesinde yer alan Nedim ŞENER imzalı ht 
geçen bant kayıtları, İmar Bankası Soruşturması kapsamında isnat edilen suçlara ilişkindir. Kc 
ilgili olarak, açılan hazırlık soruşturması halen devam etmektedir. Haberin yer alması ile ilgili olaı 
Cumhuriyet savcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştır. 

O5.0I.20O5-O6.05.20O5 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yer alan haberde geçen bant kayıtlar 
konuşmalar ise hazırlık soruşturmasının tamalandığı bir olaya ilişkindir. Bu konuşmaların, iddiana 
Cumhuriyel savcılığı tarafından mahkemeye sunulmasından sonra avukatlar veya ilgili kişileriı 
ettiği bilgilere istinaden düzenlenmiş olabileceği değerlendirilmektedir. ^ * ^ 

Bilgilerinize arz ederim. yftbdülkadir AKSU 
/ yS İçişleri Bakanı 
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13.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇIOGLU'nun, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4681) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu bilgilerinize saygılarımla sunarım 

ÖzleraTÇERÇİOĞLU 
Aydın Milletvekili 

1. Üniversiteli hatta liseli gençlerimizi hızla ağı içine alan uyuşturucu tacirleriyle 
ilgili Bakanlığınızca hangi önlemler alınmaktadır? 

2. Toplumsal gösterilerde binlerce polisi hazır bulunduran Bakanlığınız, sokaklarda, 
eğlence mekanlarında açıktan satılan ve herkesin kolayca ulaşabildiği uyuşturucu 
çeteleriyle mücadelede iller bazında kaç polis memuru görevlendirmiştir? 

3. Esrar ve bazı uyuşturucu haplann yaygın bir şekilde bulunması gerçeğinin 
nedenlerini ortaya çıkarmak amacıyla Bakanlığınız bünyesinde bir araştırma 
yapılmış mıdır? Yapılmış ise, eksiklik görülen kurum ve uygulamalar nelerdir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.O5.1.EGM.0.12.04.06-^fct / U o S ^ S 2-002/2005 
Konu:Yazılı Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.01.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8931(7/4681) sayılı yazı. 

Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen (7/4681) nolu yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Madde kullanımı ile mücadelemiz, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, Birleşmiş Milletlerle ortaklaşa 
kurduğumuz, kısa adı TADOC olan, Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele 
Akademisiyle yürütülmektedir. Ayrıca TADOC bünyesinde kısa adı TUBİM olan Türkiye Uyuşturucu ve 
Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi de kurularak faaliyete geçirilmiştir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak ülkemiz genelinde düzenlenen yaz gençlik 
kamplarında ve antrenör eğitim kurslarında, 2004 yılında 10.000'in üzerinde gencimize madde kullanımı ve 
bağımlılığı konusunda eğitim verilmiştir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen diğer bir 
çalışma ise Antrenör Yetiştirme Kurslarına katılanlara verilen madde kullanımının önlenmesine yönelik 
eğitim faaliyetlerimizdir. Bu kapsamda da yaklaşık 1000'e yakın antrenöre eğitim verilmiştir. Benzer 
şekildeki önleme kampanyaları kapsamında ilk örneği Bilgi Üniversitesinde gerçekleştirilmiş olan NODO 
isimli madde kullanımını ve bağımlılığını önleme gençlik kulübünün diğer üniversitelerimizde de 
yapılandırılması faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Uyuşturucu kaçakçıları ile gerek ulusal ve gerekse uluslararası alanda mücadelemiz, Emniyet 
Teşkilatımızca, merkezde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, illerimizde ise 
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlükleri bünyesinde görevli 4046 uzman personel ile etkin bir 
şekilde yürütülmektedir, öte yandan; kullanıldığında bağımlılık yapma özelliği olan başta sigara ve alkol olmak 
üzere uçucu ve uyuşturucu maddelere karşı çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması ailelerde başlayıp, okulda 
devam eden ve giderek toplumsal yaşamın tüm alanlarında yürütülmesi gereken çok yönlü bir mücadeleyi 
gerektirmektedir. Bu kapsamda, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının önlenmesine yönelik yürütülecek 
mücadele çok yönlü ve multi-disipliner bir anlayışla, çeşitli bakanlık, kurum ve kuruluşların işbirliğinde ve etkin 
bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. 

Son yıllara bakıldığında birimlerimizin başarı grafiğinde bir yükselme görülmektedir. Bu durum, ele 
geçirilen uyuşturucu madde miktarı, uyuşturucu madde olay sayısı ile yakalanan şahısların sayısındaki artışı 
ifade eden istatistiklerden anlaşılmaktadır. Bu başarı, 2004 yılında zirve noktaya ulaşmıştır. Geçen yıla göre 
kıyaslandığında afyon türevi yakalamalarda; % 160 artış sağlanmıştır. Bu basan, uyuşturucu ile mücadele 
birimlerimizin üstün gayret ve çabalarının; modern teknik ve taktikler ile analiz ve risk profil çalışmalarına 
verdiği önemle pekişmesi yanında, uluslararası işbirliğine ve eğitime verilen önemden kaynaklanmaktadır. 

Uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı haklarında yasal işlem yapılan şahısların genel bir profilini 
ortaya çıkarabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesince 
hazırlanan 21 maddelik "Madde Bağımlılığı Soru Formları" ilk olarak 1996 yılında il birimlerimize 
dağıtılmıştır. Elde edilen sonuçlar her yıl yayınlanan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 
Raporlarında yer almaktadır. 2003 yılının ikinci yarısında kullanılmakta olan bu form geliştirilerek madde 
bağımlılarının şu andaki profilinin tespitine yönelik olarak 31 maddelik yeni bir form oluşturulmuştur. 2004 
yılı içerisinde de bu form geliştirilmiş ve yeni bir forma geçilmiştir. 

Sözü edilen araştırmanın temel hedefi, madde kullanmaktan dolayı haklarında yasal işlem yapılan 
şahısların genel bir profilini daha da ayrıntılı olarak ortaya çıkartmaya matuftur. 2004 yılına ait rapor henüz 
yayınlanmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
AbdülkadirAKSU^^-

İçişleri Bakan^-^ / 
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14.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇIOGLU'nun, Aydın-Sultanhisar-Nysa Antik Kentindeki 
tarihî eser yağmacılığına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/4687) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu bilgilerinize saygılarımla sunarım. 

ÖzlerrföERÇİOĞLU 
Aydın Milletvekili 

1. Aydın ili Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik kentinde yer alan, yarım ton 
ağırlığındaki, "kurban sahnesi" mermer kabartması , elektrikli testereyle kesilerek 
çalınmıştır. Bu hırsızlık ve tarihi eser yağmalanması olayıyla ilgili olarak 
Bakanlığınızca hangi girişimler de bulunulmuştur. 

2. Önceki yıllarda da, antik kentteki tarihi eserlerin "vinç" gibi büyük ve ağır araç 
gereç kullanarak çalındığı dikkate alındığında, bu tür hırsızlıkların önlenmesi için 
koruma ve güvenlik görevlisi görevlendirilecek midir? 

3. Nysa antik kentindeki tarihi eserlerin çalınarak, yağmalanarak, tahrip edilerek yok 
edilmeden kazıların hızla sonuçlandırılması ve kazı restorasyon işlemleri biten 
bölümlerin açık hava müzesi olarak açılması için Bakanlığınızca yeterli ödenek 
aktarımı yapılacak mıdır? 

4. Bakanlık olarak, antik kentteki kazı çalışmalarım desteklemek ve antik kenti 
gelecek kuşaklara yok edilmeden bırakmak için faaliyet gösteren Nysa Derneği ile 
ortak projeler uygulamayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ : B A P K 0 2 0 1 A R - G E - 9 4 0 - 2 ^ ' Z 3 £ F/O2./2OU0 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.MÜD.'nün 27 Ocak 2005 gün ve 
A.Ol.0.GNS.0.10.00.02-27716 sayılı yazısı. 

Aydın Milletvekili Sayın Özlem ÇERÇİOĞLU'nun 7/4687-8959 esas no'lu yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. X ^ A 

Bilgilerinize arz ederim. 

A$flla KOÇ 
Bakan 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN 7 / 4687-
8959 ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Aydın ili, Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik kentinde yer alan, yarım 
ton ağırlığındaki " kurban sahnesi" mermer kabartması, elektrikli testereyle kesilerek 
çalınmıştır. Bu hırsızlık ve tarihi eser yağmalanması olayıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 
hangi girişimlerde bulunulmuştur? 

CEVAP 1: Aydın ili, Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti tiyatrosundan üzerinde 
kurban sahnesi tasvir edilmiş mermer friz parçası, 16.11.2004 tarihinde meydana gelen 
hırsızlık olayında çalınmıştır. Çalınan eserin bulunabilmesi amacıyla; esere ait fotoğraflı 
envanter bilgisi, yurtiçinde ve yurtdışında gerekli araştırmaların yapılması, yurtdışına 
çıkarılma ihtimaline karşı tüm gümrük kapılarımızın uyarılması için hazırlanan genelge, ilgili 
Bakanlıklara, Valiliklere, özel müzelere koleksiyonerlere ve kültür varlığı ticareti yapanlara 
gönderilmiştir. Ayrıca esre ait fotoğraflı envanter bilgisi. Bakanlığımız Web sayfasında 
yayınlanmıştır. 

Hırsızlık olayının incelenmesi için Aydın Valiliği'nden muhakkik tayin edilmesi 
istenmiştir. Konu ile ilgili inceleme devam etmektedir. 

SORU 2: Önceki yıllarda da antik kentteki tarihi eserlerin " vinç" gibi büyük ve 
ağır araç gereç kullanarak çalındığı dikkate alındığında, bu tür hırsızlıkların önlenmesi 
için koruma ve güvenlik görevlisi görevlendirilecek midir? 

CEVAP 2: Nysa Antik Kenti'nde gündüz iki adet geçici işçi görev yapmaktadır. 
Eskiden beri bu örenyeri gündüzleri geçici işçi ile korunmaktadır. 

SORU 3: Nysa Antik kentindeki tarihî eserlerin çalınarak, tahrip edilerek yok 
edilmeden kazıların hızla sonuçlandırılması ve kazı restorasyon işlemleri biten 
bölümlerin açık hava müzesi olarak açılması için Bakanlığınızca yeterli ödenek aktarımı 
yapılacak mıdır? 

CEVAP 3 : Bakanlığımızın 15.06.2004 gün ve 138881 sayılı izinleri ile Nysa Antik 
Kenti kazı ve restorasyon çalışmaları Prof.Dr. Vedat İDİL başkanlığındaki bir ekip 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kazıya 2004 yılında, Bakanlığımız Döner Sermaye 
İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nce 30.000.000.000 TL.-, Bakanlığımız bütçesinden ise. 
5.650.000.000 TL.- ödenek aktarılmıştır. 2005 yılında Nysa Antik Kenti kazı ve restorasyon 
çalışmalarına Bakanlığımız bütçe olanaklan çerçevesinde maddi destek sağlanacaktır. Nysa 
Derneği tarafından kazı başkanlığının da görüşü alınarak antik kente ilişkin hazırlanacak 
projeler ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Bakanlığımızca değerlendirilecektir. 

SORU 4: Bakanlık olarak antik kentteki kazı çalışmalarını desteklemek ve antik 
kenti gelecek kuşaklara yok edilmeden bırakmak için faaliyet gösteren Nysa Derneği ile 
ortak projeler uygulamayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4: Nysa Antik Kenti'nde Açık Hava Müzesi'nin açılması için ödenek 
sağlanması hususu anılan alanda kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra 
değerlendirilebilecektir. 
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15.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, taksi şoförlerinin can güvenliklerine yönelik 
çalışmalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4700) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet K A N D O Ğ A N 
DYP Denizli Milletvekili 

İstanbul'da son 10 yıl içerisinde 78 taksi şoförü öldürülmüştür. 10 gün önce 
de Canan IRMAK isimli taksi şoförü kayıp olmuş 3 gün öncede Avcılar da arabası 
yanmış bir şekilde bulunmuştur. Taksi şoförlüğü 172 meslek grubu içerisinde en 
fazla kayıp veren meslek grubudur. 

1-Bakanlığınızca taksi şoförlerinin can güvenliğini sağlamaya yönelik 
herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

2 -Türk iye genelinde son 10 yılda taksi şoförlerinin ölüm veya yaralanmasına 
sebep veren suçlara ilişkin kayıt tutulmuş mudur? Tutuldu ise bunun sayısı 
nedir? 

T C . 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı:B.05.LEGM.0.12.04.06-^-3:2. /L<oS>2-t -2->./02/2005 

Konu:Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.01.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8939 sayılı yazı. 
Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 

tarafımdan cevaplandırılması istenilen (7/4700) nolu yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Ticari taksi sürücülerine yönelik cinayet, yaralama, gasp, hırsızlık gibi asayiş olaylarına 
karşı sürücülerin kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla, bazı ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 
sürücü ile yolcular arasına bir kabin konulması ve sürücünün kendisini tehlikede hissetmesi 
durumunda ışıklı ikaz sistemini harekete geçirmesi veya butonla araç telsizinin açılarak 
konuşmaları ileten sistem getirilmesine ilişkin, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Otomotiv Sanayi Demeği ve Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonu'nun iş birliği ile gerekli çalışmalar yürütülmektedir. 

Ülkemiz genelinde ticari taksi sürücülerine yönelik olarak son beş yıl içinde 894 asayiş 
olayı meydana gelmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

>dülkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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16.- iğdir Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, dünyada ve ülkemizde kişi başına düşen sağlık 
harcamasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/4705) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep AKDAG 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

cd^. 
Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 

İğdır Milletvekili 

1 - Dünya Sağlık Teşkilatının verilerine göre, kişi başına sağlık harcaması en 
yüksek olan ilk on ülke nasıl sıralanmaktadır? Bu ülkelerin kişi başına 
yapmış olduğu sağlık harcaması ne kadardır? 

2 - I'ürkiye'de kişi başına sağlık harcaması dolar bazında ne kadardır? Avrupa 
Birliğine mensup ülkelerle bir kıyaslama yapıldığında nasıl bir sonuç ortaya 
çıkmaktadır? 

3 - Milli Gelirimizin yüzde kaçı sağlık harcamasına ayrılmaktadır? Sağlık 
harcamalarına bizim düzeyimizde pay ayıran ülkeler hangileridir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.IO.O.APK.0.00.00.00/^}^ ANKARA 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.01.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD/A.01.0.GNS.0.10.00.02-8939 sayılı yazıları. 

İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR tarafından verilen "Dünyada ve ülkemizde kişi 
başına düşen sağlık harcamasına" ilişkin 7/4705 Esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 
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İğdı r Milletvekili Sayın Dursun A K D E M İ R ta ra f ından verilen 
D ü n y a d a ve ü lkemizde kişi baş ına düşen sağlık h a r c a m a s ı n a ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevabıdı r . 

S O R U L A R : 

1-Dünya Sağlık Teşkilatının verilerine göre, kişi başına sağlık harcaması 
en yüksek olan ilk on ülke nasıl sıralanmaktadır? Bu ülkelerin kişi başına 
yapmış olduğu sağlık harcaması ne kadardır? 

2-Türkiye*de kişi başına sağlık harcaması dolar bazında ne kadardır? 
Avrupa Birliğine mensup ülkelerle bir kıyaslama yapıldığında nasıl bir sonuç 
ortaya çıkmaktadır? 

3-Milli Gelirimizin yüzde kaçı sağlık harcamasına ayrılmaktadır? Sağlık 
harcamalarına bizim düzeyimizde pay ayıran ülkeler hangileridir? 

C E V A P L A R : 

C e v a p 1- O E C D Health Data Veri setinden alınmış 2000 yılı rakamlarına 
göre, kişi başına yapılan sağlık harcamalarının en yüksek olduğu on ülke 
sıralaması aşağıdaki tobloda gösterilmektedir. 

Ülkelerin Kişi Başına Yapmış Oldukları Sağlık Harcamaları (ABD S),20O0 

S I R A 
N O 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 8 

9 
| 10 

Ü L K E L E R 

A m e r i k a Bi r l eş ik Devle t ler i 
i sv iç re 
N o r v e ç 
J a p o n y a 
İ z l anda 
D a n i m a r k a 
L u k s e m b u r g 
A l m a n y a 
İ sveç 
K a n a d a 

K İ Ş İ B A Ş I S A Ğ L I K 1 
H A R C A M A S I ( A B D S) 

4 5 3 8 
3 5 7 2 
2 8 5 0 
2 g 2 7 | 
2 7 4 4 
2 4 7 6 
2 4 6 0 
2 3 9 8 
2 2 8 0 
2 0 6 4 

C e v a p 2- Ülkemizdeki toplam sağlık harcamaları ile ilgili en son veriler 
2000 yılına aittir. Bu verilere göre ülkemizde kişi başı yapılan sağlık harcaması 
196 ABD Dolar düzeyindedir. 

C e v a p 3 - Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre ülkemizde toplam 
sağlık harcamaları ile ilgili en son veriler 20OO yılına aittir. Ülkemizde 1999 
yılında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 'nm °/o 6,4'nü, 20O0 yılında ise % 6,6'sının 
sağlık harcamalarına ayrıldığını gösteren toblo aşağıdadır. 

Ülkemizdeki Sağlık Harcamaları ve GSYİH İçinde Sağlık Harcamaları 1999-2000 

G S V İ H 
i ( D İ E 

3 1 / 0 3 / 2 0 0 1 ) 
, T o p l a m S a ğ l ı k 

H a r c a m a s ı 
T o p l a m S a ğ l ı k 

H a r c a m a s ı / 
1 GSYİH % 

1 9 9 9 
T r i l y o n T L . 

77 .374 

4 .985 

M i l y o n A B D $ 
183.099 

11.796 

6 , 4 

Tr i lyon T L . 
124 .982 

8 .248 

2 0 0 0 ! 
M i l y o n A B D $ 

199.044 1 

13.135 

6 . 6 

2000 yılı verilerine göre, Polonya, Slovakya, Meksika, Luksemburg, 
İrlanda ve Kore 'ye göre Ülkemizde GSYÎH içinden sağlık harcamalarına daha 
çok pay ayrılmakta, Finlandiya ile benzer bir düzey göstermektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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17.- istanbul Milletvekili Emin ŞIRİN'in, AB müktesebatına uyum çalışmalarına ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Binalı YILDIRIM'ın cevabı (7/4710) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Ulaş t ı rma Bakanı Sayın Binnli YILDIRIM tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 10.01.2005 

ŞİRİN 
İstanbul M İ L L E T V E K İ L İ 

AB Genel Sekreteri Sayın Murat Sungar'a, 27.09.2004 tarihinde, "AB müktesebatı 
olarak sözü geçen 70 ila 90 bin sayfa olduğu söylenen müktesebat başlıkları, konuları ve 
özetleri nedir" sorusunu soru sormuş, AB Genel Sekreterlıği'nden verilen cevapta ise 31 adet 
müktesebat başlığı sıralanmıştır. 

Müktesebat başlıkları arasında Bakanlığınızı ilgilendiren, ' 'Taşımacılık Politikası" 
konusunun kapsamı şu şekilde açıklanmıştır: 

"AB ulaştırma mevzuatı etkin bir çevre ve kullanıcı dostu taşıma hizmeti sunarak, iç 
pazarın işleyişini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Ulaştırmaya ilişkin müstesebat, kara yolu 
taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, hava taşımacılığı ve deniz taşımacılığını kapsamaktadır. 
Ayrıca teknik ve güvenliğe ilişkin standartlar, sosyal standartlar ve Avrupa tek Ulaştırma 
Pazarı anlamında piyasanın liberalleşmesi konularını içermektedir." 

Müktesebat başlıkları arasında Bakanlığınızı ilgilendiren, "Telekomünikasyon" 
konusunun kapsamı şu şekilde açıklanmıştır: 

"Telekomünikasyon alanındaki müktesebatın amacı, Tek Pazarın telekomünikasyon 
hizmetlerinde ve ağlarında etkili bir şekilde işlemesinin önündeki engellerin ortadan 
kaldırılması ve modern hizmetlere ulaşılmasıdır. 2002 yılında AB'de elektronik haberleşme 
ile ilgili yeni bir düzenleyici çerçeve kabul edilmiştir. Posta hizmetleri alanında amaç, 
sektörün, evrensel hizmeti temin eden bir düzenleyici çerçeve ile, kademeli ve kontrollü bir 
şekilde rekabete açılması suretiyle Tek Pazarın uygulanmasıdır." 

Hu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular : 

•- Ahi ile müzakerelerin 3 Rkim'de başlaması öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bakanlığınız 
AR müktesebatı ile ilgili olarak, kendi açısından tarama faaliyetine başlamış mıdır' ' 

_'- ı -;.ı:-iamış \e bu tarama iaali\eıi «.-ger neticelenmiş :>e. hu İş: ular ve neticeler nelerdir'/ 
iauadi olarak Tüıkiye, luuv-M konuT'.. Ir.-.n î mükte>eh:uı alacak ve nasıl bir uyum 
L'Oiteı ecektir ? 

T C . 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a P l a n l a m a ve K o o r d i n a s y o n K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı 

£ f Şıâafpoos 
S A Y I : B . l 1 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / - - 3 4 / 0 g ^ 5 0 
K O N U : İ s t a n b u l M i l l e t v e k i l i 

Sayın Emin ŞÎRİN'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGt: TBMM Başkanlığının 27.01.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8939 sayılı 
yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞÎRİN'in 7/4710-8983 sayılı yazılı soru önergesinin 

cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. B^STYU-DIRIM 
Ulaştırma Bakam 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİNİN 
7/4710-8983 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

AB Genel Sekreteri Sayın Murat Sungar'a, 27.09.2004 tarihinde, "AB 
müktesebatı olarak sözü geçen 70 ila 90 bin sayfa olduğu söylenen müktesebat 
başlıkları, konuları ve özetleri nedir" sorusunu soru sorumuş, AB Genel 
Sekreterliği'nden verilen cevapta ise 31 adet müktesebat başlığı sıralanmıştır. 

Müktesebat başlıkları arasında Bakanlığınızı ilgilendiren, "Taşımacılık 
Politikası" konusunun kapsamı şu şekilde açıklanmıştır. 

"AB ulaştırma mevzuatı etkin bir çevre ve kullanıcı dostu taşıma hizmeti 
sunarak, iç pazarın işleyişini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Ulaştırmaya ilişkin 
müktesebat, kara yolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, hava taşımacılığı ve 
deniz taşımacılığını kapsamaktadır. Ayrıca teknik ve güvenliğe ilişkin standartlar, 
sosyal standartlar ve Avrupa tek Ulaştırma Pazarı anlamında piyasanın 
liberalleşmesi konularını içermektedir". 

Müktesebat başlıkları arasında Bakanlığınızı ilgilendiren, 
"Telekomünikasyon" konusunun kapsamı şu şekilde açıklanmıştır. 

"Telekomünikasyon alanındaki müktesebatın amacı, Tek Pazarın 
telekomünikasyon hizmetlerinde ve ağlarında etkili bir şekilde işlemesinin 
önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve modern hizmetlere ulaşılmasıdır. 2002 
yılında AB'de elektronik haberleşme ile ilgili yeni bir düzenleyici çerçeve kabul 
edilmiştir. Posta hizmetleri alanında amaç, sektörün, evrensel hizmeti temin eden 
bir düzenleyici çerçeve ile, kademeli ve kontrollü bir şekilde rekabete açılması 
suretiyle Tek Pazarın uygulanmasıdır". 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz 
ederim: 

SORU 1- AB ile müzakerelerin 3 Ekim'de başlaması öngörüldüğü 
anlaşılmaktadır. Bakanlığınız AB müktesebatı ile ilgili olarak, kendi açısından 
tarama faaliyetine başlamış mıdır? 

CEVAP 1- Tarama Süreci AB tarafından başlatılacak bir faaliyet olması 
nedeniyle, AB'nin bu konudaki resmi kararı beklenilmektedir. Bu kapsamda 3 
Ekim 2005 tarihinden itibaren tarama sürecinin AB yetkili organları ile müştereken 
başlatılacağı değerlendirilmektedir. 

Bununla birlikte, Bakanlığımızca 24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine 
ilişkin Türkiye Ulusal Programının hazırlanmasına dayanak teşkil eden bir 
"mevzuat incelemesi" yapılmıştır., 
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SORU 2- Başlamış ve bu tarama faaliyeti eğer neticelenmiş ise, bulgular ve 
niteceler nelerdir? 

CEVAP 2- Tarama süreci AB tarafından başlatılacak olup, hazırlık olarak 
Bakanlığımızca bir "mevzuat incelemesi" yapılmıştır. 

SORU 3- Tadadi olarak Türkiye, hangi konuda, hangi müktesebatı alacak ve 
nasıl bir uyum gösterecektir? 

CEVAP 3- 2003 Ulusal Programında belirtilen mevzuat uyumuyla ilgili 
çalışmalar başlamış ve devam etmektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar 
sektörel bazda aşağıya çıkartılmıştır. 

KARA ULAŞTIRMASI : 

Kara Ulaştırması mevzuat uyumu çalışmalarında en fazla ilerleme 
kaydedilen sektördür. Bu sektörde; mevzuat uyumu için 14 kısa vadeli 2 Orta 
vadeli olmak üzere toplam 16 düzenleme mevcuttur. Bunların dışında 7 
düzenleme müzakere sürecine bırakılmıştır. 16 AB düzenlemesinden 14'ü 
gerçekleştirilmiştir. 

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI: 

Ulusal Program taahhütlerimiz arasında Demiryoluna ilişkin 2 kısa, 10 orta 
ve 2 uzun vadeli olmak üzere toplam 14 AB düzenlemesi bulunmaktadır. Bu 
düzenlemelerden kısa ve orta vadeli olanlar, Türk Demiryolu Sektörünün Yeniden 
Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi kapsamına alınmıştır. AB fonlarından 
finanse edilen Eşleştirme (Twinning) projesinin AB kurallarına göre yapılan 
ihalesini Alman Demiryolları kazanmıştır. Ocak 2005'te sözleşme yapılmış ve 
proje fiilen başlamıştır, 02 Mart 2005'te proje başlangıç toplantısı ile kamuoyuna 
duyurulacaktır. 

SİVİL HAVACILIK: 

Sivil Havacılık sektöründe, AB mevzuatı ile uyum sağlaması öngörülen 1 
kısa, 10 orta ve 5 uzun vadeli olmak üzere toplam 16 AB düzenlemesi 
bulunmaktadır. Bunların dışında 2 düzenleme müzakere sürecine bırakılmıştır. 

Orta ve uzun vadede yer alan 16 düzenleme üzerindeki çalışmalar devam 
etmektedir. 
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AB Mevzuatında yer alan sivil havacılık alanındaki teknik gereksinimler ve 
idari prosedürlerin uyumlaştırılmasına ilişkin JAR (Ortak Havacılık Kuralları/Joint 
Aviation Requirements)'lardan bazıları da Yönetmelik olarak hazırlanmıştır. 

Bölgesel Hava Taşımacılığı; 

AB de uygulanmakta olan politikalara uygun olarak, havalimanı ücretlerinde 
indirim, yakıt vergilerinde muafiyet gibi düzenlemelerle Bölgesel Hava 
Taşımacılığı uygulamaya konmuş ve diğer modlara alternatif oluşturulmuştur. 

DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI: 

Denizyolu Taşımacılığında, AB mevzuatı ile uyum sağlaması öngörülen 11 
kısa, 9 orta vadeli olmak üzere toplam 20 AB düzenlemesi bulunmaktadır. 
Bunlann dışında; 12 düzenleme müzakere sürecinde, 8 düzenleme ise üyelikten 
sonra değerlendirilecektir. 

20 AB Mevzuat Uyumu düzenlemesinin kısa vadeli olanlarından 4'ü 
gerçekleştirilmiştir. 

Devam eden çalışmalar ise; 

Deniz Taşımacılığı Güvenliğinin Güçlendirilmesine Destek Projesi. 

Türkiye-AB Mali İşbirliği çerçevesinde geliştirilmiş bir teknik destek 
projesidir. Bu proje ile deniz güvenliği ve deniz kirliliğinin engellenmesi 
konularında ulusal mevzuatımızın AB mevzuatı ve IMO sözleşmeleri ile uyumlu 
hale getirilmesinin yanı sıra denizcilik idaresinin etkinliğinin arttırılması 
amaçlanmaktadır. 

HABERLEŞME (TELEKOMÜNİKASYON VE POSTA) 

Telekomünikasyon sektöründe AB mevzuatı ile uyum sağlaması öngörülen 
40 kısa vadeli düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenlemelerden 21'i 
gerçekleştirilmiştir. 
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18.-Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Türk Telekomun özelleştirilmesi sürecine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/4711) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
10 Ocak 2005 

Aşağıdaki sorumun Anayasa'nm 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri uyarınca 
Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istiyorum. 

Türk Telekom'un özelleştirilmesi sürecinde çok sayıda yabancı ortaklığın teklif 
verdiği haberleri basında yer alıyor. Bu çerçevede: 

1. Türk Telekom için teklif veren yabancı ortaklıkların sermayelerinde kendi 
ülkelerinin kamu payj yüzde kaçtır? 

2.Alıcı ortaklıkta kamu payının bulunması, Türk Telekom'un paylarının 
satışını etkileyecek midir? 

3.Türk Telekom'un kamuya ait sermayesinin tamamının sermayesinde kamu 
payı bulunan yabancı bir ortaklığa satılması çelişkili bir tutum değil midir? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.11.O.APK.0.10.01.21./EA/-3TI, " S 1 T - f 
KONU : Ankara Milletvekili 

Sayın Yakup KEPENEK'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 27.01.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8939 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Yakup KEPENEK'in 7/4711-9002 sayılı yazıh soru Önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN YAKUP KEPENEK'İN 
7/4711-9002 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Türk Telekom'un özelleştirilmesi sürecinde çok sayıda yabancı ortaklığın teklif 
verdiği haberleri basında yer alıyor. Bu çerçevede: 

SORU-1 Türk Telekom için teklif veren yabancı ortaklıkların sermayelerinde 
kendi ülkelerinin kamu payı yüzde kaçtır? 

CEVAP-1 Türk Telekom'un % 55'nin blok satış yoluyla özelleştirilmesi 
amacıyla açılan ihale sürecinde, 8'i yabancı, 5'i Türk olmak üzere toplam 13 
yatırımcı ön yeterlik başvurusu yapmıştır. 

Söz konusu yabancı yatırımcıların yapmış oldukları ön yeterlik başvurulan 
esas alınarak hazırlanan kamu payına ilişkin tablo aşağıda verilmiştir. 

Sıra 
No 
1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Yabancı Yatırımcı 
Belgacom SA de Droit Public 
Emirates Telecommunication 
Corp.(Etisalat) 
Dubai İslamic Bank Ortak Girişimi 
Multi Global Link Sdn.Bhd. (Malezya) 
Saudi Oger Ltd.(Suudi Arabistan) 
SK Telecom Co.Ltd. 
Telecom İtalia International N.V. 
Telefonica S.A. 
Turkish Privatization Investors S.ar.l 

Şirketteki/Ortak Girişim Grubundaki 
Kamu Payı Yüzdesi 

% 50 ' 
Etisalat:BAE Hükümeti % 60 

Dubai İslamic Bank:Dubai Hükümeti %29,8 
%o ı 
%0 
%5 
%0 
%0 
%0 

Ancak, ön yeterlik için başvuran Belgacom SA de Droit Public adlı yabancı 
yatırımcı, 04.02.2005 tarihli başvurusu ile ihaleye katılmaktan vazgeçtiğini 
bildirmiştir. 

SORU-2 Alıcı ortaklıkta kamu payının bulunması, Türk Telekom'un 
paylarının satışını etkileyecek midir? 

CEVAP-2 Bu çerçevede öncelikle; söz konusu ihale ile Türk Telekom'un 
kamuya ait olan sermayesinin tamamı değil, sadece % 55'i satışa sunulmaktadır. 

Türk Telekom'un kamuya ait bulunan hisselerinin, sermayesinde kamu payı 
bulunan yabancı bir ortaklığa "satılmasına ilişkin olarak mevcut mevzuatta yasal bir 
engel bulunmamaktadır. Bu konıida ulusal güvenlik açısından da mevcut mevzuatta 
çeşitli önlemler alınmıştır. 
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406 sayılı Kanunun Ek: 17. maddesinde "Türk Telekom'un, yetkili kurallarında 
alınacak kararlarda, ekonomi ve güvenlikle ilgili olarak milli yararların korunması 
amacıyla Devlete söz ve onay hakkı verecek bir adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm 
hisseleri satılabilir. İmtiyazlı hisse, milli yararların korunması amacıyla ana sözleşme 
değişiklikleri, yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin 
devri ve nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi konularında söz ve 
onay yetkisine sahiptir" hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 406 sayılı Kanunun 2. maddesinin (f) bendine göre "Kurum, 
Türk Telekom dahil işletmecilerle imzaladığı sözleşmelerin ve verdiği genel izin ve 
telekomünikasyon ruhsatlarının şartlarına uyulmasının sağlanması için gereken 
tedbirleri almaya, faaliyetlerin mevzuat ile görev ve imtiyaz sözleşmesi, 
telekomünikasyon ruhsatı ve genel izin şartlarına uygun yürütülmesini izleme ve 
denetlemeye, aykırılık halinde ilgili işletmecinin bir önceki takvim yılındaki 
cirosunun % 3'üne kadar idari para cezası uygulamaya, milli güvenlik, kamu düzeni 
veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, 
gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında devralmaya ya da ağır kusur halinde 
imtiyaz sözleşmesini, telekomünikasyon ruhsatını ya da genel izni iptal etmeye 
yetkilidir" hükmü yer almaktadır. 

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, gerek imtiyazlı 
hissenin varlığı, gerekse Telekomünikasyon Kurumuna tanınan yetkiler, Telekom'un 
özelleştirilmesinden sonra da milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin 
gereği gibi yürütülmesi amaçlarıyla gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin serbest 
rekabet şartlarına uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli hukuki altyapının 
oluşturulmuş olduğunu göstermektedir. 

SORU-3 Türk Telekom'un kamuya ait sermayesinin tamamının sermayesinde 
kamu payı bulunan yabancı bir ortaklığa satılması çelişkili bir tutum değil midir? 

CEVAP-3 Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin (Türk Telekom) özelleştirilmesi, 
406 sayılı Telefon ve Telgraf Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. 15.10.2004 tarih 
ve 2004/7931 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ise, Türk Telekom hisselerinin % 55'nin 
blok olarak satılmasını hükmetmektedir. 

Satışa ilişkin 25.11.2004 tarihli ihale şartnamesindeki yabancı yatırımcıların 
hissedarlık yapılarında bulunan kamu payları ile ilgili herhangi bir sınırlama 
getirilmediği gibi, 406 sayılı Telefon ve Telgraf Kanunu ve Doğrudan Yabancı 
Sermaye Kanununda da bu hususa ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.' 
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19.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB müktesebatına uyum çalışmalarına ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4712) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 10.01.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

AB Genel Sekreteri Sayın Murat Sungar'a, 27.09.2004 tarihinde, '"AB müktesebatı 
olarak sözü geçen 70 ila 90 bin sayfa olduğu söylenen müktesebat başlıkları, konuları ve 
özetleri nedir" sorusunu soru sormuş, AB Genel Sekreterliği'nden verilen cevapta ise 31 adet 
müktesebat başlığı sıralanmıştır. 

Müktesebat başlıkları arasında Bakanlığınızı ilgilendiren, "Şirketler Hukuku" 
konusunun kapsamı şu şekilde açıklanmıştır: 

- "Bu başlık çerçevesinde, Üye Devletler iç pazarda şirketlerin rahatça işlemesini 
sağlamak için uyumlaştmlmış kuralları kabul edip uygulamak zorundadır. Bu başlık 
yasamayla ilgili beş alanı kapsamaktadır. Dar anlamda şirketler hukuku, muhasebe kanunu. 
fikri mülkiyet hakkı, sinai mülkiyet hakkı ve hukuki ve ticari konular ile akitlerden doğan 
yükümlülükler konusundaki yargı kararlarının tanınması ve yerine getirilmesi" 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Soru la r : 

1 - AB ile müzakerelerin 3 Ekinı 'de başlaması öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bakanlığınız 
AB müktesebatı ile ilgili olarak, kendi açısından tarama faaliyetine başlamış mıdır? 

2- Başlamış ve bu tarama faaliyeti eğer neticelenmiş ise, bulgular ve neticeler nelerdir? 
3- Tadadi olarak Türkiye, hangi konuda, hangi müktesebatı alacak ve nasıl bir uyum 

gösterecektir? 
T C ANKARA 

ADALET BAKANLIĞI M./«*Z20O5 
Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/01/2005 tarihli ve A Ol O.GNS 
O.10.O0.02-7/4712-8982/27765 sayılı yazınız, 

b) 07/02/2005 tarihli ve 136 sayılı yazımız 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4712 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir 

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

Bilgilerinize arz ederim. /"" ^P 
° ^ C .çfferf ÇİÇEK 

Bakan 
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T C 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

Sayın Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazalı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4712 Esas No.lu 
som önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Avrupa Birliği Müktesebatının 31 konu başlığından oluştuğu; 5 numaralı konu 
başlığının şirketler hukuku olduğu; Bakanlığımızın şirketler hukuku bakımından Türk Ticaret 
Kanunu Tasansınm hazırlanması ve kanunlaşmasından sorumlu olduğu, bu hususun Avrupa 
Birliği Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programının "Şirketler Hukuku" 
başlıklı bölümünde de belirtildiği; Bakanlığımızın Avrupa Birliği şirketler hukuku 
bakımından sorumluluğunun yalnızca Türk Ticaret Kanununa karşılık gelen Avrupa Birliği 
mevzuatıyla sınırlı olduğu, zira Avrupa Birliğinin yürürlükteki mevzuat fihristinde yer alan 29 
adet temel şirketler hukuku mevzuatının 20'si bakımından Türk Ticaret Kanununun karşılık 
Türk mevzuatı durumunda olduğu, söz konusu 20 mevzuattan 6'sının yalnızca üye devletlere 
yönelik olup, tam üyelik gerektirdiği, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin Avrupa 
Birliği şirketler hukukuna uyumu çalışmalarında dikkate alınabilecek mevzuat sayısının 14 
olduğu, öte yandan Avrupa Birliğinin yürürlükteki mevzuat fihristinde, Türk Ticaret 
Kanununa karşılık gelmeyen geriye kalan 9 adet mevzuattan, 3'ünün "şirketlerin 
vergilendirilmesi" ve 2'sinin "kooperatif şirketler" hakkında olduğu, 4 mevzuatın ise üye 
devletler arası sözleşme ve buna ilişkin protokollerden oluştuğu, belirtilen mevzuat 
bakımından karşılık gelen Türk mevzuatının ise diğer kurumlarımızın sorumluluk alanında 
yer aldığı, bunlardan "şirketlerin vergilendirilmesi"ne ilişkin Avrupa Birliği mevzuatı 
bakımından karşılık Türk mevzuatı olan 5422 sayılı "Kurumlar Vergisi Kanunu"nun Maliye 
Bakanlığının, kooperatif şirketler hakkındaki Avrupa Birliği mevzuatı bakımından karşılık 
gelen Türk mevzuatı olan 1163 saydı "Kooperatifler KanumTnun ise. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının sorumluluk alam içerisinde yer aldığı; şirketlerin birletmesi Türk Ticaret 
Kanunu kapsamında olmakla birlikte, anonim şirket olarak kurulan bankaların birleşmesinin 
özel düzenleme içermesi nedeniyle, 4389 sayılı "Bankalar KanumTnun da bu husus 
bakımından karşılık mevzuat oluşturması sebebiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumunun da sorumlu kurumlar arasında yer aldığı; Bakanlığımızın sorumluluğunda 
bulunan şirketler hukuku mevzuatı bakımından ön tarama sürecine başlandığı, söz konusu 29 
temel mevzuattan 14'ü ve bunlarda değişiklik yapan 8 tamamlayıcı mevzuatm Bakanlığımız 
tarafından Türkçe'ye tercüme ettirildiği, bu mevzuatm Türkçe ve İngilizce olarak 
Bakanlığımızın Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü web sayfasında yer aldığı; Türkçe'ye 
tercüme edilmiş olan bu mevzuatın Türk Ticaret Kanunu Tasarısını hazırlamak üzere 
Bakanlığımızda kurulan Komisyon tarafından yürütülen çalışmalarda da dikkate alındığı, 
Bakanlığımızca hazırlanarak bakanlıkların, yüksek yargı organlarının, üniversitelerin, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil 
toplum örgütlerinin görüşüne sunulan Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Avrupa Birliği 
şirketler hukuku mevzuatı hükümleri ile uyumlu olduğu; 

Bununla birlikte Türk Ticaret Kanununun karşılık geldiği Avrupa Birliği mevzuatı 
bakımından, Bakanlığımızın tek başına sorumlu kurum olmayıp, başta Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Yeminli Malî 
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Müşavirler Odası ve Merkez Bankasının da sorumluluklarının bulunduğu, belirtilen 
kurumların başta Türk Ticaret Kanununun uygulanması bakımından gerekli tamamlayıcı 
mevzuatı çıkararak Kanunun uygulanması bakımından gerekli idarî kapasiteyi oluşturmaları 
gerektiği; bu bağlamda Türk Ticaret Kanunu Tasarısı kanunlaştıktan sonra Bakanlığımızın 
sorumluluğunun, Kanunu uygulayacak mahkemelerin idarî kapasitesine yönelik ihtiyaçlarını 
karşılamakla sınırlı olduğu, buna karşılık yukarıda belirtilen kurumların Kanunun 
uygulanması bakımından idarî kapasitenin oluşturulmasında daha fazla ve doğrudan 
sorumluluklarının bulunduğu; 

Öte yandan Bakanlığımızın "Şirketler Hukuku" konu başlığının yanı ara 31 konu 
başlığı içerisinde 24 konu başlığını oluşturan "Adalet ve İçişleri Alanında İşbirtiğTne ilişkin 
mevzuatın yalnızca "adalete" ilişkin olan kısmından sorumlu olduğu, zira eski adıyla "adalet 
ve içişleri alanında işbirliği" yeni adıyla "özgürlük, güvenlik ve adalet alam yaratılması" 
konusunda Bakanlığımızın yanı sıra İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Gümrük 
Müsteşarlığının diğer sorumlu kurumlar olduğu, Bakanlığımızın sorumluluk alanına giren 
"adalet alanında işbirliğine" yönelik mevzuatın, 2001-2002 yıllarındaki ön tarama döneminde 
Bakanlığımız tarafından taramadan geçirildiği, söz konusu mevzuattan, ön taramanın 
yapıldığı dönemde öncelik arz eden kısmının tercüme ettirilerek Bakanlığımızın web 
sayfasında yayımlandığı, Bakanlığımız tarafindan son dönemde yapılan çalışmalarda söz 
konusu mevzuatın güncelleştirildiği ve tüm mevzuatın listesinin çıkarıldığı, bu çerçevede 
Bakanlığımızın adalet ve içişlerinde işbirliği alanında uyum ile sorumlu olduğu mevzuattan 
ceza hukuku alanında 81 Avrupa Birliği mevzuatı üe 7 mevzuat taslağının saptandığı, özel 
hukuk alanında ise 32 Avrupa Birliği mevzuat ile 12 mevzuat taslağının tespit edildiği, 
bunların yanı sıra avukatların serbest dolaşımı, fikrî ve sınaî hakların etkin uygulanması 
alanlarının da Bakanlığımızın görev ve sorumluluk alanı içerisinde kaldığı, ancak bu 
konularda Barolar Birliğinin avukatlar açısından, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kültür 
Bakanlığı ve Taran ve Köyişleri Bakanlığının fikrî ve sınaî haklar açısından birlikte sorumlu 
olduğu; 

Bakanlığımız, bütün bu konulan ayrıntılı ve analitik bir şekilde ele almak üzere 
müzakere stratejisi hazırlamakta olup, bu konuda son düzeltmelerin yapılmakta olduğu; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB mükte sebatına uyum çalışmalarına ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/4713) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz t^iejim,—10-01.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

AB Genel Sekreteri Sayın Murat Sungar'a, 27.09.2004 tarihinde, '"AB müktesebatı 
olarak sözü geçen 70 ila 90 bin sayfa olduğu söylenen müktesebat başlıkları, konuları ve 
özetleri nedir" sorusunu soru sormuş, AB Genel Sekreterliği'nden verilen cevapta ise 31 adet 
müktesebat başlığı sıralanmıştır. 

Müktesebat başlıkları arasında Bakanlığınızı ilgilendiren, "Rekabet Politikası" 
konusunun kapsamı şu şekilde açıklanmıştır; 

" Rekabete ilişkin müktesebat hem rekabet, hem de devlet yardımlarının kontrollü 
politikalarını kapsamaktadır. Müktesebat, şirketlerin rekabete aykırı davranışları (şirketler 
arası kısıtlayıcı anlaşmalar ve hakim durumun kötüye kullanılması) ile mücadele etmeye ve 
hükümetlerin iç pazarda rekabeti bozucu devlet yardımları vermesini engellemeye yönelik 
usul ve kurallar içermektedir. Genel olarak, rekabet kuralları Birliğin tümünde doğrudan 
uygulanabilir niteliktedir ve Üye Devletler bu kuralların uygulanmasında Komisyon ile tam 
işbirliği içinde olmak zorundadır.'" 

Müktesebat başlıkları arasında Bakanlığınızı ilgilendiren, '"Sosyal politika ve 
istihdam" konusunun kapsamı şu şekilde açıklanmıştır: 

"Sosyal alandaki müktesebat, iş hukuku, istihdam ve sosyal güvenlik bakımından 
kadın ve erkek arasındaki eşit muamele, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlardaki minimum 
standartları içerir. Halk sağlığına (tütün kontrolü ve gözetimi ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü 
konularında) ve son dönemde ırk, etnik köken, din. inanç, özürlülük, yaş ve cinsel eğilim 
sebeplerine dayalı ayırım yapılmamasına ilişkin olarak spesifik bağlayıcı kurallar 
geliştirilmiştir. Avrupa Sosyal Fonu. AB nin, Avrupa İstihdam Stratejisinin uygulanmasını 
desteklediği ve sosyal içerme çabalarına katkıda bulunduğu başlıca mali araçtır, Üye devletler 
Avrupa düzeyinde sosyal diyaloga ve istihdam politikası, sosyal içerme ve sosyal koruma 
alanlarındaki \P. politikası süreçlerine katılmaktadır." 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

. - n r u l a r : 

!- . \B ile müzakerelerin 3 Ekim'de başlamam öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bakanlığınız 
AB müktesebatı ile ilgili olarak, kendi aksından tarama faaliyetine başlamış mıdır9 

..'- Başlamış ve bu tarama faaliyeti eğer nciieelenmiş ise, bulgular ve neticeler nelerdir? 
I'adacli olarak Türkiye, hangi konuda,, ti" .a: rııükîCyabau alacak \e nasıl bir uyum 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.13.APK.0-12-00-00/3IO - G l b 24 ŞUBAT 200f 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.01.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4713-8984/27767 sayılı yazınız. 
İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'e ait 7/4713 

Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi 
ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

1- AB Müktesebatma uyum konusunda Türkiye tarafından taahhüt edilen mevzuata 
ilişkin düzenlemeler Ulusal Programlarda yer almakta olup, Bakanlığımca bu çerçevede 
uyumlaştırılması taahhüt edilen AB müktesebatma ilişkin tarama süreci gerekli hazırlıklar 
yapılarak gayri resmi biçimde sonuçlandırılmıştır. 

2- AB Müktesebatı ve bu Müktesebata uyum durumu konu başlıkları itibariyle aşağıda 
açıklanmaktadır, 

İş Hukuku 
98/59/EC sayılı 'Toplu işten çıkarmalarla ilgili üye devletlerin mevzuatlarının 

yaklaştınlması" Direktifi ile ilgili olarak; toplu işten çıkarma halinde uygulanacak esaslara 
ilişkin düzenlemeler büyük ölçüde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 29 uncu maddesi ile 
gerçekleştirilmiştir. 

2001/23/EC sayılı ''Müessesenin veya Müessesenin bir kısmının devri halinde 
çalışanların haklarının korunmasına ilişkin üye devletlerin mevzuatının yaklaştınlması" 
Direktifi ile ilgili olarak; 4857 sayılı İş Kamınu'nun 6 inci maddesiyle, işyeri devri ve devir 
konusu tanımlanmış, devreden ve devralanın sorumlulukları düzenlenmiş, devir halinde 
işçilerin korunmaları sağlanmış, (Direktife göre daha ileri haklar getirilmiştir.) haklı ve 
geçerli sebepler ile işçi ve işverenin fesih hakları saklı tutulmuş, getirilen hükümlerin iflas 
gibi sebeplerle uygulanmayacağı düzenlenmiştir. 

91/533/EEC sayılı "İşverenin sözleşme ya da istihdam ilişkisine uygulanabilecek 
koşulların çalışanlara bildirilmesi yükümlülüğü" hakkındaki Direktifle ilgili olarak; 4857 
sayılı İş Kanunu'nun 8 inci maddesinde iş sözleşmesinin tanımı ve bilgilendirme 
yükümlülüğü direktife uygun olarak düzenlenmiş, 22 inci madde ile de; iş sözleşmesinde 
değişiklik yapılması halinde işçiye daha ileri haklar getiren hükümler konulmuştur. 

97/81 /EC sayılı "Kısmi çalışma çerçeve anlaşmasına ilişkin" Direktifle ilgili olarak; 
4857 sayılı İş Kanunu'nun 5, 13 ve 63 üncü maddeleriyle kısmi zamanlı çalışma usullerinde 
tam uyum sağlanmış ayrıca, İş Kanunu'nun 14 üncü maddesi ile çağrı üzerine, 7 nci 
maddesiyle geçici, 64 üncü maddesiyle, telafi edici gibi diğer esnek çalışma şekilleri de 
düzenlenmiştir. Sözkonusu çalışma sürelerine ilişkin olarak da "İş Kanunu'na İlişkin Çalışma 
Süreleri Yönetmeliği "6/4/2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
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2003/88/EC sayılı "Çalışma süresinin düzenlenmesinin belirli yönlerine ilişkin'' 
Direktifle ilgili olarak; 4857 sayılı İş Kanunu'nda çalışma sürelerinin düzenlenmesi 
bakımından gece çalışması, hafta tatili, ara dinlenmesi, postalar halinde çalışma, iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerinin alınması hususları Direktife uygun olarak düzenlenmiştir. 

Bu Direktif bağlamında, İş Kanunu'na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 6/4/2004 
tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazete'de, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği ise, 3/3/2004 tarih ve 
25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

99/70/EC sayılı "Belirli süreli çalışma hakkında çerçeve anlaşmasına ilişkin" 
Direktifle ilgili olarak; 4857 sayılı Kanun'un 11 ve 12 nci maddeleriyle belirli süreli çalışma 
konusunda: belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesinin tanımı yapılmış, belirli süreli iş 
sözleşmesi ile çalışanlara muamele eşitliği sağlanmıştır. 

2000/79/EC sayılı "Havacılık sektöründe mobil personel olarak çalışanların çahşma 
saatlerinin düzenlenmesine ilişkin" Direktifle ilgili olarak; Hava İş Kanunu tasarısı 26/7/2004 
tarih, 2975/33152 sayılı yazı ile Başbakanlığa gönderilmiştir. 

94/33/EC sayılı "Çalışan gençlerin işyerinde korunması hakkındaki" Direktif ile ilgili 
olarak; çocukların çalıştırılma yasağı ve gençlerin işyerinde korunmasına ilişkin yeni İş 
Kanunu'nda düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme esaslarını getiren "Çocuk ve Genç İşçilerin 
Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" 6/4/2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden 
sayılacağına, kadınlarla, 16 yaşını doldurmuş, fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi 
çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirleyen "Ağır ve 
Tehlikeli İşler Yönetmeliği" 16/6/2004 tarih 25494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

91/383/EEC sayılı "Belirli süreli iş ilişkisi veya geçici iş ilişkisi ile çalışan işçilerin iş 
sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesinin teşvikine yönelik tedbirlere ilişkin" Direktif, 
"Geçici veya Sınırlı Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" adı altında 
uyumlaşiırılmış olup, 15/5/2004 tarih 25463 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Sosyal Diyalog 
Yeni İş Kanunu'nun 114 üncü maddesinde; Üçlü temsile dayalı istişari mahiyette bir 

danışma kurulunun oluşturulacağı öngörülmüştür. Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin 
yönetmelik 4/4/2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Kadın-Erkek Eşitliği 
75/117/EEC sayılı "Kadın ve erkek çalışanlar arasında eşit ücret ilkesinin uygulanması 

hakkında üye devletlerin mevzuatlarının yakmlaştınlmasına" ilişkin Direktifle ilgili olarak; 
4857 sayılı iş Kanunu'nun 5 inci maddesi ile kadın ve erkek çalışanlar için ücret eşitliği 
sağlanmıştır. 

76/207/EEC sayılı ve bunu değiştiren 2002/73/EC sayılı "İşe alınma, mesleki eğitime 
giriş ve çalışma şartları; Kadın ve erkekler arasında muamele eşitliği prensibinin 
uygulanmasına ilişkin" Direktifler ile ilgili olarak; 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5 inci 
maddesiyle, kadın ve erkekler arasında istihdama kabul, mesleki eğitim, terfi ve çalışma 
şartlarında muamele eşitliği prensibi sağlanmıştır. 

97/80/EC sayılı "Cinsiyete dayalı ayrımcılık konusunda ispat mükellefiyeti 
hakkındaki" direktifle ilgili olarak; 4857 sayılı İş Kanunu'nun iş ilişkilerini düzenleyen 
5 inci maddesi kapsamında cinsiyete dayalı ayırımcılık hallerinde işverenin ispat 
yükümlülüğü düzenlenmiştir. 
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96/34/EC sayılı "Ebeveyn izni hakkındaki" Direktifle ilgili olarak; hukuki 
düzenlemeye ilişkin çalışmalar Bakanlıklar arasında devam etmektedir. 

92/85/EC sayılı "Hamile, loğusa veya emzikli çalışan kadınların iş yerinde sağhk ve 
güvenliklerinin iyileştirilmesine ilişkin asgari önlemlerin belirlenmesi" Direktifi ile ilgili 
olarak; İş Kanunu'nda düzenleme yapılmış olup, "Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma 
Şartları ile Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik" 14/7/2004 tarih ve 
25522 sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

79/7/EEC, 86/613/EEC, 86/378/EEC (değiştiren 96/97/EC) sayılı "Sosyal güvenlik 
alanında kadın ve erkeğe muamele eşitliği hakkındaki" Direktiflerle ilgili olarak; 2926 sayılı 
Kanun'da yapılan değişiklik ile erkekler için aile reisi olma zorunluluğu kaldırılarak eşit 
muamele ilkesi sağlanmıştır. 

Ayrımcılığın Önlenmesi 
2000/43/EC sayılı " Irk ve etnik kökene bakılmaksızın kişilere eşit muamele edilmesi 

ilkesinin uygulamaya konulması" ile 2000/78/EC sayılı "İş yerinde ve meslekte eşit muamele 
alanında genel bir çerçeve oluşturan" Direktiflerle ilgili olarak; 4857 sayılı İş Kanunu'nun iş 
ilişkisini düzenleyen 5 inci maddesinde, yine, aynı Kanun'un 18 inci maddesinde, ayırımcılık 
düşüncesiyle iş ilişkisinin sona erdirilmesi yer almaktadır. 

6/8/2003 tarih 25191 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4958 sayılı 
Kanun'un 57 nci maddesiyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 3/II A maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. Yine, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun 24/H (b) bendinde 
24/7/2003 tarih ve 4956 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesiyle yapılan değişiklik ile yabancı 
uyruklularda bu Kanun kapsamına dahil edilmişlerdir. 

İs Sağlığı ve Güvenliği 
İş Kanunu'nun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 77-89 uncu maddeleri ve bu alandaki 

Ulusal Programımızdan uyumlaştırılması taahhüt edilen AB Direktifleri mevzuatımıza 
yönetmeliklerle aktarılmıştır. Bu alanda 21 adet yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 

Kişilerin Serbest Dolaşımı 
Bu başlık altında yer alan Bakanlığımız taahhüdü, yabancıların çalışma izinlerinin 

düzenlenmesi olup, "4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun" 6/3/2003 
tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu Kanun ile 2007 sayılı Türkiye'deki 
Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

3- Bugün itibariyle, Çalışma Mevzuatı ile AB Müktesebatı arasında uyumlaştırma 
büyük ölçüde tamamlanmış olmasına rağmen, müzakerelerin başlaması ile birlikte bir dizi 
alanda ek düzenlemeler yapılması için çalışmalar devam etmektedir. 

Bunlar konu başlıkları itibariyle; 
İş Hukuku'nda; 99/63/EC, 96/71/EC, 2001/86/EC, 2002/14/EC, 2000/79/EC, 

98/59/EC , 2003/88/EC, 2001/23/EC, ve 91/533/EEC sayılı Direktifler, 
Kadın-Erkek Eşitliği'nde, 97/80/EC ve 96/34/EC sayılı Direktifler, 
Sosyal Diyalog'da; 2001/86/EC ve 2002/14/EC sayılı Direktifler, 
Ayrımcılığın Önlenmesi'nde; 2000/43/EC ve 2000/78/EC sayılı Direktifler ile 

2000/43/EC ve 2000/78/EC sayılı Direktiflerdir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

/ Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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21.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, 2003 ve 2004yıllarının cari işlemler açığına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/4715) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

1 - 2003 yılında cari işlemler açığı kaç milyar dolar olarak gerçekleşmiştir? 

2-Hükümet, 2004 cari işlemler açığını kaç milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşeceğini öngörmüştür? Tespit edilen hedeflere ulaşılmış mıdır? 

3 - Cari açık 2004 yılında bir önceki yıla göre yüzde kaç artmıştır? Cari 
açıktaki artış trendinin devam etmesi halinde, Ülkenin dış finansmanında 
sorunlarla karşılaşılacağı kaçınılmaz olduğuna göre, bu tür sorunları 
önlemeye yönelik olarak ne gibi tedbirler alınmıştır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLİĞİ 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.07.0.BMK.0.12-4 

Konu : Yazılı Soru Önergesi ' ' ( r n t ° A ° A 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 04/02/2005 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-416-3/538 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, İğdır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Dursun AKDEMİR' e ait 
7/4715 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiş ve 
Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir. 

1-2003 yılında cari işlemler açığı 8 milyar 37 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 
2-2004 yılında cari işlemler açığı 7.6 milyar Dolar olarak hedeflenmiş iken 15.6 milyar 

Dolar olarak gerçekleşmiştir. 
3- 2004 yılında cari işlemlerdeki açığın 15.6 milyar Dolar olarak gerçekleştiği dikkate 

alındığında, program hedefi yüzde 105.2 oranında aşılmıştır. 2003 yılına göre ise cari 
işlemlerdeki açık tutan yüzde 93.8 oranında artış göstermiştir. 

Cari açık ve dış ticaret açığı 2003 ve 2004 yıllarında artmakla birlikte, bu artış büyük 
oranda yüksek büyüme sürecinin tabii bir sonucudur. Bilindiği üzere, 2004 yılında büyüme 
konusunda program öngörüsü %5 iken gerçekleşmenin yüzde 8-9 arasında olması 
beklenmektedir. Yüksek büyüme dönemlerinde cari açığın yükselmesi sadece Türkiye'ye özgü 
bir durum değildir. Bu gelişme, Türkiye'nin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin ekonomik 
gelişmeleri incelendiğinde açıkça görülmektedir. 

İthalatın son yıllardaki gelişimine bakıldığında, dış ticaret açığındaki artışın büyük oranda 
yatırım malları ile ara malı ithalatındaki artıştan kaynaklandığı görülmektedir. Ocak-Aralık 
dönemi verileri açısından 2003 ve 2004 yılları karşılaştırıldığında, ithalat geçen yıla göre 27.8 
milyar dolar daha yüksek gerçekleşirken, bunun yaklaşık yüzde 77'si yatırım malları ile ara malı 
ithalatındaki artıştan kaynaklanmıştır. Bu durum, ithalatın daha çok büyüme endeksli olarak artış 
gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

Cari açık önemli olmakla birlikte, asıl önemli olan husus cari açığın finanse edilip 
edilemeyeceğidir. Türkiye, 2003 yılında olduğu gibi 2004 yılında da cari açığın finansmanı 
konusunda hiçbir sıkıntı ile karşılaşmamıştır. Türkiye'de, her ne kadar mevcut açık yüksek 
büyüme ortamının bir sonucu olsa da cari açığın dikkatli bir şekilde izlenmesi ve finanse 
edilebilir bir durumdan çıkmasının önlenmesi gerektiği de açıktır. 

Bu amaçla Hükümetimiz, bugüne kadar gerekli tedbirleri almış ve bundan sonra da faiz 
dışı fazlanın yükseltilmesine yönelik bütçe politikası da dahil olmak üzere her türlü tedbiri 
almaya ve uygulamaya devam edecektir. r - r ^ S ^ - ^ 

Bilgilerine arz ederim. y^^^^^^ 
> c £ ı n a l I J N A K I T A N 

/ M u l i y e B a k a n ı 
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22.- Aydın Milletvekili Mehmet BOZTAŞ'ın, Nazilli-İzmir ana doğalgaz iletim hattının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/4723) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler tarafindan 

yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 
Saygılanmla 

Mehmet BÜZTAŞ 
AYDIN MİLLETVEKİLİ 

Aydın İli ve ilçelerine doğalgaz ulaşımını sağlayacak Nazilli-İzmir Ana Doğalgaz 
İletim Hattı yapılamadığından bölge yerleşim merkezlerine ve sanayi sektörüne doğalgaz 
verilememektedir.Bu durum üretim girdilerinde doğalgaz kullanan işletmeler lehine haksız 
rekabete neden olmaktadır. Ayrıca Büyük Menderes Nehri ve Havzası'ndaki kirlilik nedeni 
ile çevre sorunları yaşanan bölgemizde, temiz yakıt kullanma olanağından yoksun bırakılması 
çevre sağlığı açısından da yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu anlamda; 

1-Nazilli-İzmir Ana Doğalgaz İletim Haiti'nin son durumu nedir? 

2-Bu hattın ihalesi yapılmış mıdır? Yapıldıysa kazanan firma ile BOTAŞ arasında 
herhangi bir sorun var mıdır? 

3-BOTAŞ, projenin tamamlanması ve bölgeye doğalgazın ulaştırılması konusunda ne 
yapmaktadır? 

4-Sonuç olarak bu hattan doğalgaz beklemen Aydın ilinin beklentileri tanı olarak ne 
zaman karşılanacaktır0 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı : B.15.0 .APK.0.23-300- 1-5 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 2 2 "'.']" "T ?rtnr 

2S74 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 31.01.2005 tarih ve KAN.KARMD.A.01.0.GNS.O.10.00.02-9032 
sayılı yazısı. 

Aydın Milletvekili Sayın Mehmet BOZTAŞ'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/4723 esas no.lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği Boru Hatları ile Petrol Taşıma 
A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan ya/ılı bilgiler 
doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. yİÂ . */^—^}'^~ 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET BOZTAŞ'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/4723) 

SORULAR 1.2.3.4: 
Aydın İli ve ilçelerine doğalgaz ulaşımını sağlayacak Nazilli-lzmir Ana Doğalgaz 

İletim Hattı yapılamadığından bölge yerleşim merkezlerine ve sanayi sektörüne doğalgaz 

verilememektedir. Bu durum üretim giderlerinde doğalgaz kullanan işletmeler lehine 

haksız rekabete neden olmaktadır. Ayrıca Büyük Menderes Nehri ve Havzası'ndaki kirlilik 

nedeni ile çevre sorunları yaşanan bölgemizde, temiz yakıt kullanma olanağından yoksun 

bırakılması çevre sağlığı açısından da yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu anlamda; 

- Nazilli- İzmir Ana Doğalgaz İletim Hattı'nın son durumu nedir? 

- Bu hattın ihalesi yapılmış mıdır? Yapıldıysa kazanan firma ile BOTAŞ arasında 

herhangi bir sorun var mıdır? 

- BOTAŞ, projenin tamamlanması ve bölgeye doğalgazın ulaştırılması konusunda 

ne yapmaktadır? 

- Sonuç olarak bu hattan doğalgaz bekleyen Aydın ilinin beklentileri tam olarak ne 
zaman karşılanacaktır? 

CEVAPLAR 1.2.3 4: 

Türkiye'de doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile 6 fazda gerçekleştirilmiş 

olan iletim hatları ihalelerine; Sivas-Mersin Doğal Gaz İletim Hattı ve Konya-lzmir Doğal 

Gaz iletim Hattı olmak üzere iki ana bölümde çıkılmıştır. Aydın lli'ne doğal gaz sağlayacak 

olan Konya-lzmir Doğal Gaz İletim Hattı; Konya-lsparta, Isparta-Nazilli ve Nazilli-lzmir 

Doğal Gaz İletim Hatları olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 

Nazilli-lzmir Doğal Gaz İletim Hattı; 40 inç çapında yaklaşık 202,390 m.lik bir boru 

hattı olup, güzergah etüdü ve jeolojik etütlerin yapılması, şeritvari halihazır haritanın ve 

kamulaştırma haritaları ile kamulaştırma dosyalarının hazırlanmasını teminen, Arazi-Etüd 

ve Kamulaştırma/Mühendislik ihalesine çıkılmıştır. 01.02.2005 tarihinde İhale 

gerçekleştirilmiş olup, tekliflerin değerlendirilmesi çalışmaları devam etmektedir. İhalede 
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en uygun teklifi veren firma ile sözleşmenin imzalanmasını takiben 5 ay olarak 

öngörülmüş olan mühendislik çalışmalarına başlanacaktır. Mühendislik işleri ile eş 

zamanlı olarak sürdürülmek üzere 2005 yılı ortasında sözkonusu Boru Hattı'nın yapım 

ihalesine çı kılabilecektir. 

Aydın lli'nin doğal gaz ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen iletim hattı üzerinde 

16 inç çapında take-off vanası bırakılacaktır. 

Diğer taraftan, Nazilli-izmir Doğal Gaz İletim Hattından, Nazilli-Denizli-Aydın ve 

Söke'deki sanayi müşterileri ve organize sanayi bölgelerine doğal gaz arzı sağlamak 

amacı ile Dağıtım/Bağlantı Hattı Ihalesi'ne 08.12.2003 tarihinde çıkılmış olup, ihaleye 

katılan firmaların tekliflerinin değerlendirilmesi neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı 

fiyat teklifini veren firma ile 06.05.2004 tarihinde sözleşme imzalanmış ve anılan firma 

tarafından yapım çalışmalarına başlanmıştır. İşin yapım süresi 14 aydır. Bu proje 

kapsamında Aydın'daki konutların doğal gaz tüketimlerini karşılamak üzere bu yerleşim 

birimlerine kurulacak Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu girişine şehir take-off vanası 

bırakılacaktır. 

Sözkonusu take-off vanasından Aydın ili'ndeki konut tüketimine yönelik olarak 

yapılması gerekli olan şehiriçi dağıtımı ise, BOTAŞ tarafından doğal gaz arzının 

sağlanmasını müteakip, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasının (g) bendi uyarınca EPDK tarafından çıkılacak olan doğal gaz dağıtım 

lisansı ihalesi neticesinde, lisans alacak Dağıtım Şirketi tarafından sağlanacaktır. 
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23.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, LPG'li araçların denetimine ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4725) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunu delaletinizle arz ederim. 

MEVLÜT AKGÖK 
Karaman Milletvekili 

w • 
Ülkemizde her gün binlerce araç trafiğe çıkmaktadır. Özellikle büyük kentlerimizde 
şehir içi ulaşım çok düşük hızda seyretmekte olup yavaş seyreden araçlarda egzoz 
emisyon değerleri yükselmekte ve yaşadığımız coğrafya her geçen gün daha hızlı 
kirlenmektedir. Kolay bulunması, teknoloji ve endüstrideki hızlı gelişmeler, ekonomik 
zorluklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de LPG'li yakıtların otomotiv sektöründe 
kullanımını hızla gündeme getirmiştir. Hızla artan LPG'li araçların montaj emniyetinin 
ve kontrolünün yapılması ile araç dönüşümlerine yönelik denetim, belge ve 
kontrollerinin sağlıklı yapılmaması durumunda insan hayatanı tehlikeye atacak bir 
durum ortaya çıkmaktadır. Trafikteki LPG'li araçların durumu ile ilgili olarak ne gibi 
düzenlemeler yapılmaktadır. 
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T.C. ^ / tyfcÖ 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI n y\ 

Emniyet Genel Müdürlüğü "y ' 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.06 - ^ ç ^ / u o t f ' l Z - İ-O02/20Ö5 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :31.01.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9032 sayılı yazı. 

Karaman Millletvekili Mevlüt AKGÜN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen (7/4725) nolu yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Likit Petrol Gaz (LPG) kullanımına ilişkin uygulama, 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu'na istinaden yürürlüğe konulan "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" 
kapsamında gerçekleştirilmektedir. Makine Mühendisleri Odaları Birliği'nden yetki belgesi almış 
makine mühendislerine çizdirilen projeler TSE tarafından onaylanmaktadır. LPG dönüşüm montajı 
işlemleri yapan firmalar, TSE'den imalat yeterlilik belgesi almak zorundadır. LPG dönüşümü münferit 
olarak yapılıyorsa, teknik esaslara göre yapıldığının ve uygunluğunun otomotiv ana bilim dalı olan 
üniversiteler veya TSE'den alınacak "Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu" ile belgelenmesi 
gerekmektedir. Yetki belgesi olmadan dönüşüm yapan, belgesini kullandıran, başkasının belgesini 
kullananan ve benzeri aykırı uygulamalarda bulunan firmalar hakkında gerekli yasal işlemler 
yapılmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğünce ise dönüşümü yapılmış araçların periyodik 
muayenelerinde "gaz sızdırmazlık raporu" istenilmektedir. Ayrıca LPG dönüşümü yaptırıp da bunu 
tescil belgesine işletmek için müracaat eden araç sahiplerine; fatura, montaj tespit raporu, muayene-
kontrol ve karayolu uygunluk belgesi, teknik belge ve imalat yeterlilik belgesi suretini trafik tescil 
kuruluşlarına ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünce 
hazırlanan Yönetmelikle, LPG dönüşümü yapılan araçları, trafik tescil belgelerine işletmeyenlere, 
LPG ikmal istasyonlarınca gaz verilmemesi gerektiği düzenlenmiştir. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığınca 
hazırlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması , İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında 
Yönetmelik" 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Yönetmelik ile muayene istasyonlarının 
işletme şartları, muayene esasları, bulundurulacak araç ve gereçler, muayene süreleri ve benzeri 
hususlar belirlenmiştir. Böylece, araç muayene istasyonlarında özellikle uygun olmayan koşullarda ve 
yetkisiz kişilerce monte edilen LPG tüplerinin kontrolleri daha itina ile yapılmakta, bunların trafiğe 
çıkışlarına izin verilmemektedir. 

Lisanssız ikmal istasyonlarının bulunması ve diğer gaz ikmal istasyonlarının da bu 
Yönetmeliğe uymadıkları ile ilgili şikayetler ve aksayan hususların olduğu bilinmektedir. Bu 
sorunların çözümü için de, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, TÜPRAŞ, 
Enerji Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerince ortaklaşa bir çalışma başlatılmıştır. 

Trafik kontrolleri esnasında, LPG dönüşümünü tescil belgesine işletmeyen araçların sahiplerine 
Karayolları Trafik Kanunu'nun 32 nci maddesi uyarınca yasal işlem yapılmakta, bu araçlar 
eksikliklerinin giderilmesine kadar trafikten men edilmekte, bu araçları kullananlara da 45.80 YTL 
para cezası ile 8 ceza puanı uygulanmaktadır. Bu cezalar, Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek-3. 
maddesine göre her yıl Vergi Usûl Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan "yeniden 
değerleme" oranında artırılmaktadır. 
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Trafik ihlalleri ve saygısız araç kullanma nedenleriyle trafik kazaları meydana gelmekte, bu 
kazalarda her yıl yüzlerce insanımız hayatını kaybetmekte, yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Bunun 
önüne geçmek amacıyla merkez ve taşrada görevlendirilen trafik kuruluşlarımızın gerçekleştirdiği 
denetimlerin yanısıra Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca değerlendirilen 
trafik kaza istatistiklerine göre, trafik kazalarının yoğun olduğu yol kesimleri, mevsim, gün ve saatler 
tespit edilerek, buralarda öze! denetimler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca alkollü araç kullanmak 
suretiyle kazaların yoğun olarak meydana geldiği saatler dikkate alınarak, her gün 21.00-03.00 saatleri 
arasında alkol kontrolleri yapılmakta; yine mesire yerlerine, piknik alanlarına ve turistik mahallere 
gidiş ve dönüş güzergahlarında gerekli denetimler yapılmakta, özellikle hafta sonu ve resmi tatil 
günlerinde de alkol kontrolleri yapılmaktadır. 

Şehirlerarası yolcu otobüslerinin neden olduğu trafik kazalarını önlemek amacıyla, otobüsler 
üzerinde takograf, ışık donanımı, sürücü belgesi, tescil ve trafik belgeleri, sigorta poliçeleri, ticari taşıt 
kullanma belgesi, D1-D3 yetki belgesi kontrol edilmekte, terminal giriş ve çıkışlarında alkol 
kontrolleri, aracın fenni muayene durumu ile sürücülerin bilgisayar ortamında sorgulanmaları 
yapılmakta, sakıncası bulunan sürücülerin hareketine izin verilmemekte, eksiklikleri görülenler 
hakkında da yasal işlem yapılmaktadır. Ülkemiz genelinde meydana gelen trafik kaza istatistikleri 
aylık olarak incelenmekte ve artış görülen illerimizde ani denetimler uygulanmaktadır. Ayrıca 
merkezden görevlendirilen sivil denetleme ekipleriyle de trafik kuruluşlarımız, ekipleri ve personeli 
belirtilen hususlara riayet edip etmedikleri konusunda denetlenmektedirler. 

1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5237 sayılı Türk Ceza ICanunu'nun 22/c 
maddesinde; "Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde 
bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır." hükmüne 
yer verilmiştir. Bu hüküm ile kusurlarıyla trafik kazalarına sebep olan sürücülere verilen cezalar 
artırılmış ve bilinçli taksir kavramına yer verilerek suç ile ceza arasında bir denge sağlanmıştır. 

Tüm bu çalışmalarımız, yurtiçi ve uluslararası taşımalarda kullanılacak taşıtların ülkemiz 
karayollarında daha güvenli hareket etmelerini, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek durumlara 
meydan verilmemesine yöneliktir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

'AbdülkadirAKSU 
İçişleri Bakanı 
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24.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR'un, deniz taşımacılığına ve bazı limanlara ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Bina/i YILDIRIM'ın cevabı (7/4734) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının yazılı olarak yanıtlanmak üzere Ulaştırma Bakanı Sayın Binali 
YIL DİRİM tarafından yanıtlanmasına aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 11.01.2005 

A\ 
Ali R u a B O D U R 
İzmir Milletvekili 

SORULARIM 

1) Uluslar arası ticaret hacmi giderek artan ülkemizde deniz taşımacılığının 
güçlendirilmesi için yakın plandaki alacağınız önlemler nelerdir? 

2.) İzmir Alsancak Limanı Ege Bölgesinin ihtiyacını karşılayamamaktadır. İhtiyacı 
karşılayabilmesi için ne gibi önlemler alacaksınız? 

3) Alsancak Limanının büyütülmesi düşünülüyor ise fiziki olanaksızlıkları nasıl 
gidermeyi düşünüyorsunuz? 

4) Devlet tarafından yeni liman yeri olarak belirlenen Kuzey Ege (Çandarlı) Liman 
alanı çevredeki tüm Siyasi Partiler, Belediyeler, Meslek Odaları ve Demokratik 
Kitle Örgütleri tarafından benimsenmiştir. 

4a) Kuzey Hge (Çandarlı) Limanı ile ilgili çalışmalar hangi düzeydedir? 

4b) Bu limanın yapımına dönük tarih verebilir misiniz? 

I C 
U L A Ş T İ R M A B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a P l a n l a m a ve K o o r d i n a s y o n K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı 

S A Y I : B . I I . 0 . A P K . 0 . 1 0.0 I .2 1 . / K A / - V İ > ' « ^ £ O 
K O N U r lz ın i r M i l l e t v e k i l i 

Sayın Alı Rıza BODUR'un 
yazılı soru önergesi 

15 Şutol2005 

IJRKIYK BÜYÜK MİLLBT MKCLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLC.rl: TBMM Başkanlığının 31.01.2005 tarih ve A.01.0.ONS.0.10.00.02-9032 sayılı yazısı 

İzmir Milletvekili Sayın Alı Rıza BODUR'un 7/4734-9024 sayılı yazılı soru önergesinin 
ccvnhı ekte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim. 

li YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ RIZA BODUR'UN 
7/4734-9024 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU 1- Uluslararası ticaret hacmi giderek artan ülkemizde deniz 
taşımacılığının güçlendirilmesi için yakın plandaki alacağınız önlemler nelerdir? 

CEVAP 1- Karayolu taşımacılığını denizlere kaydırmak, kabotaj hattında 
yolcu, araç ve yük taşımacılığını canlandırmak ve rekabet gücü kazandırmak 
amacıyla, kabotaj hattında çalışan gemilere "ÖTV'si Sıfırlanmış Yakıt" verilmesi 
projesi 01 Ocak 2004 tarihinde başlatılmıştır. Proje ile, yolcu ve yük taşımacılığı 
yapacak işletmelerin desteklenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında liman hizmetleri 
ücret tarifelerinde de önemli indirimler sağlanmıştır. 

Limanlarımızdan yapılan seferlerin belli bir disiplin altına alınması ve düzenli 
hale getirilmesi amacıyla, Kabotaj Hattında düzenli sefer yapacak gemilere 
uygulanacak esasların belirlenmesine yönelik "Kabotaj Hattında Yapılacak Düzenli 
Seferlerde Aranacak Kriterler" belirlenerek ilgili kurum ve kuruluşlara 
duyurulmuştur. 

Ayrıca, Kabotaj hattı taşımacılığının teşviki amacıyla; "Kabotaj Taşımacılığı 
Saha Etüd Çalışması ve Bu Çalışmaya İstinaden Uygun Gemi Tipi ve Tonajının 
Tespiti"ne yönelik proje 2005 Mali Yılı Bütçesine alınmış olup, ihale çalışmaları 
sürdürülmektedir. Proje ile; mevcut imkan ve kabiliyetlerin tespit edilerek, özel 
sektörün uygun yerlerde ve uygun şartlarda yatırıma özendirilmesi, ticari ve 
ekonomik açılardan kabul edilebilir bir koster taşımacılık modeli oluşturulması 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizde genel anlamda Ulaştırma Modları arası dengesizliğin giderilmesi ve 
Ülke kaynaklarının en rasyonel bir şekilde kullanılması, dolayısıyla da karayolu 
ağırlıklı yük ve yolcu taşımacılığının dengeli bir şekilde demiryolu, havayolu ve 
deniz taşımacılığına yönlendirilmesi amacıyla hazırlık çalışmaları başlatılan 
Ulaştırma Ana Plan Stratejisi çalışması tamamlanma aşamasına gelmiş olup, çalışma 
sonunda ortaya çıkacak verilen ışığında denizciliğimizin geliştirilmesine yönelik 
gerekli adımlar atılacaktır. 

SORU 2- İzmir Alsancak Limanı Ege Bölgesinin ihtiyacını 
karşılayamamaktadır. İhtiyacı karşılayabilmesi için ne gibi önlemler alacaksınız? 

SORU 3- Alsancak Limanının büyütülmesi düşünülüyor ise fiziki 
olanaksızlıkları nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? 

CEVAP 2-3 İzmir-Alsancak Limanında yaşanmakta olan sıkışıklığa; kısa 
dönemde çözüm olmak üzere liman giriş kanalının taranması ve tevsii projesinin.ele 
alınması, uzun dönemde ise Kuzey Ege'de yeni bir liman yapımı söz konusudur. 

- 2 4 3 -



T.B.M.M. B : 64 1 . 3 . 2005 O : 3 

Mevcut durum itibariyle 2. kısım konteyner terminali yapımı ile yanaşma 
kanalının taranması projeleri, 1986 yılında yapılan Master Planda da öngörülmüştür. 
1992 yılında projeye ilişkin detay planlar hazırlanmış, ancak finansman sıkıntısı 
nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Proje için, Yap-İşlet-Devret Modeliyle ihaleye 
çıkılmışsa da çeşitli nedenlerle bugüne kadar herhangi bir ilerleme 
kaydedilememiştir. 

Kısa dönemde, limandaki sıkışıklığın giderilmesi amacıyla konteyner devir 
sayısı (konteynerin limanı terk ettiği gün sayısı) hızlandırılarak hizmetlerin 
aksamadan yürütülmesi sağlanmaktadır. Belediye ve Limanın imkanları kullanılarak 
liman sahasında 75 dönümlük atıl arazi düzeltilip betonlanarak hizmete verilmiştir. 

Ayrıca, limanda yaşanan sıkışıklığı gidermek amacıyla işletmeci kuruluş olan 
TCDD tarafından ihtiyaç duyulan ekipmanlar kiralama veya hizmet alma 
yöntemleriyle temin edilerek hizmet sunulmaktadır. 

SORU 4- Devlet tarafından yeni liman yeri olarak belirlenen Kuzey Ege 
(Çandarlı) Liman alanı çevredeki tüm Siyasi Partiler, Belediyeler, Meslek Odaları ve 
Demokratik Kitle Örgütleri tarafından benimsenmiştir. 

SORU 4a- Kuzey Ege (Çandarlı) Limanı ile ilgili çalışmalar hangi düzeydedir? 

CEVAP 4a- Ülkemizin batıya çıkış kapısı olan İzmir Limanının şehrin içinde 
yer alması ve liman geometrisinin tevsiata izin vermemesi nedenleriyle, bölgenin 
uzun vadedeki liman ihtiyacını karşılamak ve "Konteyner Aktarma Merkezi-HUB 
PORT" olarak hizmet vermek üzere planlanan "Kuzey Ege (Çandarlı) Limanı 
Projesi", 2000 yılında Bakanlığımız ve JICA (Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı) 
Teknik İşbirliği çerçevesinde tamamlanan "Ulusal Limanlar Master Planı" 
(ULİMAP) çalışmasında öncelikli proje olarak yer almıştır. Ancak yatırımın 
büyüklüğü, zamanlaması, fizibilite ve çevre etkileşim değerlendirmesi gibi 
hususlarda ayrıntılı çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu amaçla, ülkemiz ve İspanya Krallığı arasında imzalanan 98/10688 karar 
sayılı Milletlerarası Anlaşma çerçevesinde, İspanya Hükümetinden sağlanan hibe 
kredi ile "Kuzey Ege (Çandarlı) Limanı Güncelleştirilmiş Fizibilite Etüdü" işinin 
ihalesi 24.07.2003 tarihinde yapılmış olup, söz konusu etüt 2005 yılı içinde 
tamamlanacaktır. 

Diğer taraftan, aynı proje kapsamında Fizibilite Etüdü ile birlikte yürütülen 
ÇED araştırmasına ait ÇED raporu, Çevre ve Orman Bakanlığında onay 
aşamasındadır. 

SORU 4b- Bu limanın yapımına dönük tarih verebilir misiniz? 

CEVAP 4b- Yukarıda belirtilen çalışmaların tamamlanmasını müteakip, bütçe 
İmkanları ve alternatif finansman modelleri de değerlendirilmek suretiyle Kuzey Ege 
(Çandarlı) Limanının yapım işenin önümüzdeki yıllar Yatırım Programımıza alınarak 
gerçekleştirilecektir. 
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25.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, İzmir-Aliağa banliyö treni hafta sonu sefer
lerinin iptaline ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/4735) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın sayın Ulaştırma Bakanı tarafından YAZILI olarak yanıtlanması 
için gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.0l.20C£T 

Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

CHP Grup Başkanvekili 

1) TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü'nün aldığı kararla Aliağa-İzmir arasındaki 
banliyö treninin haftasonu gerçekleşen seferlerinin iptal edilme gerekçeleri nelerdir? 

2) Sözlü yapılan beyanlarda belirtiliği gibi Aliağa-İzmir banliyö treninin haftasonu 
seferlerinin iptal edilmesinin gerekçesi "yolcu sayısının azlığı" ise, bu durumun tespiti nasıl 
yapılmıştır? 

3) Bölge idarecilerinin beyanlarında da belirtildiği gibi, haftasonları Aliaağa-îzmir 
banliyö tren seferlerinde yolcu sayısının azalmadığı, sadece yolcu çeşitliliğinde farklılıklar 
olduğu, iptal kararı alınmadan önce yerinde tespit edilmemiş midir? 

4) Aliağa-Menderes Metro Hattının devreye girmesi için neden beklenmektedir? 
Hattın kullanılabilirliğini ölçmek için deneme seferleri neden başlatılmamaktadır? 

5) Her yıl onbinlerce insanımızı karayollarında trafik canavarına kurban ederken, 
meydana gelen kazaları azaltmak için demiryolu taşımacılığını özendirmek gerektiğini 
düşünüyor musunuz? 

6) Tren seferlerinin "yolcu azlığı" ve "zarar" gerekçeleriyle iptal edilmesinin 
"'d-.n-iı-.oli'. uymacılığını özendirmek" mantığıyla çeliştiğini düşünüyor musunuz? 

T.C. 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a P l a n l a m a ve Koord ina syon Kuru lu B a ş k a n l ı ğ ı 

- o . . / 25 ^ 0 2005 
SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A Z - . ' V : ^ - S J (j I ""** 
K O N U r lzmir Mi l l e t vek i l i 

Sayın Kemal ANADOL'un 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 31.01.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9032 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Kemal ANADOL'un 7/4735-9046 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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Jinali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL ANADOL'UN 
7/4735-9046 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU 1- TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü'nün aldığı kararla Aliağa-İzmir 
arasındaki banliyö treninin hafta sonu gerçekleşen seferlerinin iptal edilme 
gerekçeleri nelerdir? 

CEVAP 1- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü faaliyet giderlerinden tasarruf 
edebilmek amacıyla; verimsiz çalışan ve gelirin gideri karşılama oranı çok düşük olan 
ancak, ikame edilme imkanları da bulunan yolcu trenlerinin seferden kaldırılması 
yönünde gene! bir çalışma başlatmıştır. 

Bu çalışma sonucu, Çiğli-Aliağa Bölgesel Ekspres Trenlerinin hafta sonu ve 
tam tatil günleri seferleri kaldırılmıştır. Keza verimsiz çalıştığı tespit edilen 
Zonguldak-Gökçebey ve Samsun-Çarşamba arası yolcu trenleri, Kayseri-Adana 
arasında çalışan Erciyes Ekspresi, Burdur-İsparta ve Burdur-Gümüşgün arasında 
çalışan mototrenler ile yolcu trenleri, Afyon-Uşak arasında çalışan Meram 
Ekspresinin bağlantı treni, Adana-Yakapınar arasında çalışan ray otobüsleri ile 
Ankara-Elazığ-Diyarbakır arasında çalıştırılan 4 Eylül Mavi treninin Malatya-Elazığ-
Diyarbakır bölümü seferden kaldırılmıştır. Yapılan bu uygulama ile giderlerde yıllık 
13.336.000 YTL tasarruf beklenmektedir. 

SORU 2- Sözlü yapılan beyanlarda belirtildiği gibi Aliağa-İzmir banliyö 
treninin hafta sonu seferlerinin iptal edilmesinin gerekçesi "yolcu sayısının azlığı" 
ise, bu durumun tespiti nasıl yapılmıştır? 

CEVAP 2- İzmir Bölge mıntıkasında, hafta sonlan ve tam tatil günleri seferden 
kaldırılan Bölgesel Ekspres trenlerinin 2004 yılı üretim sonuçlarına göre; ortalama 
doluluk oram % 29, yolcu sayısı.126.555, geliri 163.395 YTL, gideri 772.158 YTL 
olup, gelirin gideri karşılama oranı % 21'dir. 

Çiğli-Aliağa-Çiğli arasında her gün çalıştırılan Bölgesel Ekspres trenleri; düşük 
verimlilikle çalışmakla birlikte, trenlerin çalıştığı hat kesiminin İzmir İli'nin 
banliyösü olması ve TCDD ile İzmir Belediyesi'nce ortaklaşa yürütülen projenin son 
aşamasına gelmesi dikkate alınarak, Pazar ve tam tatil günleri dışında her gün işler 
olarak 22.12.2004 tarihinden itibaren değiştirilmiştir. 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün hatlarında çalıştırılan tüm yolcu 
trenleri, tren bazında günlük ve aylık periyotlarla; yolcu sayıları, doluluk oranlan, 
taşıma gejjr ve giderleri olmak üzere çeşitli açılardan düzenli olarak takip 
edilmektedir. 
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SORU 3- Bölge idarecilerinin beyanlarında da belirtildiği gibi, hafta sonları 
Aliağa-îzmir banliyö tren seferlerinde yolcu sayısının azalmadığı, sadece yolcu 
çeşitliliğinde farklılıklar olduğu, iptal kararı alınmadan önce yerinde tespit edilmemiş 
midir? 

CEVAP 3- Aliağa-İzmir-Aliağa parkurunda; Pazar ve tam tatil günleri gezi 
veya zorunlu nedenler dışında; öğrenim, sağlık ve iş amacıyla seyahat yapılmadığı, 
bu nedenle trenlerin yolcu sayısının hafta içi yapılan seferlere göre çok düşük olduğu, 
mahallinde yapılan gözlemler ve istatistiki verilerle tespit edilmiştir. TCDD Bölge 
personelinin, trenlerde seyahat etmek suretiyle mahallinde yaptığı tespitler, aylık 
periyotlarla raporlanmaktadır. Söz konusu raporlar Kurum yetkililerince 
değerlendirilerek gerekli önlemler alınmaktadır. 

SORU 4- Aliağa-Menderes Metro Hattının devreye girmesi için neden 
beklenmektedir? Hattın kullanılabilirliğini ölçmek için deneme seferleri neden 
başlatılmamaktadır? 

CEVAP 4- TCDD'nin işletimindeki hatlardan; Aliağa-Menemen-Çiğli-
Halkapınar-Basmane ile Alsancak-Cumaovası kesimlerindeki banliyö hizmetinin 
metro standardına çıkarılması için, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD İşletmesi 
Genel Müdürlüğü arasında "Ortak Çalışma Ön Protokolü" hazırlanarak 27.07.1999 
tarihinde imzalanmıştır. Protokolle, İzmir Banliyösünde Belediye ile işbirliğine 
gidilmesi öngörülmüştür. 

Protokol ile sağlanan işbirliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi; banliyö 
dizisi satın alacak, tren ve gişe personeli istihdam edecek, banliyö güzergahındaki 
hemzemin geçitleri katlı çözümlere kavuşturacak ve 25 adet istasyonun 
düzenlemesini yapacaktır. 

TCDD ise, banliyö güzergahını tek hattan çift hatta çıkaracak, güzergahta yer 
alan köprü ve menfezleri çift hatta göre yeniden düzenleyecek, 2 adet istasyonu metro 
standardında düzenleyerek mevcut tek hattın bakımını yapacak ve banliyö 
güzergahını elektrikli ve sinyalli hale getirecektir. 

TCDD İşletmesi, yükümlülüklerinin tamamını yerine getirirken Belediye, 
yapması gereken işler için Avrupa Yatırım Bankasından bulduğu krediye işlerlik 
kazandıramadığından henüz hiçbir işe başlayamamıştır. Sadece öz kaynaklarından 
finanse edeceği 2 adet hemzemin geçidi ihale ederek işi başlatmıştır. Belediye, 6 adet 
istasyon düzenlemesi işini de ihale etmiş olup, TCDD'ce yapılacak yer tesliminden 
sonra işi başlatacaktır. 

İzmir'de metro standardında banliyö işletmeciliğine başlanamaması, 
Belediyenin -protokol gereği yükümlülüklerini yerine getirememesinden 
kaynaklanmaktadır. 
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SORU 5- Her yıl onbinlerce insanımızı karayollarında trafik canavarına kurban 
ederken, meydana gelen kazaları azaltmak için demiryolu taşımacılığını özendirmek 
gerektiğini düşünüyor musunuz? 

CEVAP 5- Halkımıza daha güvenli ulaşım hizmeti sunmak amacıyla çeşitli 
çalışmalar yapılmakta ve tedbirler alınmaktadır. 

Bu kapsamda, Ülkemizin en büyük ve önemli metropolü konumundaki Ankara 
ile İstanbul arasında güvenli, hızlı ve ekonomik bir ulaşım olanağı sunmak amacıyla 
"Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi" başlatılmıştır. Projenin tamamlanması ve temin 
edilecek tren setleri ile, Ankara-İstanbul arasında yaklaşık 3 saatte yolculuk olanağı 
sağlanmış olacaktır. 

Ülkemizin en yoğun yerleşimine sahip Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi 
arasındaki taşımaların da demiryolu+denizyolu kombine taşıma sistemine 
kaydırılması amacıyla Bandırma-İzmir hattının yenilenmesi tamamlanmıştır. 

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi ile yapılan protokol çerçevesinde 
önümüzdeki günlerde İstanbul-Bandırma arasında denizyolu, Bandırma-İzmir 
arasında demiryolu sistemi ile aktarmalı ulaşım olanağı halkımızın hizmetine 
sunulacaktır. 

Ülkemizin yolcu taşıma yoğunluğu bulunan Çukurova Bölgesinde; Mersin-
Adana-İncirlik hattı çift hatta çıkartılmış olup, İnciriik-Toprakkale kesimi de çift 
hatta göre projelendirilmiştir. Kaynak temin edilebilmesi halinde, Adana-Mersin 
hattında da metro standardında banliyö hizmeti verilerek, yolcu taşımaları demiryolu 
sistemine yönlendirilerek, karayollarında meydana gelen trafik kazalarının önüne 
geçilmesi sağlanacaktır. 

Ayrıca, TCDD İşletmesinin 5 Yıllık Yatırım Programında yer alan 42 set ray 
otobüsü, 32 adet banliyö dizisi, 89 adet yeni dizel lokomotif ve yeni yolcu 
vagonlarının araç parkına dahil edilmesiyle, taşıma kapasitesi ve demiryolu taşıma 
payları artırılarak halkımıza daha güvenli bir hizmet sunulacaktır. Böylece ülkemizde 
yaşanan elim trafik kazalarının minimum seviyeye çekilmesinde önemli ölçüde 
katkıda bulunulacaktır. 

SORU 6- Tren seferlerinin "yolcu azlığı" ve "zarar" gerekçesiyle iptal 
edilmesinin "demiryolu taşımacılığını özendirmek" mantığıyla çeliştiğini düşüyor 
musunuz? 

CEVAP 6- TCDD İşletmesi; mevcut araç parkı ve sınırlı diğer kaynaklarından 
azami ölçüde faydalanmak amacıyla, imkanlarını verimsiz alanlardan çekerek, talebin 
yoğun olduğu hatlara kaydırılması sonucunda yolcu sayısı da artmaktadır. Bu nedenle 
yapılan bu uygulama demiryoluna talebi artırmakta ve demiryolculuğu 
özendirmektedir. 
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26.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'in, 5272 sayılı Belediye Kanununun 84 üncü maddesine 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4757) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

24.12.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5272 sayılı Belediye 
Kanunun "Uygulanmayacak httkfimler" başlığını taşıyan 84. maddesinde şu hüküm yer 
almıştır: 

"MADDE 84. - Bu Kanunla, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle 
ilgili olarak, 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfassıhha Kanunu, 4.7.1934 tarihli ve 
2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu, 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanunu, 12.9.1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 
58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal'lerinin Sureti İdaresi Hakkında 
Kanun, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu, 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar 
Kanunu, 14.6,1989 tarihlî ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 27.5.2004 tarihli ve 5179 
sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 10.7.2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma 
Kanunu ile 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bu Kanun 
hükümlerine aykırılık bulunması durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır." 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. f/r 

Prof. Dr. Oğuz OYAN 
İzmir Milletvekili 

1- 5272 sayılı Kanunun 84 maddesinde anılan kanunların ve kanun hükmünde 
kararnamelerin hangi hükümlerinin 5272 sayılı Kanuna aykırı olduğu 
belirlenmiş midir? 

2- Böyle brr belirleme yapıldı ise bu hükümler başta belediyeler olmak üzere 
diğer kamu idarelerine ve kurumlarına genelge ile duyurulmuş mudur? 

3 - Bu konuda bir genelge yayımlandı ise içeriği nedir? 
4- 5272 sayılı Kanunun 84 maddesinde anılan kanunların ve kanun hükmünde 

kararnamelerin hangi hükümlerinin 5272 sayılı Kanuna aykırı olduğuna ilişkin 
bir belirleme yapılmadı ise bu durumun neden olacağı hukuki kargaşayı 
önlemek için ne gibi bir önlem düşünülmektedir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli idareler Genel Müdürlüğü 

\YI . B()5wV| Al 10650002/ fatvf 
) \ i : "i 4 ^ 7 LsasNülu 

Yazdı Soru Önergesi 

^ / / c J /2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

IU1M U^kanlıtiının 10.2.2005 tarihli ve A.Ü1.0.GNS.0.10.00.02-9043-9074/28053 savılı 

Gavı 
ne: maı 
i ç k i n d e . 

iın.1 I e\ 

iMİıhi işven açılma ruhsatlarına İlişkin 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 2"4 ncı 
delerinde, belediyelerin yazışmalarına ilişkin 5442 sayılı II İdaresi Kanununun 35 inei 
lopuma halleri için 80 sayılı "1580 sayılı Belediye Kanununun 15 mcı Maddesinin 5S mcı 

likan Beledi)elerce Kurulan Foptancı Hal'lerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanunun 1580 
Ji\e Kanununa atıfta bulunan maddelerinde, gıdalarla ilgili işyerlerinin açılması ve denetimine 
MI- ılı Gıdaların l Yetimi. Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
e!. Kabulü Hakkında Kanunun denetimle ilgili hükümlerinde, şehir içi toplu taşıma de ilgili 

k ı u u l l ı ı I aşıma Kanununun 2 nci maddesinde, belediye memurları için 657 sayılı Devle! 
k.muniıiıda memurlara yapılacak ödemeler konusunda çeşidi hükümler mevcut olup. 5272 

a vYdıuder bakımından bu konularda değişik düzenlemeler getirmektedir. 

Nl» ^;ı\ ılı Polis Va/ıfe ve Selahivet Kanununun 7 nci maddesi ile 3572 savılı Kanunun ruhsal 
•ıkdi mercilere ilişkin 3 üncü maddesindeki hükümler, 24.11.2004 tarihli ve 5259 savılı Kanunla 
raklıkle 5272 savılı Kanundaki düzenlemeye uygun hale getirilmiştir. 

şah harçları düzenle} en 492 savılı Harçlar Kanunu ile ilgili olarak da 5272 sayılı Kanunun 16 
1 :0a bcledıvenin kamu hizmetine ayrılan ve\a kamunun Yararlanmasına açık. gelir getirıneven 
aaaiı de bunların inşa ve kullanımları vergi, resim, harç. katılma ve kalkı pazarından muaf 

O» savdı Mnuikşehir Belediyesi Kanununun 28 inci maddesine göre 5272 savılı Beledive 
hu Kanuna aykırı olmayan hükümleri büyükşehir belediyeleri için de uygulanacaktır. 

bcledıvelerinde imara dair belediye meclis kararlarının, büyükşehir belediye meclislerinde 
ı gerekmekte olup. 3194 sayılı İmar Kanununda yer alan imara ilişkin beledive meclis 
.m hükümler büvükşehir belediyeleri için uygulanmayacaktır. 

Y vivılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak 31.12.2004 tarihli ve 2004/160 savılı geneli 
.; . biı örneği ekle sunulmuştur. 

•'i erinize arz ederim. 

^\bdülkudır AKSI 
Bakan 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 21 0 2 200< 

SAYİ :B050MAH07400Ûl/Z|S2o( 
KONU : Borçlanmalar 

VALİLİĞİNE 
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 

Bilindiği gibi 5272 sayılı Belediye Kanunun 68 inci maddesi 1.fıkrası d bendi uyarınca 
belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin %50 sinden fazlasına sahip oldukları 
şirketlerin faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213. 
sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla arttınlan miktarını 
aşamayacak, bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kal olarak uygulanacaktır. 

Dolayısıyla borç stoklan bu oranı aşan belediyelerin borçlanması kanunen mümkün 
değildir. Ancak 68 inci maddenin (f) bendindeki Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığııın 
Teklifi ve Bakanlar Kurulunca kabul edilen ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak 
gerektiren projeler için borçlanmalar (d) bendindeki miktarın hesaplanmasında dikkate 
alınmayacaktır. Bu kapsamdaki (f bendi) borçlanma için belediyeler hiçbir surette 
Bakanlığımızdan talepte bulunmayacaktır. 

Aynı maddenin 1. fıkrası (e) bendine göre ise (d) bendindeki esaslar dahilinde tespit 
edilecek yılı bütçe gelirinin toplam %10' unu geçmeyen iç borçlanma belediye meclisi karan. 
% 10' unu geçen iç borçlanma ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile İçişleri 
Bakanlığının onayına tabi bulunmaktadır. 

Borçlanma talebinde bulunan belediyeler toplam borç stoklarını hesaplamak veya tespit 
etmek amacıyla, Hazine Müsteşarlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, ilgili Sosyal 
Sigortalar Kurumu İl müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, ilgili vergi dairesi 
müdürlüğü ve ilgili TEDAŞ biriminden alacakları yapılandırılmış, kesinleşmiş veya diğer 
.şekilde borç durumuna ilişkin belgelere göre gerekli hesaplamayı yaparak borçlanma talep 
dosyasına ekleyeceklerdir. Bu belgelere ilave olarak, belediyenin piyasaya ve personeline 
borcunun olup olmadığı, varsa borç miktarı belediye başkanı tarafından imzalanmak suretiyle 
aynca borçlanma talep dosyasına eklenecektir. 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda belediyenin borçlanma imkanı bulunuyor ve 
borçlanmanın miktarı, en son gerçekleşen bütçe gelirinin yeniden değerleme oranıyla 
çarpılması sonucu bulunacak toplam tutarın % lO'unu aşıyorsa bu durumda Bakanlığımız izni 
istenecektir. / 

Bilgi ve gereğini rica ederim. / 

Kayhan KAVAS 
Bakan a. 

Genel Müdür 
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T. O. 
IÇIŞLLRJ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAVI B050MAH0650002 ' « O H A ' Î ' 'M- . /1 '2005 
(50-51)05 

!< ı \ l Gıdii maddesi üreten işyerlerinin 
ııbsatlandıı ılması \ e denetlenmesi 

Genelge 
2 0 0 5 / A U 

VALİLİĞİNE 

Bakanlığımıza. belediyelerden yapılan başvurularda. 5179 sayılı Gıdaların Ürelimi Tüketimi 
ı. Denetlenmesine Dair K.ınun Hükmünde Kararnamenin Deriştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

n\ ıımca gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten \ e saıan işyerleri ile toplu tüketim 
'.ilcimin denetiminin Tarım ve Kövişltri Bakanlığının görevine verildiği: öbür taraftan. 52 lö sayılı 

Hııvükselıır Belediyesi Kanunu ve 5272 sayılı Belediye Kanunu ile, gıda üreten işyerleri dahil gayrı 
•ahit: müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi görevlerinin belediyelere verildiği belirtilerek. 
v 'jun.'vm yürütülmesinde oluşabilecek teıeddütlenn giderilmesi islenmektedir 

Bilindiği gibi. 5179 saydı Kamın, eıda güvenliğinin saklanması amacıyla, her türlü gıda 
î ıuiik inin \ e gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretimini, 
•-..'en.nesini. muhafazasını, depolanmasını, pa/.aıTanmasmı. hıı maddeleri üreten ve satan işyerlerinin 
r .a. teknik ve hııycııık şanları ile bunlunu denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir 

Bu Kanunun <t uncu maddesine göre, gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve 
ııuizcmclen meten işyerleri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından her ürün için, ü r e t i m izni ve sicil 

n u m a r a s ı almak zorundadır Bu işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlar Tanın 
. K,,'n işleri Bakanlığınca çıkanla» ve 27.08.2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
. uda u ' Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili 

1 ILI-m İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik" ile düzenlenmiştir 

Öte yandan. 52 16 sayılı Büyükşelm belediyesi Kanunu ve 5272 sayılı Belediye Kanununa 
•.>:ı. gıda uıeıenler dahil, bütün gayrı sıhhi işyerlerinin, gayri sıhhi müessese ruhsatları, ilgili belediye 

•.••>•;. il o/el idaresince \ erilecckıır. Gayri sıhhi müessese ruhsallarının hangi belediye veya il özel 
uiareM tarafından verileceği 2"?.01.2005 tarihli ve 80208(2005/9)savıh genelgemizle açıklanmıştır 

Bel inden mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; 

Gıdalarla ilgili olarak, üretim izni. gıda sicili, ihraç edilecek gıda ürünleri için gıda güvenliği 
. ı i M ık.• ı-1 \ e ithal edilecek ürünler için kontrol belgesi 5179 sav ılı Kanun ve ilgili yönetmelik 

,ı. rıUjnn. v'oıv Tarım ve Kov işlen Bakanlığınca verilecekti) Bu Kanun ve Yönetmelik 
_•: eev e.-ınu'v gıda maddeleriyle ilgili olarak yapılacak denetimler de anılan mevzuat hükümleri 
. ı . . \ esinde bu Bakanlık lalarından yerine getirilecekti], 

Dıger gayri sıhhi müesseselerde olduğu gibi. gıda ureteıı işveden için de sınıf gavrı sıhhi 
.a-e-.-.CHL' işven açma ve çalışma ruhsatı. 5216 ve 52"2 savdı Kanunlar çerçevesinde ilgili belediye 

.' ı ve! ıciarcsı tarafından verilecektir 

LVıav ısıv'a. gıda maddelcı iv le ilgili gayri sıhhi müesseseler için yerel yönetimden alınacak iş 
. v n a ve çaiışma ruhsalı ile farım ve Köyişleri Bakanlığından. 51"9 sayılı Kanuna göre alınacak 

'. ı •' .t n.-j 'e'i. ' laikli nitelik laşııııaktadır 

İlgili >erel voneiım. gıdalarla ilgili olarak, adı geçen Bakanlıktan alınan izinler dahilinde. 
•••ılıhı ıniie.'-sı-sc açacak olanlara. laaliyefleı ini yürutecekleı i işyerleri için. açılış ruhsatı 

'.. ..-rıieyeet-lstır. Bckdıvt v ev a il özel idaresi tarafından yapılacak denetim, yerel yönetimden alınması 
UİMÜ ruhsatın alınıp alınmadığı ve faaliyetin tiu ruhsat çerçevesinde yürütülüp yürütiilmediği. 

.. MIMIIIU kııpsav acakı n 5 1 7Q sayılı Kamın kapsamındaki işyerlerinin zaman zaman ilgili yerel 
ıı-ıını IIL- Taıım ve Köyişleri Bakanlığı veya bu Bakanlığın taşra teşkilatı ile birlikte 

'..•; ••: i lenmesinde tavda görülmektedir. 
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Konu: Gayrı Sıhhi Müesseseler 
Genelge 

2 0 0 5 / ^ ) 

VALİLİĞİNE 

Gayri sıhhi müesseselerin çevreye ve halk sağlığına olumsuz etkilerinin en az düzeye 
indirilmesi ve doğal kaynakların kirlenmeye karşı korunması amacıyla gayri sıhhi 
müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesiyle, 
gıda ile ilgili olanlar dâhil, birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve 
denetlemek büyükşehir belediyelerinin; 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri 
ruhsatlandırmak ve denetlemek ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görevleri arasında 
sayılmıştır. 

07.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesiyle, gayri sıhhî 
müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek görevi belediyelere ait bulunmaktadır. Ancak 
bunlardan birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi görevi büyükşehir ve il 
merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idarelerine verilmiştir. 

Bu çerçevede büyükşehir belediyelerinde; 1 nci sınıf gayri sıhhi müesseseler 
büyükşehir belediyelerince; 2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseseler ilçe ve ilk kademe 
belediyelerince ruhsatlandırılacak ve denetlenecektir. 

Büyükşehir olmayan il belediyelerinde; 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi 
müesseseler belediye tarafından ruhsattandırılıp denetlenecektir. 

Büyükşehir dışındaki ilçe ve kasaba belediyelerinde; 1 inci sınıf gayri sıhhi 
müesseseler il özel idarelerince; 2 inci ve 3 üncü smıf gayri sıhhi müesseseler ilgili belediye 
tarafından ruhsatlandırılacak ve denetlenecektir. 

Belediye sınırları dışında; 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseseler il özel 
idarelerince ruhsatlandırılıp denetlenecektir. 

Gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandınlmasında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 268-275 maddelerine istinaden düzenlenen ve 26.09.1995 tarihli ve 22416 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. 
Söz konusu Yönetmeliğin güncel hali, www.mahalli-idareler.gov.tr adresinde mevcuttur. 

Ancak, Yönetmelik merkezi idarenin teşkilat yapısına göre düzenlendiğinden, yeni 
düzenleme yapılıncaya kadar, il özel idareleri ve belediyelerin bu Yönetmelikteki hükümlere 
paralel olarak ve kendi teşkilat yapılarına uygun bir şekilde, gayri sıhhi müessese inceleme 
kurullarını oluşturmaları ve sağlık koruma bandı mesafelerini ruhsat vermeye yetkili 
makamın onayı ile belirlemeleri zorunludur. 

"Ayrıca, ÇED raporu düzenlenmesi gereken gayri sıhhi müesseseler için, 16 Aralık 
2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir. 

Bünyesinde doktor, mühendis, çevre sağlığı teknisyeni, sağlık memuru, tıbbi 
teknolog, biyolog, kimyager vb. teknik eleman bulunmayan belediye ve il özel idarelerinin, 
kadrolarda belirtilen personel istihdamı sağlanıncaya kadar, başta il sağlık müdürlükleri 
olmak üzere ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlardan teknik destek almaları zorunludur. Bu 
şekilde ihtiyaç duyulan görevlendirme, ilgili yerel yönetimin talebi üzerine, 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanununa göre, vali ve kaymakamlarca yapılacaktır. 

Gayri sıhhi müesseselere ruhsat verilirken, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 184 
üncü maddesinin, "yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin 
icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünün 
ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

İşlemleri henüz sonuçlanmamış gayri sıhhi müesseselerin ruhsat dosyaları yetkili yerel 
yönetime devredilecek ve yerel yönetimlerce devir alınan dosyaların eksikleri tamamlandıktan 
sonra ruhsatlan düzenlenecektir. 

Bilgilerinizi ve uygulamanın bu şekilde yapılması için iliniz dahilindeki il özel idaresi 
ve belediyelerin talimatlandırılmasını rica ederim.' 

M üsteşar 
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İLGİ: 6.8.2004 tarihli ve B050MAh0650OO2/81179 (2004/123) sayılı genelgemiz. 

Valiliklerden atman yazılarda, köylerin ormanla ilişkileri bakımından "Orman İçi Köy", "Orman Bitişiği Köy" 
ve "Orman Dışı Köy" olarak nitelendirildiği, dolayısıyla 5216 sayılı Büyükşehır Belediyesi Kanunu'nun Geçici 2 ne i 
maddesinin uygulanmasında hangi köylerin orman köyü sayılacağında tereddüt oluştuğu belirtilmektedir. 

Bilindiği gibi, 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun'un "Orman 
köyleri halkının desteklenmesi" başlıklı 16 ncı maddesi, Tarım ve KöyişleTİ Bakanlığının, Devlet ormanları içinde ve 
bitişiğinde oturan köyler halkının geçim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri alacağını, 21 nci maddesi ise bu 
Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şekil, şart ve esasların Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir 
yönetmelikle düzenleneceğini, 

6831 sayılı Orman Kanunu'nun, "Orman köylülerinin kalkındırılması ve nakledilmesi" başlıklı 13 üncü 
maddesi, Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köylerde oturanlardan, bulundukları yerlerde 
kalkındınlmaları mümkü» görülenlere öncelikle katkıda bulunulacağını; 81 inci maddesi ise, orman içinde veya 
civarında bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisinin kendi köy hudutları içinde bulunan Devlet ormanlarının 
muhafazasında orman teşkilatı ile işbirliği yapmakla görevli olduğunu; 

6831 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan, Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği'nin Deyimler başlıklı 5 
inci maddesi; 

Orman içi köy: Mülki sınırlar içinde orman olması şartıyla evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanından itibaren 
aralıksız olarak devam eden arazileri dört yönden ormanlarla çevrili köyleri, 

Ormana bitişik köy: Mülki sınırları içinde orman olması şartıyla evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanından 
itibaren aralıksız olarak devam eden arazileri herhangi bu- yöndt ormanlara bitişik olan köyleri, 

Orman Köyü; Orman içi veya ormana bitişik köyleri, 

İfade ettiğini; 

2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun'a dayanılarak çıkarılan 
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesi; 

Orman içi köy: Evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanından itibaren aralıksız olarak devam eden arazi 
topluluğu dön yönden ormanlarla çevrili olan köyleri, 

Ormana bitişik köy ve belde: Evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanından itibaren aralıksız olarak devam eden 
arazi topluluğu, bu, iki veya üç yönden ormanlara bitişik olan köyleri ve beldeleri, 

Orman Köyü: Orman içi veya ormana bitişik köyleri ifade etmektedir. 

Hükümlerini getirmiştir. 

Buna göre, 52(6 sayılı Kanun'un 2 nci maddesine göre yapılacak tespitlerde; orman içi köyler ve orman 
bitişiği köyler, orman köyü olarak değerlendirilecek ve bunların tüzel kişiliği kalkmadığı için belediyelere mahalle 
olarak bağlanmayacakür. 

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim. / / 

Zekeriya ŞARBKK 
Bakana. I 

Müsteşar Yardımcısı V. 
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VAÜLİĞÎNE 

Bilindiği gibi, 5272 Sayılı Belediye Kanunu, 24.12.2004 tarihli ve 25680 Sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ohıp, 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye 
Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır Yeni Belediye 
Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması uygun 
görülmüştür: 

Belediye meclisi topUntdan 
Kanunla belediye meclislerinin toplanması ve meclis kararlarının kesinleşmesi için yeni 

esaslar öngörülmüş olup bu çerçevede; 
Belediye meclisleri her ayın ilk haftası toplanacak ohıp, toplantı sûresi en âzla beş iş 

günü, bütçe toplantılarına rastlayan toplantı sûresi ise en fazla yirmi iş günüdür. Bu süreler 
kesintisi? olabileceği gibi meclisin alacağı kararla resmi bayram ve tatil günlerinde ara 
verilerek de uygulanabilecektir. Toplantı suresi meclisin gündemine göre beş günden az 
tutulabilecektir. Ancak, meclis üyelerine huzur hakkının ödenmesinde fiilen meclis 
toplantısının yapıldığı gün sayısı esas alınacaktır 

Yeni Kanunda olağanüstü toplantıya yer verilmediği için bundan sonra belediye 
meclisleri olağanüstü toplantı yapmayacaklardır 

Büyükşehir belediyen dahilindeki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri, meclis 
toplantılarını büyükşehir belediye meclisi toplantılarının başlamasından önce bitecek şekilde 
yapacaklardır. Bu çerçevede her ayın birinci haftası ibaresi o ayın birinci pazartesi günü 
olarak anlaşılmalıdır. Belediye meclisleri, her yıl meclis kararıyla tespit edilecek ayda tatil 
yapacaklardır. 

Meclis kararlarının kesinleşmesi 
Bütçe dahil, belediye meclis kararlan mülki idare amirinin onayına gönderilmeyecektir. 

Ancak, Kanunun 23 üncü maddesine göre kesinleşen belediye meclisi kararlan, kesinleşme 
tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilecek; 
mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe giremeyecektir. 
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Mülki idare amirleri kendilerine gönderilen bu karariann, tarihini, sayısını, konusunu 
ve ne şekilde krrsinlrstigjni (yeniden görüşülmesinin istenip istenmediği) belirtir şekilde 
teslim alacaklardır. Kararlatın tesliminde ilgili zimmet defteri tealim alan tarafından 
imzalanacaktır. Teslim alınan kararlar, sayfa sayısı mülki idare amiri tarafından onaylanmış 
bir deflere kaydedilecektir. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından kullanılacak meclis 
kararlan kayıt ve testim alma deflerinin örneği ektedir. (Ek 1 ) 

Mülki idare amirlikleri, teslim alman kararların asimi da bir dosyada ımıhaftra 
edeceklerdir. Mülki idare amirleri, hukuka aykırı gördükleri belediye meclisi kararlarının 
iptali için, idari yargıya müracaat edeceklerdir. 

Ancak, 5272 sayılı, Kanunun 81 inci maddesine göre, cadde, sokak, meydan, park, tesis 
ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ve 
bunların değiştirilmesine ilişirin olarak alınan meclis kararlan mülki idare amirinin onayı ile 
vüıuriuge girecektir. 

Başkanlık divanı 
Kanunun 19 uncu maddeaine göre, belediye meclislerinde başkanlık divanı 

ohıstunümuştur. Aynı Kanunun Geçici 5 inci maddesine göre; bu Kanunun yayımı tarihinde 
görevde bulunan belediye meclisi başkan vekilleri ve meclis katipleri seçildikleri devrenin 
sonuna kadar göreve devam edeceklerdir. Karnındaki düzenleme uyarınca söz konusu 
görevlere yapılacak secimler, mevcut devrenin sona ermesini müteakip ( Ekim, 2005 ) 
yapılacaktır. 

Belediye başkanının Ödeneği 
Kanunda belediye başkanının özlük haklarına ilişkin yeni hükümler getirilmiştir. Buna 

göre, belediye başkanlarına, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Kanunun 39 
uncu maddesinde düzenlendiği şekilde nüfus sayılarına göre belirlenen gösterge rakamının 
Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt 
ödenek verilecektir 5272 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra belediye başkan ödenekleri 
konusunda daha önce alınan meclis kararlan geçerliliğini yitirmiştir. 

Belediye enetmeni 
Kanunda yer alan düzenlemeye göre, belediye encümeni, belediye başkanının 

başkanlığında; 
a) ti belediyelerinde ve nüfusu 100 OOO'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin 

her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için, gizli oyla seçeceği dört üye ile biri malî hizmetler 
birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği dört 
üyeden, 

b) Diğer belediyelerde ise, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için 
gizli oyla seçeceği üç Üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının 
her yıl birim amirleri arasından seçeceği uç üyeden oluşacaktır. 

Bu çerçevede eksik üyelerin tamamlanması için, ilk meclis toplantısında eksik üye 
teciminin yapılması ve ftnrtflmenin memur üyeleri için belediye başkanınca gereken 
görevlendirmelerin tespit edilmesi gerekmektedir. 

Kanunun Geçici 5 inci Maddeaine göre, bu Kanunun yayımı tarihinde görevde bulunan 
enenmenin seçilmiş üyeleri, seçildikleri devrenin sonuna kadar göreve devam edeceklerdir. 
5272 sayılı Kanunda öngörülen dönemin (Ekim 2005) bitimini müteakip bunların yerine 
seçim yapılacakta*. 

Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu lO.OOCe kadar olan belediyelerde 
3.500; nüfusu 10.001-50.000*e kadar olan belediyelerde 4.500; 50 001-200.000'e kadar olan 
belediyelerde 6.000 ve 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise 7.500 gösterge rakamının 
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Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tybkfrtitf 
ödenek verilecektir. Encümenin memur üyelerine ise bu tutarın yarısı ödenecektir. Encümene 
memur olarak atanmış belediye başkan yardımcısının başkanlık etmesi halinde, memur 
üyeler gibi ücretin yansı ödenecektir. 

SfekameU personel çahftordması 
Kanunun 49 uncu maddesinde, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, 

teknik, hukuk, sosyal ve ekonomi, kültür ve sanat, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve 
geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında tabip, uzman tabip, veteriner, avukat, 
mühendis, çözümleyici ve programcı, mimar, ebe, hemşire, teknisyen, tekniker gibi ihtiyaç 
duyulan uzman ve teknik personel, sureleri seçim döneminin bitiminden itibaren otuz günü 
geçmemek üzere, sözleşme ile çalıştırılabileceği büküm altına alınmıştır. 

Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştınlacaklann, yürütecekleri hizmetlere ilişkin 
nitelikleri taşımaları şarttır. Sözleşmeli personel etiyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş 
kadrolara ayrıca atama yapılamayacak ohıp, bu şekilde sözleşmeli eleman çalıştnrılabilmesi 
için usulüne göre ihdas edilmiş boş kadro bulunması zorunludur. 

Bu şekilde sözleşmeli olarak istihdam edileceklerin ücret miktarı, yıllan bütçe 
kanununda gösterilen ücret tavanının aşmamak üzere, Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
sınırlar içerisinde belediye meclisi tarafından kararlaştırılacaktır. Bu şekilde çalışılacaklara 
her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmayacak ve 
ücret mahiyetinde aynî ya da nakdi menfaat temin ecUlmeyecektk. 

Ancak, sözleşmeli personel çalıştırılması 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe 
Kanununda belirlenen ücret tavam dahilinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnameden 
sonra mümkün olabilecektir. 

Aynca Kanunda, belediyelerin personel giderlerine üst sınır getirildiğinden, sözleşmeli 
personele ödenecek ücretler bu limitin hesabında dikkate almanaktır. Kanunun 49 uncu 
maddesine göre, belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe 
gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yemden değerleme katsayısı ile 
çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in ahında olan 
belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanacaktır. 

Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda 
personel giderlerinin söz konusu oranlan aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda 
personel giderleri bu oranların anına ininceye kadar, geçici işçi ve sözleşmeli personel dahil 
hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılmayacaktır. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın 
aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zarann oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak 
kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilecektir. 

Kanunun yayımı tarihinde personel giderlerine ilişkin olarak belirtilen harcama 
oranlarım aşmış olan belediyelerde bu oranlara ulaşüıncaya kadar yeni personel 
atamayacaktır. 

Ancak, İçişleri Bakanlığınca, personel ödenek tavanını aşan belediyelere, zorunlu 
hallere münhasır olmak üzere, boş kadro ve pozisyon bulunması ve bütçe imkanlannm da 
yeterli olması kaydıyla mevcut memur ve sözleşmeli personel sayısınm yüzde onunu 
geçmeyecek şekildi personel çalıştırma izni verilebilecektir. 

Geçici iş pozisyonları için ise, hiçbir surette önceki yıldan fazla olacak şekilde vize 
yapılmayacakta. 

Belediye başkan yardımcısı görevlendirilmesi 
Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde; belediye 

başkanının zorunlu görmesi halinde; nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 
50.0O1-250OOO arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 250.00l-S0O.0O0 arasında olan 
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belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesi, 
belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilebilecektir. 

Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 
2/3 'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık brüt ödenek verilecek 
ve bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil 
ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmeyecektir. 

Belediye meclis üyeleri arasından belediye başkan yardımcısı görevlendirilebilmesi için 
o belediyede başkan yardımcısı kadrosunun bulunması gerekmektedir Görevlendirmede 
başkan yardımcısı kadrosunun boş olması şartı aranmayacak, ancak bu şekilde 
görevlendirilecek başkan yardımcısı sayısı Kanunun 49 uncu maddesinde belirtilen sayıyı 
aşmayacaktır. 

örnek olarak; onaylı kadrolarında başkan yardımcılığı bulunan ve nüfusu SO.OOO'e 
kadar olan bir belediyede, boş kadro şartma takınaksızın belediye meclisi üyeleri arasından 
bir üye başkan yardımcısı olarak ayrıca görevlendirebilecektir Personel Ödeneği için 
Kanunda belirlenen üst limitin hesabında bu şekildeki görevlendirmeler için yapılacak 
ödemeler de dahildir. 

Öte yandan, Kanun yürürlüğe girmeden önce meclis üyeleri arasından, Kanunda 
belirlenen sayıdan fazla belediye başkan yardımcısı görevlendirilmiş ise, bunların sayısı 
Kanunda öngörülen miktara indireceklerdir. 

Açıktan atama 
2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 25 inci maddesine göre, norm kadro çalışmaları 

sonuçlandırılmış olan belediyeler hariç olmak Özere, il özel idareleri ve belediyeler ile 
bunların kurdukları birlik ve müesseselere tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile 
sürekli işçi kadrolarından 31.12.2004 tarihi itibarıyla boş olanlar İle bu tarihten sonra 
boşalacak olanların açıktan atama amacıyla kullanılması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. 

İhtisas koaaisyealan 
Belediye meclisi, her dönem bası toplantısında, üyeleri arasından seçilecek en az üç en 

fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilecektir. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfûsu 
lO.OOO'in üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe ile imar komisyonunun (iki komisyon) 
kurulması zorunludur. Bu komisyonların bulunmadığı belediyelerde ilk meclis toplantısında 
bu komisyonların teşkil edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu lO.OOO'in üzerindeki belediyelerde, meclisin 
Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin 
denetimi için, meclis üyeleri arasından gizli oyla ve Üye sayısı üçten az beşten çok olmamak 
üzere denetim komisyonu oluşturulacaktır. Komisyonun oluşturulması ve çalışmasında 
Kanunun 25 inci maddesindeki bükümlere göre hareket edilecektir. 

Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil 
toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren 
konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılıp görüş büdirebileceklerdir. Bu 
çerçevede belediye başkanları bu katılımı sağlayıcı ve kolaylaştırıcı düzenlemeleri yapacak ve 
tedbirleri alacaktır. 

Hazar hakkı 
Meclis başkan ve üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına 

katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyannca belediye başkanına ödenmekte olan aylık 
brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek 
miktarda huzur hakkı ödenecektir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20 nci m^Hrî nin ikinci 
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fıkrasında ve 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen toplantı günü sayısından fâzla 
olmayacaktır. Huzur hakkı olarak yapılacak ödemeler, bütçedeki personel harcamaları için 
öngörülen azami miktarların hesabında dikkate alınmayacaktır. Denetim komisyonu 
üyelerine de ihtisas komisyonlarında olduğu gibi çalıştıkları gün sayısınca huzur hakkı 
ödenecektir. 

Kadro ihdas ve iptali 
Kanunun geçici 3. üncü maddesine göre; belediyelerin, bağlı kuruluşlarının ve mahallî 

idare butiklerinin memur kadrolarının ihdas ve iptalleri ile bos kadro değişiklikleri Norm 
kadro uygulamasına geçilinceye kadar, İçişleri Bakanlığının teklifi, Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Personel Başkanlığının uygun görüsü üzerine Bakanlar Kurulu karan ile yapılacaktır 

Ayrıca Sürekli isçi kadroları ile iş pozisyonları da, norm kadro uygulamasına 
geçilinceye kadar Bakanlığımız vizesine tabi bulunmaktadır. 

Stratejik ptan ve performans ptaaı 
Kanuna göre, nüfusu 50.000 ve üzerinde olan belediyelerde stratejik plan hazırlaması 

zorunlu bulunmaktadır. Kanunun Geçici AHıncı maddesine göre, stratejik planın bir yıl 
içerisinde hazırlanarak belediye meclisi tarafından kabul edilip uygulamaya konması 
gerektiğinden bu husustaki çalışmalara da bir an önce başlanması zorunludur. 

Stratejik planın haTirlanmasınrla. varsa Üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili 
sivil tophım örgütlerinin görüşleri de alınacaktır. Stratejik plan, Devlet Planlama Teşkilatınca 
hazırlanmış olan Stratejik Plan Rehberine göre ha 7irlana çaktır Stratejik Plan Rehberi, 
DPT'nin web sayfasında mevcuttur. 

Stratejik plan ve buna uygun olarak hazırlanacak yıllık performans planı belediye 
bütçesinin hazırlanmasına esas teşkil edeceğinden, belediyelerimiz 2006 yılı bütçelerinden 
önce stratejik planlarını ve performans planlarını uygulamaya koyacaklardır. 

Nüfusu 50.000'in altındaki belediyeler stratejik plan ve performans planı yapmak 
zorunda değildir. 

Harcama yetkilisi - ita amirliği 
2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine göre, 5018 sayılı Kanunun bazı 

hükümlerinin 2005 yılında uygulanmaması hüküm akına alındığı için 5272 sayılı Kanunun 
63 üncü maddesinde öngörülen harcama yetkilisi konusundaki düzenlemeler 5018 sayılı 
Kanun belediyeler bakımından bütünüyle yürürlüğe girdikten sonra hüküm ifade edecektir. 
Halen 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun ilgili hükümleri yürürlükte olduğundan 
belediye başkanları ita amiridir. 

Kanmai paylar 
5272 sayılı Kanunun 87 nci maddesi ile belediye bütçesinden diğer kurumlara ödenen 

yıllık paylar kaldırılmış ohıp, 2004 yılı için bütçeye konulan paylar ilgili kurumlara ödenecek 
ancak, 2005 yılı için bütçelere konulmuş paylar ödenmeyecektir. 

Eski hükümlerin uygulanması 
5272 saydı Kanuna göre çıkarılması gereken yönetmelikler yayımlanıncaya kadar, 1580 

sayılı Kanuna göre çıkartılmış tüzük ve yönetmeUklerin, 5272 sayılı Kanuna aykırı olmayan 
bükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir. 
Aynı şekilde 5272 sayılı Kanunla gayrisıhhi müesseselerin ruhsatlandmlmaaı, 2559 

sayılı Kamtnda değişiklik yapan 24.11.2004 tarih ve 5259 sayılı Kanunla umuma açık 
istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırma yetkisi belediye sınırlan dahilinde belediyelere 
devredilmiş ohıp, bu konudaki yönetmelik çalışmaları sonuçlamncaya kadar yürürlükteki 

- 2 5 9 -



T.B.M.M. B : 64 1 . 3 . 2005 O : 3 

yönetmeliklerin 5216, 5272 ve 2559 sayılı kanunlara aykın olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam edilecektir. Ancak, birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerden büyükşehir 
ve il merkez belediyelerinin sınırlan dışında kalanlar sadece il özel idareleri tarafından 
ruhsatlandtnlacaktır. 

Yukarıda belirtilen hususların gereğinin ifasıyla iliniz dahilindeki belediyelere 
duyurulması için bilgi ve gereğini önemle rica ederim 

NOT: Genelgede yer alan hususlarda bilgi için: 
Dr Hasan H CAN, 
Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı 
Tel: (0312) 425 44 88,4181642 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
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kOVL : Umuma açık işyerleri 

VALİLİĞİNE 

ll.dl: K.i: 2004 tarihli ve B.05.1.EGM.0.11.04.05.2004/727 217309 sayılı genelge. 

I Aralık 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 5259 sayılı "Polis Vazife 
ve Selsıhiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiktik Yapılması Hakkında Kanun" ile; 2559 sayılı Polis 
Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesi; "Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden; 

a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan. 
b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan. 
e) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen, 
d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, 
İş yerlerinin işletmecilerine beşyüzmilyon Türk Lirası ile birmilyar Türk Lirası arasında idari para cezası 

v e r i l i r . 

Bu maddede öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları 
dışında il daimi encümeni tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde 

yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz 
ü/erine verilen karar kesindir İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa 
.tirede sonuçlandırılır. İdarî para cezaları 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tahsil olunur. 

Bu maddede belinden aynt tüllerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat 
artırılarak uygulanır." şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Anılan Kamın ile. 2559 sayılı Yasanın 7 nci maddesi de "Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi. 
dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino. 
pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler, sinema, kahvehane ve kıraathane; 
kumar ve kazanç kastı olmamak şanıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici 
nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik 
D> un yerleri; internet kaleler ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır. 

Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara. deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında, birinci fıkrada 
belirtilen faaliyetlerin icrası durumunda, bu yerlerde umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatı bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alındıktan sonra 
belediye ve mücavir alan sınırlan içinde belediyeler; bu alanların dışında il özel idareleri tarafından verilir. Kolluk 
kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir. Ruhsat talepleri bir ay içinde sonuçlandırılır. İzin alınmadan açılan 
umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapatılır. 

Bu iş yerlerinin faaliyet göstereceği alanları belirlemeye veya mevcut umuma açık istirahat ve eğlence 
•cılenııuı bu amaç için ayrılan yerlerde toplanmasına, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu 
alanlar dışında il Özel idareleri yetkilidir. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bulunacağı alanların tespiti ve bu yerlerin 
ruhsatlandırıimasında uygulanacak usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenlenir 

Bu iş yerleri için düzenlenen iş yeri açına ve çalışına ruhsatlarının bir örneği yetkili kolluk, kuvvetine 
^»ıiderilır. 3u iş yerleri genel güvenlik ve asayiş yönünden genel kolluk tarafından denetlenir. 

Bu yerlerin ruhsatlandırıimasında 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İş Yeri Açına ve Çalışma Ruhsatlarına 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinin 
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hükümleri uvgulanmaz." peklinde yemden düzenlenerek, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerit " 
'.muin \emden geniş olarak yapılmıştır, 

Bütün bu düzenlemelerle, şimdiye kadar mahalli mülki idare amirinin izni ile açılan umuma açık istirahat 
\e eğlence yerlerinin açılmasmdakı yetki, belediye sınırları içinde belediyelere, bu sınırlar dışında il özel 
klaıdevme devredilmiştir 

8ıı türden işyerlerinin ruhsatlandırma işlemleri, 1.12.2004 tarihinden itibaren il özel idare ve 
:ylali>elerce yapılacak olup. anılan Kanun çıkmadan önce ilgili kolluk kuvvetlerine yapılan ve işlemleri devanı 
:;lc:ı başvurular hakkında nasıl bir yo! izleneceği ilgi genelgede izah edilmiştir. Buna göre ilgili kolluk 
v;ı\\ct!eniKe, 

5259 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce müracaatları alınan ve işlemleri devam eden veya onay 
.ısaıvuısmdaki ruhsat talep dosyalan dizi pusulaları ile birlikte 5259 sayılı Kanunun ruhsat vermeye yetkilendirdiği 
idarelere teslim edilecektir. Dosyalardaki belgeler geçerli sayılarak, yeniden aynı belgeler belediye ve il özel 
idarelerince istenmeyecektir. 

Yetkili idarelere teslim edilen dosyalarla ilgili olarak sonradan gelecek evrak ve cevabi yazılar aynı 
idarelere gönderilecektir. 

Müracaat sahiplerine işlem dosyalarının ruhsat vermeye yetkili idareye teslim edildiği ve işlemlerini takip 
.ime.-.ı ıçm nereye müracaat etmesi gerektiği yazılı olarak bildirilecektir. 

5229 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce mülki amirüklerce ruhsatlandınlmış umuma açık istirahat ve 
eğlence yerlerine ilişkin ruhsatların birer sureti alındıktan sonra, dosyaları dizi pusulaları ile birlikte I Mart 2005 
i .in hme kadar mhsaı vermeye yetkili idareye testim edilecektir. 

Mevcut içkili yer bölgesi karar ve krokilerinin birer örneği ruhsat vermeye yetkili idarelere 
gönderilecektir, 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu hükümleri gereğince umuma açık istirahat ve eğlence 
y eı leri genel güvenlik ve asayiş yönünden genel kolluk tarafından denetlenecektir. 

Ancak, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri açılırken, içkili yer bölgesi kapsamında bulunup 
bulunmadığı ve mevzuatta belirtilen mesafe şartına uyup uymadığı hususlarının tespiti ruhsat vermeye yetkili olan 
il o/el idareleri veya belediyelerce yapılacak olup, izin almadan açıldığı tespit edilen umuma açık istirahat ve 
jğlence yeleri yine bu idareler tarafından kapatılacaktır. 

Bu itibarla, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri hakkındaki ruhsat başvuru işlemlerinin 1.12.2004 
tanhı itibariyle iliniz özel idaresi ve belediyelerince yürütülmesi, bu başvurular hakkında ilgili kolluk kuvvetinin 
göıüşünün alınması, düzenlenen iş yen açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneğinin yetkili kolluk kuvvetine 
gönderilmesi, ruhsatsız veya mevzuata aykırı olarak açılan işyerlerinin denetiminin yapılarak gerekli cezaların 
ilgili encümence verilmesi, bu nevi işyerleri açılırken 3572 sayılı Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddesinin 
.lygulanmaması, ancak Kanun gereğince Bakanlığımızca hazırlanan yönetmelik yayımlanıncaya kadar, 
:n.:2 I999tanh ve 23922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99/136S1 Karar Sayılı Açılması İzne Bağlı Yerlere 
l.\g.i:a:uu:ak İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 5259 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması 
-.cı esmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre yerine getirilmesi için iliniz öze! idaresi tle iliniz dahilindeki 
belediyelere bilgi verilmesini rica ederim 

KayharfKAyAS 
Bakana. 

Genel Müdür 
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TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : BO5OMAH065O002/ £ Z } 0 3 / ^<i/2004 
(50-51)04 

KONU : Büyükşehir belediye 
bütçeleri 

VALİLİĞİNE 

Bakanlığımıza bazı valiliklerce yapılan başvurularda; 5216 sayılı Kanunun uygulandığı 
büyükşehirlerde belediye meclislerince alman bütçeye ilişkin kararlann 1580 sayılı Kanunun 71 inci 
maddesine göre mülki amirin onayına sunulup sunulmayacağı hakkında görüş sorulmaktadır. 

5216 sayılı Kanunun "Meclis kararlarının kesinleşmesi" başlıklı 14 üncü maddesi; "Büyükşehir 
belediye başkanı, hukuka aykın gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de 
belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir. 

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir 
belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. 

Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî 
yargıya başvurabilir. 

Kararlar, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare 
amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. 

Mülkî idare amiri hukuka aykın gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idari yargı mercilerine 
başvurabilir....", 

"Büyükşehir belediye bütçesi" başlıklı 25 inci maddesi "Büyükşehir belediye bütçesi ile ilçe ve 
ilk kademe belediyelerinden gelen bütçeler büyükşehir belediye meclisine sunulur ve büyükşehir belediye 
meclisince yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul 
edilir. 

Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediye bütçeleri, büyükşehir belediye meclisinde aynı toplantı 
döneminde ve birlikte görüşülerek karara bağlanır ve tek bütçe hâlinde bastırılır... 

Büyükşehir belediye meclisi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçelerini kabul ederken; 

a) Bütçe metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykın madde ve ibareleri çıkarmaya veya 
değiştirmeye, 

b) Belediyenin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya, kanunî sınırlar üzerinde veya allında 
belirlenmiş olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen sınırlarına çekmeye, 

c) Kesinleşmiş belediye borçlan için bütçeye konulması gerekip de konulmamış ödeneği 
eklemeye, 

d) Ortak yatınm programına alınan yatınmlar için gerekli ödeneği eklemeye, 

Yetkilidir. 

Büyükşehir belediye meclisince ilçe ve ilk kademe belediye bütçelerinde yapılan değişikliklere 
karşı on gün içinde Danıştaya itiraz edilebilir. Danıştay, itirazı otuz gün içinde karara bağlar. 

Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri 
uygulanır." 

hükümlenni taşımaktadır. 
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Düzenlemelerde görüldüğü üzere; büyükşehir belediye meclisi kararlarının yürürlüğe girmesi için 
tek şart, kararın kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki idare 
amirine, ilçe ve ilk kademe belediye meclisi kararlan için ise büyükşehir belediye başkanına 
gönderilmesidir. Yapılan bu düzenleme ile, meclis kararlarının mülki idare amirinin onayına tabi 
tutulmadan, mülki amire ve büyükşehir belediye başkanına hukuka aykırı olan kararlara karşı idari 
yargıya başvurma hakkı verilmektedir, 

îlçe ve ilk kademe belediye bütçelerinde büyükşehir belediye meclisince yapılan değişikliklere 
karşı ilgili belediyeler tarafından on gün içinde Danıştay'a itiraz edilebilecek, Danıştay, itirazı otuz gün 
içinde karara bağlayacaktır. 

Bu itibarla; büyükşehir belediye bütçeleri, üçe ve ilk kademe belediye bütçeleri ile birlikte 
büyükşehir belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanacak ve yürürlüğe girmesi için de kesinleştiği 
tarihten itibaren 7 gün içinde mülki idare amirine gönderilecektir, Dolayısıyla bütçeye ilişkin meclis 
kararlarının kesinleşmesi için mülki idare amirine gönderilmesi yeterli olup, mülki idare amiri tarafından 
onaylanmasına gerek bulunmamaktadır. 

Ücret tarifesi ve benzeri meclis kararlan için de aynı uygulama geçerli olup, mülki idare amin 
onayına gerek bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim. 

Kayhan KAVAS 
Bakana. 

Genel Müdür 

4 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B050MAH0650002/ S M ü > 3../&/2004 
(50-51)-04 

KONU: 

2004.-Me 

.VALİLİĞİNE 

TBMM tarafından 10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayıl) Büyükşehır 
Belediyesi Kanunu 23 Temmuz 2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş olup, bu Kanunun 31 inci maddesiyle de 27.06.1984 tarihli ve 3030 sayılı 
Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış 
bulunmaktadır. Buna istinaden 5216 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki 
açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. 

İsimlendirme 

Bundan böyle büyükşehir kapsamında ilçe kurulmadan oluşturulan ve halen "alt 
kademe" olarak adlandırılan belediyeler 5216 sayılı Kanunun 3/d bendi gereğince "ilk 
kademe" belediyeleri olarak adlandırılacaktır. 

Yetki Paylaşımı 

Büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe 
belediyelerinin görev ve yetkileri 5216 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir. Büyükşehir 
belediyelerinin görev ve yetkileri 7 nci madde başta olmak üzere Kanunun ilgili maddelerinde 
sayılmış , iJçe ve ilk kademe belediyelen ise bu Kanun ve diğer kanunlarla belediyelere 
verilmiş olan diğer görev ve yetkilerle donatılmıştır. 

Koordinasyon Merkezleri 

Kanunla yetki ve görevleri yeniden düzenlenen Altyapı Koordinasyon Merkezi ile 
lllaşım Koordinasyon Merkezi, çalışmalarına 5216 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak 
devam edecektir. Koordinasyon merkezleriyle ilgili yönetmelikler yayınlanıncaya kadar, 
5216 sayılı Kanunda hı küm bulunmayan durumlarda mevcut Büyükşehir Belediyeleri 
Koordinasyon Merkezler ve Fon Yönetmeliğinin bu Kanuna aykın olmayan hükümleri 
uygulanacaktır. 

Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantıları 

Kanunla büyükşehir belediye meclislerinin toplanması ve meclis kararlarının 
kesinleşmesi için yeni esaslar öngörülmüş olup bu çerçevede; 
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a) Kanunun 13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca büyükşehir belediye meclisleri 
her ayın ikinci haftasında toplanacak ve toplantı süresi bütçe görüşmeleri hariç beş günü 
geçemeyecektir. 

b) Beş günlük toplantı süresi kesintisiz olabileceği gibi meclisin alacağı kararla resmi 
bayram ve tatil günlerinde ara verilerek de uygulanabilecektir, Toplantı süresi meclisin 
gündemine göre beş günden zz tutulabilecektir. Ancak, huzur hakkının ödenmesinde fiilen 
toplantının yapıldığı gün sayısı esas alınacaktır, 

c) Büyükşehir belediye meclisleri, Kanunun yayımından sonraki ilk olağan toplantısını 
Ağustos'un ikinci haftasında yapacaklar ve gündemdeki konularla birlikte 13 üncü maddenin 
birinci fıkrasına uygun olarak müteakip toplantı gününü de tespit edeceklerdir. Her ayın ikinci 
haftası ibaresi o aym ikinci pazartesi günü olarak anlaşılmalıdır. 

d) İlçe ve ilk kademe belediyesi olarak büyükşehir belediyesine katılan belediyeler, 
büyükşehir belediye meclisinde seçiliş sıralarına göre tespit edilecek ilçeler beşte bir, ilk 
kademeler onda bir oranında meclis üyesi ile temsil edilecek olup buna göre belediye başkanı 
dışında meclis üye sayısı dokuz olan belediyeler büyükşehir belediye meclisine belediye 
başkanı dışında üye gönderemeyecektir. 

Bu madde gereğince Büyükşehir belediye meclisine katılacak üyeler ilgili ilçe seçim 
kurulu başkanlıklarından sorulacaktır. Aynca Kanunun 6 mcı maddesindeki düzenlemeye 
göre üyelerin hesaplanmasında tama ulaşmayan kesirler de dikkate alınmayacaktır. 

e) Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında Kasım ayı toplantısının dönem başı 
toplantısı olduğu belirtildiğinden, halen görevde bulunan ihtisas komisyonları üyeleri Kasım 
ayına kadar görevlerine devam edeceklerdir, ancak Kanunda kurulması zorunlu bulunan 
komisyonlardan kurulmamış komisyonlar varsa bunlar Ağustos 2004 tarihinde yapılan 
toplantıda teşkil edilecektir. 

f) Meclis başkan vekilleri ve katip üyelerin seçimi ile meclisin çalışma esas ve usulü 
hakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 1580 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye 
Meclisinin Çalışma Usulüne Dair Belediye Kanununun 59 uncu Maddesine Göre Düzenlenen 
Yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacaktır. 

Meclîs Kararlarının Kesinleşmesi ve Valiliğe Teslimi 

Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince büyükşehir belediye 
meclisi kararlarının uygulanmadan önce mülki amire gönderilmesi zorunludur. Bu nedenle; 

a) Büyükşehir belediye başkanı tarafından yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar 
karann alınmasından itibaren, 

b) Yeniden görüşülmesi istenilen kararlardan meclisin ısran ile kesinleşenler ise 
kesinleşme tarihinden itibaren, 

En geç yedi gün içerisinde büyükşehir belediye başkanı tarafından valiye 
gönderilecektir. 

Valililer, kendilerine gönderilen bu kararların; karann tarihini, sayısını, konusunu ve 
ne şekilde kesinleştiğini (yeniden görüşülmesinin istenip islenmediği) belirtir şekilde teslim 
alacaklardır. Kararların tesliminde ilgili zimmet defteri teslim alan tarafından imzalanacaktır. 
Teslim alınan kararlar, sayfa sayısı vali tarafından onaylanmış bir deftere kaydedilecektir. 
Valilikler tarafından kullanılacak meclis kararlan kayıt ve teslim alma defterinin örneği 
ektedir. {Ek 1 ) 

Valilikler teslim alınan kararlann aslını da bir dosyada muhafaza edeceklerdir. Valiler, 
belediye meclis kararlanmn hukuka ve yürürlükteki mevzuata aykınlığmı tespit ederlerse 
ilgili karann iptali için, idari yargıya müracaat edeceklerdir. 
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Büyükşehir Belediye Encümeni 

Kanunun 16 ncı maddesi, büyükşehir belediye encümeninin yapısını değiştirmiş ve 
meclisin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oyla ve bir yıllığına 
seçeceği 5 üyenin de encümene katılmasını öngörmüştür. Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonraki yılın ilk olağan toplantısı yukarıda da belirtildiği üzere Ağustos (2004) ayında 
yapılacak toplantı olduğundan, bu toplantıda encümen üyelerinin seçimi de sağlanacaktır. 

Encümenin atanmış üyelerinden genel sekreter ile mali hizmetler birim amiri dışında 
kalan üç üyeyi büyükşehir belediye başkanı tespit edecektir. Bu üç birim amiri büyükşehir 
belediye meclisinin encümene üye seçiminden önce tamamlanacaktır. 

Büyükşehir Belediye Sınırlanılın Yeniden Tespiti 

a) Kanunun Geçici 2 nci maddesine göre, büyükşehir belediyesine dahil olacak 
belediyeler bakımından belediye mücavir alanının sının değil asıl belediye sının esas 
alınacaktır. Belediye sınırının her hangi bir kısmı Geçici 2 nci maddede belirtilen yarıçap 
alanı içinde kalıyor ve büyükşehire dahil oluyorsa bu belediyenin büyükşehir sınırlan 
içerisinde kaldığı kabul edilecektir. 

b) Kanunun Geçici 2 nci maddesi kapsamındaki tespit işlemlerinin yapılması ilgili 
valiliklerce sağlanacaktır. Yapılan tespitleri müteakip, büyükşehir sınırlarında kalan ilçe ve 
ilk kademe belediyeleri ile orman köyleri ve tüzel kişiliği kaldırılıp mahalleye dönüşen 
köylere ait listeler gereği için ilgili büyükşehir belediyesine bilgi için İçişleri Bakanlığına 
gönderilecektir. 

c) Yukarıda da belirtildiği üzere, Kanunun Geçici 2 nci maddesi gereğince genişleyen 
sınırlar nedeniyle büyükşehir kapsamına alınan ilçe belediyelerinin büyükşehir ilçe belediyesi, 
diğer belediyelerin ise ilk kademe belediyeleri olarak tüzel kişilikleri devam edecektir. 

Köylerin Statüsü ve Devam Eden Yatırımlar 

a) Kanunun Geçici 2 nci maddesi gereği, Orman köyleri dışındaki köylerin tüzel 
kişiliği sona ererek mahalleye dönüşecektir. Orman köyleri ise mücavir alan haline gelecek ve 
bunların su ve kanalizasyon işleri büyükşehir belediyelerine bağlı Su ve Kanalizasyon 
İdarelerince yerine getirilecektir. Bu nedenle, mahalleye dönüşecek köyler ve bunların 
bağlanacağı belediyeler ile orman köylerinin durumlarını ilgilendiren işlere ilişkin 
çalışmalara, ilgili büyükşehir belediyelerince zaman geçirilmeden başlanacaktır. 

b) 5216 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre mahalleye dönüşen köylerde başlamış 
bulunan işlerin niteliğine göre 2004 yılında bu iş için ayrılan Ödeneklerin harcanmasına 
devam edilmesi, ilgili v; {iliklerin takdiri dahilindedir, ancak orman köylerinin su ve 
kanalizasyon işleri dışındaki hizmetleri bakımından köy statüsü devam etmektedir. 

Hizmetlerin Devri 

Daha önce ilgili belediyece yürütülen, ancak bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile 
büyükşehir belediyelerince yürütülecek hizmetlere ilişkin araç, gereç, borç, alacak, tesis ve 
personel devrine ilişkin esaslar ilgili belediye ve büyükşehir belediyesi arasında bir protokol 
ile sağlanacaktır. 

Personel devrinin söz konusu olduğu durumlarda yapılacak tespitleri müteakip, ilgili 
büyükşehir için kadro ihdası personel devreden belediye için kadro iptali istenecektir. 
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1580 sayılı Belediye Kanununun Uygulanması 

5215 sayılı Belediye Kanunu, bazı maddeleri yeniden görüşülmek üzere Sayın 
Cumhurbaşkanınca TBMM Başkanlığına geri gönderildiğinden» 1580 sayılı Belediye Kanunu 
halen yürürlükte bulunmaktadır. Bu nedenle, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 
28 inci maddesi uyarınca 1580 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili Kanunların bu Kanuna 
aykın olmayan hükümlennin ilgisine göre büyükşehir, büyükşehir ilçe ve ilk kademe 
belediyeleri hakkında uygulanmasına devam edilecektir. 

^Yukanda belirtilen husııslann gereğinin ifasıyla büyükşehir belediyesine duyurulması 
için bilgi ve gereğini önemle nca ederim. 

töülkadirAKSU 
Rahatı 
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İLİ 

BÜYÛKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARLARİ TESLİM ALMA VE KAYIT 

Sıra 
No 
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Adı Soyadı, ; Adı Soyadı, 

Lnvanı ve İmzası | Unvanı ve İmzası 
Teslim Tarihi j Teslim Tarihi 

Büyükşehir Belediye 
Meclisi Kararının 

Tarihi-Sayısı 

Karann 
Sayfa 
Sayısı 

Karann ne şekilde 
kesinleştiği (Doğrudan, 
Yeniden görüşülerek 
kesinleşmiş) 

Karann 

Ebatlar 
Sayfa Sayısı 
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27.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, azınlıklarla ilgili bir düzenlemeye ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSİI'nun cevabı (7/4758) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.01.2005 

Emin ŞİRİN ^ 
İstanbul MİLLETVEKİLİ ^ 

12.01.2005 tarihinde çıkartılan Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve 
Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönctmelikliğîn ilk iki maddesi şu 
şekildedir: 

"Madde 1- 10.09.1983 tarihli ve 19925 sayıh Resmi Gazete'de yayınlanan Valilik ve 
Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesinin İşlemler 
Şefliğinin Görevleri başlıklı üçüncü fıkrasına (j) bendi olarak aşağıdaki bent eklenmiş, (j) 
bendi (k) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 
"(T) Lozan Antlaşması hükümleri çerçevesinde, azınlığa ait idini, hayrı, sıhhi, sosyal, eğitsel 
ve kültürel müesseseler ile bunların kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek.** 

Madde 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"Geçici madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Emniyet Genel 
Müdürlüğünce tutulan işlem dosyalan ve diğer belgeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 3 ay içinde ilgisine göre İller İdaresi Genel Müdürlüğü veya Valilik ve 
kaymakamlıklara devredilir." 

Lozan Antlaşmasıyla statüleri belirlenmiş olan azınlıklara ait Patrikhane, kilise, havra, cemaat 
vakfı gibi kuruluşların iş ve işlemleri Lozan Antlaşmasına uygun olarak Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve illerdeki Emniyet Müdürlükleri aracılığıyla yürütülmektedir. 

Başbakanlığın 1962 tarihli talimatı ile ülkemizdeki azınlıkların yurt güvenliğimiz bakımından 
kontrolü amacıyla sekreteryası İçişleri Bakanlığı adına Emniyet Genel Müdürlüğünde olmak 
üzere MGK Genel Sekreterliği, Genelkurmay Başkanlığı, MİT Müsteşarlığı, Dışişleri 
Bakanlığından oluşturulan Azınlık Tali Komisyonu kurulmuştur. 

Başbakanlığın 2004 tarihli talimatı ile Azınlık Tali Komisyonu lağvedilerek yerine Azınlık 
Sorunları Değerlendirme Kurulu kurulmuştur. Kurulun yapısı içişleri Bakanlığı 
koordinatörlüğünde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
temsilcilerinden oluşacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Başbakanlığın sözkonusu yazısında koordinasyon görevi eskiden olduğu gibi İçişleri 
Bakanlığına verildiğinden, bu görev Emniyet Genel Müdürlüğü yerine, genel olarak görevi 
valiliklerin koordinesini sağlamak olan ve taşra uzantısı olmayan İller İdaresi Genel 
Müdürlüğüne verilmiştir. 

Son olarak İçişleri Bakanlığınca 12.01.2005 tarihinde çıkarılan Valilik ve Kaymakamlık 
Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelikle de, azınlık kuruluşlarının iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığında iller İdaresi Genel 
Müdürlüğüne, Valilik ve Kaymakamlıklar da, özel bürolarına bu görevlerin üç ay içerisinde 
devredilmesine karar verilmiştir. 

Sorular: 

1 - Böyle bİT Yönetmeliğin hazırlanmasına ve evvela Azınlık Tali Komisyonu*nun 
lağvedilmesine sonra da koordinasyon görevinin Emniyet Genel Müdürlüğü yerine 
iller İdaresi Genel Müdürlüğüne verilmesinin sebebi nedir? 

2- Ortaya çıkan bu durumun Azınlıklara ait patrikhane ve ortaya çıkan diğer kuruluşların 
faaliyetlerinin takibinde bir merkezi kontrol boşluğu yaratacağı hususu neden dikkate 
al ınmamıştır? 

3- Merkezi idare ve kontrol mekanizmasının kaldırılması, misyonerlik faaliyetlerini 
arttırmayacak mıdır? 

4- Başbakanlığın Lozan Antlaşmasına uygun olarak Emniyet Genel Müdürlüğü 
tarafından sevk ve idare edilen azınlıkların, patrikhane, kilise, havra, cemaat vakfı gibi 
kuruluşların iş ve işlemlerini İller İdaresi Genel Müdürlüğü seviyesine kadar indirmesi 
Lozan* aykırı değil midir? Bu durum, gerek Ermeni Patrikhanesinin, gerek Rum 
Ortodoks Patrikhanesi'nin Lozan'ın şartları yerine Osmanlı dönemi nizamnamelerinin 
yürürlükte olması taleplerini destekler faaliyette olmayacak mıdır? 

^ 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Say) : B.05.0.İLİ-00.60001.617.2-/JJo >~ 
/ 12 ' 2(M$ 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10.02.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-9043 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN tarafından, 18.01.2005 
tarihli azınlıklarla ilgili yapılan düzenleme hakkındaki 7/4758 sayılı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1- Ülkemizdeki azınlıkların yurt güvenliği bakımından kontrolü amacıyla Başbakanlığın 
07.11.1962 tarih ve 28-4869 sayılı talimatıyla kurulan "Azınlık Tali Komisyonu", günün değişen 
ve gelişen şartlarına paralel olarak, Başbakanlığın 05.01.2004 tarih ve 3530 sayılı yazısı ile adı 
"Azınlık Sorunlarını Değerlendirme Kurulu" olarak değiştirilmiştir. Kurulun koordinatörlüğü İçişleri 
Bakanlığına verilmiş olup; Bakanlık Makamının 27.02.2004 tarih ve 286 sayılı onayı ile Azınlık 
Sorunlarını Değerlendirme Kurulunun sekreterya görevi de İller idaresi Genel Müdürlüğüne 
verilmiştir. 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlanan 2004 Yılı ilerleme Raporunda, Azınlık 
Tali Komisyonunun lağvedilerek, Azınlık Sorunlarını Değerlendirme Kurulu'nun oluşturulması ve 
azınlık sorunlarının asayiş sorunu olarak algılandığı izlenimini vermeden, sivil bir kuruluş 
tarafından yürütülmesi olumlu olarak nitelendirilmiştir. Bu doğrultuda Valilik ve Kaymakamlık 
Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler yapılarak , azınlıklara 
ait iş ve işlemlerin Genel Müdürlüğümüz ile Valilik ve Kaymakamlık bürolarınca yürütülmesi 
sağlanmıştır. 

2- Lozan Barış Andlaşması'nın müzakereleri sırasında Patrikhanenin bir Türk kurumu 
olarak ülkemizde kalması ve Rum Ortodoks vatandaşlarımıza yalnızca ruhani hizmet vermesi 
benimsenmiştir. Bu nedenle, Patrikhane de diğer kurumlarımız gibi Türk hukuk mevzuatına 
tabidir. Dolayısıyla hukukumuzdaki mevcut kontrol mekanizması söz konusu kurum için de 
geçerlidir. 

3- Patrikhanenin misyonerlik faaliyetlerine katılması ve bunun tespiti halinde 
yasalarımızda öngörülen hukuki tedbirler bu kurum içinde geçerlidir. Misyonerlik faaliyetinde 
bulunan kişi ve kurumların faaliyetleri ilgili birimlerce takip edilmekte ve Cumhuriyet 
Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır. 

4 - Lozan antlaşması ve ikili antlaşmalarla ülkemiz tabiiyetinde kalmaları kabul edilen 
Ermeni, Rum, Yahudi ve Bulgar asıllı gayri müslim vatandaşlarımızın başta Lozan antlaşması 
olmak üzere uluslararası sözleşmelerden doğan haklarının korunması ve bu yöndeki 
taleplerinin değerlendiri lmesi görevi Azınlık Sorunlarını Değerlendirme kuruluna verilmiştir. Söz 
konusu kurul, ülkemizde yaşayan azınlıklar ile ilgili çalışmalarını, iç hukukumuz ve ulusal 
politikalar çerçevesinde değerlendirerek kararlar almakta, alınan kararların uygulanmasını takip 
etmektedir. 

Ülkemizde yaşayan azınlıkları yurt güvenliği bakımından tehlike olarak görmek ve 
algılamak Türkiye Cumhuriyeti Devletine bağlı ve Türk vatandaşı olan azınlık vatandaşlarımıza 
yapılan bir haksızlıktır. Ülkemizde yaşayan azınlıklara ait iş ve işlemlerin iller İdaresi Genel 
Müdürlüğünce ve Bakanlığımızın taşra uzantısı olan Valilikler ve Kaymakamlıklarca takip 
edilmesi ve sorunlarının çözüme kavuşturulması AB' ne aday olan ülkemiz için en uygun 
çözümdür. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

- 272 

5dülkadir AKSU 
/ y Bakan 



T.B.M.M. B : 64 1 . 3 . 2005 O : 3 

28.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'ın, belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmaz olup ol
madığına, 

5272 sayılı Belediye Kanununun geçici 1 inci maddesinin uygulanmasına, 
İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'm cevabı (7/4760, 4786) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 17.1.2005 
24.12.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5272 saydı Belediye 
Yasasının, Hazineye ait taşınmazların belediyelere ve bttyUkşebir belediyelerine devrini 
düzenleyen Geçici 1. maddesinin, "Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında" 30.12.2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 44. 
maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece 5272 sayılı Yasanın Geçici 1. maddesi 7 gün 
yürürlükte kalmıştır. 

Aşağıdaki sorularınım Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Oğuz OYAN 
tzmir Milletvekili 

1 - Belediye Kanunun yürürlüğe girdiği 24.12.2004 tarihi ile Geçici 1. maddesinin 
5281 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırıldığı 31.12.2004 tarihleri arasında 
belediyelere ve büyukşehir belediyelerine devredilen Hazine taşınmazı var 
mıdır? 

2- Devredilen taşınmazlar varsa, bu taşınmazlar hangi belediyelere devredilmiştir 
ve taşınmazların tapu kütügündeki kayıtlara göre nitelikleri nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.01.2005 
Aşağıdaki sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

7.12.2004 tarih ve 5272 sayıTı Belediye Kanununun Geçici 1 . Maddesi , kamu 
hizmetlerinde kullanılan veya Maliye Bakanlığınca üzerinde sınırfı aynT hak tesis 
edilmiş olanlar dışında kalan Hazineye ait taşınmazlardan, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte 1/5000 ölçekli nazım imar plânı içinde kalanların; belediye ve mücavir 
alan sınırlan içinde belediyeye, büyukşehir belediye teşkilâtı kurulan yerlerde beşbin 
metrekarenin üzerinde olanların büyukşehir belediyesine bedelsiz devredilmesini, 
öngörmekte idi. 

Belediye Kanununun bu hükmü, 30.12 2004 tarih ve 5281 sayılı Vergi 
Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Karıun'un "Yürürlükten Kaldırılan Hükümler" başlıklı 44. maddesinin 7 
numaralı bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

1) 5272 sayılı Belediye Kanunu'nun Geçici 1 . Maddesi'nin yürürlükte olduğu 
23 gün içerisinde, belediyelere ve büyukşehir belediyelerine devredilen 
hazineye ait taşınmaz mallar var mıdır? Varsa, hangi yerel yönetime, hangi 
taşınmazlar devredilmiştir? 

2) Hangi belediye veya büyukşehir belediyesi, 5272 sayılı Belediye 
Kanunu'nun Geçici 1. Maddesine dayanarak hazineye ait taşınmazların 
devri için merkezi yönetime başvuruda bulunmuştur? Başvuranlar, hangi 
taşınmakların devrini talep etmişlerdir? 
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T.C. 
MALÎYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.MEG.0.25/3122-0 /3 02.05* 7 3 1 3 TELE.FAX 

KONU : Belediye Kanununun Geçici 1 inci maddesi ACELE VE SÜRELİDİR. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) 10.02.2005 tarih ve 9043 sayılı yazınız. 
b) 10.02.2005 tarih ve 9141 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması kaydıyla, İzmir Milletvekili Sayın Prof. 
Dr. Oğuz OYAN tarafından Başkanlığınıza verilen aynı mahiyetteki 7/4760 esas no.lu 
ve 7/4786 yazılı soru önergelerinde; 24.12.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5272 Sayılı Belediye Kanununun, Hazineye ait taşınmazların belediyelere ve 
büyükşehir belediyelerine devrini düzenleyen Geçici 1 inci maddesinin, 30.12.2004 tarihli 
ve 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin 7 nci fıkrasıyla yürürlükten kaldırıldığı 
belirtilerek, anılan Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 7 gün yürürlükte kaldığı belirtilerek, 
Belediye Kanununun yürürlüğe girdiği 24.12.2004 tarih ile Geçici 1 inci maddesinin 
5281 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırıldığı 31.12.2004 tarihleri arasında belediyelere 
ve büyükşehir belediyelerine devredilen Hazine taşınmazı olup olmadığı ile devredilen 
taşınmazlar varsa, bu taşınmazların hangi belediyelere devredildiği ve taşınmazların 
tapu kütüğündeki kayıtlara göre nitelikleri konusunda ve Hazine taşınmazlarının 
belediyelere bedelsiz devriyle ilgili Bakanlığımıza başvuru olup olmadığı hakkında bilgi 
istenilmektedir. 

5272 Sayılı Belediye Kanununun, Hazineye ait taşınmazların belediyelere ve 
büyükşehir belediyelerine devrini düzenleyen ve 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin 7 
nci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılan Geçici 1 inci maddesinde; "Özel mevzuat hükümlerine 
göre devri mümkün olmayan, kamu hizmetlerinde kullanılan veya Maliye 
Bakanlığınca üzerinde sınırlı aynî hak tesis edilmiş olanlar dışında kalan Hazineye ait 
taşınmazlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 1/5000 ölçekli nazım imar plânı 
içinde kalanlar; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye, büyükşehir 
belediye teşkilâtı kurulan yerlerde beşbin metrekarenin üzerinde olanlar büyükşehir 
belediyesine bedelsiz devredilir. Bu şekilde devredilen taşınmazlarla ilgili olarak 
yapılacak imar uygulaması sonucunda kamu hizmeti alanı olarak ayrılan yerler, 
bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine adına resen tescil edilir. Bu hususta tapu 
kütüğüne şerh konulur. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller İçişleri ve 
Maliye Bakanlıklarınca müştereken belirlenir." hükmü bulunmaktadır. 
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Anılan Kanununun Geçici 1 inci maddesinin uygulanmasıyla ilgili olarak söz konusu 
maddenin son paragrafında belirtildiği şekilde, Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığınca 
bedelsiz devir işleminin ne şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin esas ve usuller 
müştereken belirlenip tebliğ edilinceye kadar Hazine taşınmazlarının belediyelere 
bedelsiz devri konusunda herhangi bir işlem yapılmaması gerektiği konusunda 
düzenlenen 2004/14 Sıra No.lu Genelgemiz 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) ve Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Daha sonra, 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin 7 nci fıkrasıyla 5272 sayılı 
Belediye Kanununun Geçici 1 inci maddesinin yürürlükten kaldırılması sebebiyle Hazine 
taşınmazlarının anılan Kanuna göre belediyelere bedelsiz devri konusunda herhangi 
bir işlem yapılmaması gerektiği konusunda düzenlenen 2005/01 Sıra No.lu Genelgemiz 
81 İl Valiliğine (Defterdarlık) ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. 

Bilindiği üzere, 5272 sayılı Belediye Kanununun Hazineye ait taşınmazların 
belediyelere ve büyükşehir belediyelerine devrini düzenleyen Geçici 1 inci maddesi 
5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin 7 nci fıkrasıyla, aynı Kanunun 45 inci 
maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca 24.12.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 
yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. 

Buna göre, 5272 Sayılı Belediye Kanununun Geçici 1 inci maddesinin 
uygulanmasıyla ilgili olarak söz konusu maddenin son paragrafı gereğince ve yukarda 
açıklandığı üzere anılan Kanunun Geçici 1 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih ile 
yürürlükten kaldırıldığı tarihin aynı (24.12.2004) olması ve bu durumda anılan 
maddenin yürürlükte kaldığı bir sürenin bulunmaması nedenleriyle; Hazine 
taşınmazlarının belediyelere bedelsiz devri konusunda Bakanlığımıza intikal etmiş bir talep 
olmadığı gibi, belediyelere ve büyükşehir belediyelerine devredilen Hazineye ait herhangi 
bir taşınmaz da bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Maliye Bakanı 
emalUNAKITAN 
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29.- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN'in, Şeker Kurumu ve Şeker Kuruluna ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/4767) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
18.01.2005 

Aşağıdaki soruların Sanayi ve Ticaret Bakanı Saym Ali Coşkun tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

S:l- 21. Dönem milletvekilliğiniz sırasında, % 10 olarak belirlenen NBŞ üretim 
kotasının Bakanlar Kurulu kararıyla % 50 artırılıp eksiltilmesi yönünde ilgili kanun 
maddesine ekleme yapılması konusunda , zamanın 7iİglXİ &o*i«3rcuweya Komisyon 
Başkanına rica ya da telkinleriniz oldu mu? 

S:2- Şeker Kurumunun görev süresini hangi gerekçe ile uzatmadınız? Kanun, bu 
konuda Uluslararası Kuruluşlarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde karar alınabileceğini 
öngördüğüne göre, hangi Uluslararası Kuruluşla hangi anlaşmayı yaptınız? Tüzel 
kişilik ve o tüzel kişiliğin görevlerini yerine getirmekle yükümlü hizmet birimleri 
ortadan kalktığına göre, tüzel kişiliğin organlarından biri olan "Şeker Kurulu" 
görevine, hangi tüzel kişilik adına, nasıl devam edecektir? 

S:3- Şeker Kurulu, 2004 yılı içerisinde hangi şirketlere, hangi gerekçelerle, hangi 
miktarlarda para cezası vermiştir? Hangi şirketlerle mahkemeliktir? Şeker Kurumu 
yok olduğuna göre mahkemelerde hangi tüzel kişilik Kurumu temsil edecektir? Yoksa, 
yaygın inanış ve söylemlerde ortaya çıktığı gibi, bu davalar sahipsiz, NBŞ üreten ve bir 
kısmı da Şeker Kanunu'na aykırı olarak Şeker Kurulu izni olmadan kapasite artıran ve 
fabrika kuran NBŞ üretici firmalar denetimsiz mi kalacaktır? 

S:4- Kotaları kim belirleyecek, piyasayı kim denetleyecektir? Kurumun tüzel kişiliği ve 
denetlemeyi yapan hizmet birimleri ortadan kaldırıldığına göre, NBŞ üreticileri kotalar 
bakımından denetimsiz mi bırakılmaktadır? 

S:5- Bakan olarak Siz ve Bakanlığınız, Kurumun kapatılmasını hükümete önerdiniz mi? 
vjuermediy seniz, karcı olduı/utıuz karar için isv v.m's^r? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

2 4 SUBAÎ 20G5 

SAYİ : B 14.0.BHİ 01-55^ 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 10.02.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4767-9095/28153 sayılı 
yazınız. 

Muğla Milletvekili Gürol ERGİN'in "Şeker Kurumu ve Şeker Kuruluna" ilişkin olarak 
tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/4767) esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN GÜROL ERGİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP 1: Sözü edilen hüküm, ülke ekonomisinin daha çok pancar şekerine veya daha çok 
nişasta bazlı şekere ihtiyaç duyması halinde belirli bir ölçü dahilinde Bakanlar Kurulu'na 
yetki veren bir düzenlemedir. 

CEVAP 2: Şeker Kurumu ve hizmet birimlerinin görev süresini sona erdiren Bakanlar 
Kurulu Kararı herhangi bir uluslararası anlaşmaya dayanmamaktadır. 

Bakanlar Kurulu tarafından Şeker Kurumu ve hizmet birimlerinin görev süresinin sona 
erdirilmesi kararının temel gerekçesi, yeni bir yapısal statüsü arayışından kaynaklanmaktadır. 

Bakanlar Kurulu Kararına göre Şeker Kurulunun görev, yetki ve görev süresi 31/12/2006 
tarihine kadar uzatılmıştır. Dolayısıyla Kurulun, şeker piyasasını düzenleyici işlevlerini 
sürdürebilmesine çalışılmaktadır. 

CEVAP 3: Şeker Kurulu tarafından idari para cezası verilen firmaların isimleri ve ceza 
tutarları aşağıda yer almaktadır: 

| Firma Adı 
| Tat Nişasta San. ve Tic. A.Ş. 

1 Beşler Gıda İht.Mad. İth. ve İhr.Paz.San.Tic.A.Ş. 

1 Altunkaya İnş. Nak. Gıda Tic. A.Ş. 

1 Etsun Entegre Tarım Ür. San. Tic. A.Ş. 

1 Çınar Baharat ve Gıda San. A.Ş. 

1 Hayattek Gıda San. Tic. A.Ş. 

1 Amylum Nişasta San. ve Tic. A.Ş. 

1 Kadooğlu tç ve Dış Tic. A.Ş. 

1 Etsun Entegre Tarım Ür. San. Tic. A.Ş. 

1 TOPLAM 

İdari Para Cezası | 
T L ' 

1.485.717.373.315 

1.694.000.000 

3.220.000.000 

140.000.000 

65.856.000 

1.023.400.000 

11.877.951.394.500 

16.800.000.000 

I 4.200.000.000 

| 13.390.812.023.815 

YTL I 
1.485.717,4 1 

1.694,0 1 

3.220,0 1 

140,0 I 

65,9 1 

1.023,4 1 

11.877.951,4 1 

16.800,0 1 

4.200,0 1 

13.390.812,0 | 

İdari para cezaları; kota aşımı, üretilen C şekerinin (kota dışında üretilen ve yalnızca ihracat 
yoluyla pazarlanabilen şeker) yurt içinde pazarlanması, şirketlerden ihraç amaçlı temin edilen 
şekerin bir bölümünün yurt içinde pazarlanması nedenleriyle verilmiştir. Halen Tat Nişasta 
San. ve Tic. A.Ş., Altunkaya İnş. Nak. Gıda Tic. A.Ş. ve Amylum Nişasta San. ve Tic. 
A.Ş.'ye verilen cezalar yargı sürecinde bulunmaktadır. Yargı sürecindeki davaların sahipsiz 
kalmaması yönünde gerekli önlemler alınacaktır. 

CEVAP 4: 2004/05 ve 2005/06 pazarlama yılı şeker kotaları Şeker Kurulu tarafından 
belirlenmiş bulunmaktadır. Şeker Kurumu hizmet birimleri tarafından yapılmakta olan 
görevlerin aksamaması amacıyla Kurul, Şeker Kanunundan aldığı yetkiler çerçevesinde 
görevleri ile ilgili konularda her türlü kararı ve tedbiri alabilir. 

C E V A P S: Şeker Kanununun Geçici 8 inci maddesine ilişkin olarak Bakanlığımızca ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınarak hazırlanan ve Başbakanlığa gönderilen 
yazıda, Şeker Kurumu ve organlarının görev, yetki ve görev süresinin 31/12/2007 tarihine 
kadar uzatılması yönünde öneride bulunulmuştur. 

Şeker Kurumunun görevlerinin aksamaması amacıyla, bu görevlerin yetkilendirilecek bir 
organ veya kuruluş tarafından yerine getirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları 
sürdürülmektedi r. 
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30.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, kurban kesimlerinde yaşanan olumsuzlukların 
çözümüne ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4768) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tamundan yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.24.01.2005 

ErcarÖöÜT 
Ardahan Milletvekili 

Bu yıl ki Kurban Bayramı da daha önceki yıllarda olduğu gibi sağhksız ortamlarda kurban 
kesimlerine ve uluorta kesikliği için çocukların dehşete düşmelerine sahne olmuştur. Eline 
bıçağı alan ehliyetsiz ve bilinçsiz birçok insan hayvanların işkenceyle ve acı çekerek 
kurban edilmelerine neden olmuş, çevreyi kirleterek AB Ülkelerine kötü örnek teşkil 
etmiştir. 

1- Mevcut yerleşim yerlerinde, mahallelerİD büyüklüğüne göre, modern kurban kesimhaneleri 
yaptırarak daha hijyenik bir ortamda hayvanlara işkence yaptırıp acı çektirmeden veteriner 
kontrolünde u*nHft kişiler tanftndm knrim kesimi yaprinm için lıı ılınıp bir çahşma 
başlatmayı düşünüyor musunuz? 

2- Yeni yapılacak en az 50 dairelik sitelere, bina ruhsatı verilirken projede siteye ait kurban 
kesûnbanesi bulunma şartı getirilmesi için bir girişimde bulunacak mısınız? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B050MAH06500Û2/^o*>20 Ol./o3/2005 
KONU : 7/4768 Esas Nolu 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Başbakanlığın 17.2.2005 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-417-27/743 sayılı yazısı. 
b)TBMM Başkanlığının 10.2.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4768-9110/28238 sayılı 
yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sn. Ensar ÖĞÜT tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve 
Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip edilen 7/4768 Esas Numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Kurban bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini 
hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde bizzat kesmelerine veya vekalet 
yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban kesilecek yerleri belirlemek için gerekli usul ve esasları 
düzenlemek amacıyla hazırlanan Bakanlar Kurulunun 24.10.2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı "Kurban 
Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar" ile, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı temsilcilerinden oluşan Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu oluşturulmuştur. 

Bu çerçevede, kurban hizmetlerine yönelik olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığınca çeşitli tarihlerde genelgeler yayımlanmaktadır. 

Bu genelgelerde, yukarıda sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca il ve ilçelerde 
oluşturulması gereken Kurban Hizmetleri Komisyonunun etkili ve verimli çalışması için gerekli desteğin 
sağlanması ve çevre sağlığının korunması için her türlü tedbirin alınması hususlarında valiliklere talimatlar 
verilmektedir. 

Yine bu genelgelerle yer seçimi kriterlerine uygun yerlerde asgari teknik ve hijyenik şartları 
taşıyan, ihtiyaç duyulan sayı ve büyüklükte kurban satış ve kesim yerleri kurulması, kurbanların eziyet 
verilmeyecek şekilde ve kesim tekniğine uygun olarak kesilebilmesi için gereken tedbirlerin alınması vb. 
hususlar duyurulmaktadır. 

Anılan genelgelerin birer örneği ekte sunulmuş olup, yeni yapılacak olan en az 50 dairelik sitelere 
inşaat ruhsatı verilirken projede siteye ait kesimhane bulunması şartı getirilmesi öneriniz ise, 
değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

iülkadirAKSU 
Bakan 
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T.:. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlu Hizmetleri 
Genel M ıdürlüğü 

SAYI :B100TSH0110002 
KONU :Kurban Hizmetleri 

H.Û1.04. 0 7 7 7 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

İLGİ: ı) 05.02.2002 tarihli ve B100TSH0110002/200'i sayılı yazımız. 
ı) 05.02.2003 tarihli ve B100TSH0100000/1675{2003/22) sayılı genelgemiz. 
:) 10.07.2003 tarihli ve B100TSH0100005/10640 sayılı yazımız 

••/lalûm olduğu üzere fert, toplum ve çevre sac iğinin korunması, gıda ve hayvan kaynaklı bulaşıcı ve 
salgın h ıstalıkların kontrolü ife gıda zehirlenmelerinin • nlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetler Bakanlığımızın 
temel g< revleri arasında yer alan koruyucu sağlık hizmetleri kapsamındadır. 

3u meyanda, özellikle yaklaşan Kurban B i ramı nedeniyle, kurban hizmetlerine yönelik olarak 
yayımlaman ilgide kayıtlı genelge ve yazılarımızda belirtilen hususlara titizlikle uyulması büyük önem arz 
ettiğinde n, ilgili mevzuatı gereği bütün il ve ilçelerde oluşturulması gereken Kurban Hizmetleri Komisyonunun 
etkin ve verimli çalışması için gerekli desteğin sağlanması ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde halk 
sağlığı \ e çevre sağlığının korunması için her türlü tedbirin alınması hususlarında bilgilerinizi, keyfiyetin gereği 
için de i jililere emirlerinizi arz ve rica ederim. 

Genel Müdür 
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TC 
S AĞLI 1. BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hız netleri Gene! Mıidurlüüu 

SAVI BHK)TSı)ltHKH)5- 10.07.C2. 1 C 6 4 0 ANKARA 
KONT "Kurban Hizmetleri" 

VALİLİĞİNE 
(II S;ıj>lı > Müdürlüğü) 

ILGl a)2S 11.2ueıt tarih \e llMW sauiı sazımı 
b) 05 'O 2']02 t.ınh \e 2005 sasılı sazımı. 
e) M 04.2i«)2 tarih ve 14<M2 sn> ılı sazımı •. 
d) 05 02.200? tarih ve :»->73 sa\ılı ueiK'ljMiıı; 
e) Başbakanlık Diyanet İşleri Baskınlığının 2u II 2(>lU t;»rıh\e B 02 I DIB D 12 i)<i02 '.'I? 

4(ıü savılı yazısı. 

Başbakanlık Diyanet İslen Başkanlığı azısı ekinde alınan 29/05-200? tarihli ve 20U? 1 s.ısth 
Bakanlıklanıası Kurban Hizmetleri Kurulu Kar. nnın hır omcğı \azımız ekinde gönderilmekledir 

"Kuıbnn Hizmetleri Komıssonu" ıllcrd \e ilçelerde \'alı vesa Vali Yardımcısı ile Kas makamın 
başkanlığında. Müftülük. Sağlık Mudınltığu \ ; \a Sağlık Grup Başkanlığı Tanm Mudurltığu (. e\ıe 
Mudıııhığıı. Bclcdıvc ve Ttukıse Dısanci \ aklı : nı^kaLıındcn oluşmakla olup 

"11 \e ile. Ilımımı Hıt'zıssıhha Meclis: Kamlarına \e sağlık şanlarına ıısemi nlaıak çevrenin vw.il 
ve ekonomik imi.anları ile mevcut mezbahaları da dikkate alarak kuıban satış ve kesim vericimi :cspıi 
etmek' 

"Kurbanların czışcl senlmcsccck şekılc \e kc.-uıı tekniğine ıışeıın olauk keMİm.'-ı ıçm . . . k . r 
tedbirleri nlıuak' 

'•kurbanların dııtı kaidelere ve saflık ş. ıtlarına uy üim alarak kesıiebılnıeşı ıçm yeıckcn tedbirleri 
almak". 

'"Kurban satış \e kesim şcılcımdc. kuıl in kesimi ıçm gerekli alt ve ast vapmm ılyılı bclcdıs ..Lu* 
tesisim. asnea kurban alık \e çöplerinin sat İması \e\a bcledıs elerce toplanarak bertaraf edilmesini 
sağlamak'. 

"11 ve İlçe Unumu Hılzıssıhha Meclisi ^.n\nkıtın;ı \c sağlık şartlatma loeuıı ulaı.ık nkcnJıu -̂
kili Dan sesim verlen dışında da özel bahçesini e w a kuıban kesmese ııseım mülkimde kuıb.ın kcmıek 
istcsenlenn ııvacakiarı esasları belirlemek, paık cadde, snkak mesdan mbı umunu acık ve\.ı 'u ıh 
kesimi için ıı\gıııi olamavan serlerde kurban kes mı sapılmaması için gereken katarları almak 

"Mevcut mezbahaları da dikkate alarak ve il ve İlce Lnuımı Hıfzıssıhha Meclisi kaıaılaruu a'-emi 
alarak il ve ilçe merkezlerinde ıhtıvaç dıısnlaı sasıda se bınuklukle kurban satım ve kesim '..ilerim 
beli ileme" __.oı evlen bulunmaktadu 

"Kurban flıznıetierı Koınışsoıtîaıı ınn • .ip.uakları çalışmalar aıa-mula 

"Mevcni mezbahaları da dıkkale akn.ıi u II ve İlçe l munu Hıj^sıhlid McdiM kaıaıi.uuı.. uveun 
olarak il \e ilçe merkezlerinde ihtısaç dusukm sasıca ve hııcukltıkie surbaıı satım s e kc<nm serlerini 
belııleme'. 
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"II ve İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi karnıkırına ııvgun olarak kurban kesim \erleri dışında kalan ve 
kurban kesimi ıçm uvgun olan yerlerde kurbanlarım kendi imkanları ile keseceklerin ııvncaklan esasları tespit 
etme' 

"'Kurban kesim yeri olarak belirlenen \ erlerde. kurbanların dmı esaslara \e sağlık sarılarına ııvgun 
olarak kesılebılmesı ıçm gerekli .ilt \c usi yapının kapalı veva açık olarak beledi)elerce tesisini temin etme. bu 
yerlerde, belediyelerle işbirliğine giderek kurban kesimi için gerekli beton saha. su tesisi ve auklar ıçm kızumkı 
tertibatı alma". 

"Kurban kesim mahallerinde görevlendirilecek vonetıcı din görevlisi. kasap, veteriner hekim şoför u-
yardımcı personel gibi görevlileri tespit etme". 

"Kesim esnasında sağlığa zararlı olduğu tespit edilen han an etlerinin \e organlarının diğer atıklardan 
ayrı olarak derin bir çukura gömülmesini ve uzenne kireç dökülerek kapatılmasını vcva diğer usullerle imhasını 
sağlama", 

"Kurban kesim hizmetleri ile ilgili olarak vatandaşlara duyurulması uereken hususları mutat vasıtalarla 
ve i:\gun aralıklarla ilan etme' yer almaktadır 

İliniz dahilindeki komisyonların sek ret en alarmın çalışmalarına \ ardıma olunması ve gerekli desteklerin 
verilmesi, komisyon çalışmalarında w ilgili görevlerin verine getirilmesinde geıeklı özen . ha>>asoet *e ılgının 
gösterilmesi, ilgi (d) genelgemizde de belirtildiği üzere. II ve İlçe Kurban Hizmetler, Komışvonlarının etkin ve 
verimli çalışmabıını sağlayıcı tedbirlerin alınması 

11 \e İlce Umumi Hıfzısıhha Meclislerinde il ve ilçe özelliklemle göre geıeklı çalışmalar vapılarak 
kurban hizmetlerine ilişkin insan ve çı .re sağlığıma korunmasına vonelık esıs. krıteı ve canlanıl lvlırleume>ı 
kararların uygulanmasının titizlikle tak p edilmesi 

"Bakanlıklarnrast Kurban Hizmetleri kurulu Karar; ve ilgi (d) genelgemiz ve ilgili mevzua! 
doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması ve almnlması. ilüilı çalışma ve işlemlerin vnpılması. 

Kurul Kararının. Kaymakamlıklar. l'İeledne Başkanlıkları, II ve İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisleri 
ilgili bırımîeı ve diğer ilgililere duyurularak takıp edilmesi hususunda gereğini rica ederim 
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TC. 
SAĞLIK BAKANLİĞİ 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYİ :B!00TSH0100000- t , , « r ANKARA 
KONU: Kurban Hizmetleri 0 S . 0 1 0 3 , » 0 / 0 

VALİLİĞİNE 
(İl Sağlık Müdürlüğü) 

GENELGE 
2003/ 2 2 

İLGİ: a) 28.11.2001 tarih ve 19490 sayılı yazımız. 
b) 05.02.2002 tarih ve 2005 sayılı yazımız. 
c) 11.09.2002 tarih ve 14042 sayılı yazımız. 

Vatandaşlarımızın kurban bayramında yerine getirdikleri dini vecibelerinden olan kurban 
hizmetlerinin insan ve çevre sağlığı yönünden gerekli esas, kriter ve şartlara uygun olarak verilmesi, 
insan ve çevre sağlığının korunması açısından önem arz etmektedir. 

Bu nedenle kurban hizmetleri ile ilgili, fert, toplum ve çevre sağlığının korunması ve olumsuz 
etkilenmemesine yönelik olarak; 

-Kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri ilgili yer seçimi kriterlerine uygun yerlerde 
kurulmalıdır. 

-Kurban satış yerleri ile kurban kesim yerleri gerekli asgari teknik ve hijyenik şartları 
taşımalıdır. 

-Kurban satış yerlen ve kurban kesim yerlerinde gerekli malzemeler ve ekipman 
bulundurulmalıdır. 

-Kurban satış yerleri ile kurban kesim yerlerinde içme ve kullanma suyu niteliğini haiz su ve 
gerekli tertibatı bulundurulmalıdır. 

-Kurban satış yerleri ile kesim yerleri ihtiyaç duyulan sayı ve büyüklükte olmalıdır. 
-Kurban satış yerleri dışındaki yelerde kurban satışı yapılmamalıdır. 
-Kurban satış yerleri ve kesim yellerinde uygun görevliler bulundurulmalı, çalışanların sağlığı 

ve güvenliğine ait gerekli tedbirler uygulanmalıdır. 
-Kurban satış yerlerinde ilgili kriıerlere sahip sosyal tesisler bulunmalıdır. 
-Kurban satış yerlerinde satışa sunulan kurbanlık hayvanların veteriner hekimlerce muayene 

ve kontrolleri yapılmalı, uygun olmayanların satışı ve kesimi önlenmelidir. 
-Meskun mahalde, umuma açık alanlarda can ve mal güvenliği açısından hayvan 

dolaştınlmamalıdır. 
-Kurban kesimleri sağlık şartlarına ve kesim tekniğine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 
-Kurban kesim yerleri dışında kalan ve kurban kesimi için uygun olan yerlerde ve bu 

yerlerdeki kurban kesimlerinde belirlenen esaslara uyulmalıdır. 
-Cadde, sokak, meydan, park ve umuma açık alanlar ile uygun olmayan yerlerde kurban 

kesimi yapılmamalıdır. 
-Kurban kesim hizmeti veren geıçck ve liizel kişiler organizasyonlarını sağlık şartlarına uygun 

olarak yürütmelıdir. 
-Kesim esnasında sağlığa zararlı ülduğu tespit edilen hayvan elleri veya organları gıda olarak 

tüketilmemelidir. Kontaminasyonlarönlt ımtlidir. 
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-Çocuk sağlığını koruyucu tedbirlere başvurulmalıdır. 
-Kurbanlık hayvanların naklinde, derilerin ve sakatatın toplanması, nakli ve muhafazasında, 

kurban etleı inin naklinde ilgili sağlık şartlarına uyulmalıdır 
•Kurban kesim yerlerine bağlı kurbanlık hayvan nakil araçları, kurban etleri nakil araçları, deri 

nakii araçları, sakatat nakil araçları, kurban atıkları nakil araçları gerekli asgari teknik ve hijyenik 
şartları taşımalıdır. 

-Kurban satış yerlerinin, hayvanların ve kurban kesim yerleri ile diğer yerlerde kesilecek 
kurbanların atıkları, usulüne, tekniğine ve İlgili mevzuatına uygun olarak toplanmalı, uzaklaştırılmalı 
ve bertaraf edilmeli, herhangi bir kirlenmeye ve sağlık sakıncasına meydan verilmemeli, bu atıklar 
çevreye rastgele bırakılmamalıdır. 

-Kamuoyu, görevliler ve ilgililer, sağlık şartları konusunda bilgilendirilmelidir. 
-Sağlık etkileri ve sağlık sakıncalarına ilişkin şikayetler yerinde ve zamanında 

değerlendirilmeli ve sonuçlandırılmalıdır. 
-Kurban bayramları öncesinde, bayram esnasında ve sonrasında sağlığa ilişin kurban 

hizmetlerine yönelik gerekli personel görevlendirilmelidir. 
-31 ve ilçe özelliklerine göre gerekli çalışmalar yapılarak kurban hizmetlerine ilişkin insan ve 

çevre sağlığının korunmasına yönelik esas, kriter ve şartlar İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclislerinde 
belirlenmeli, kararların uygulanması titizlikle takip edilmelidir. 

-İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının etkin ve verimli çalışmalarını sağlayıcı 
tedbirler alınmalı, gerekli destek verilmelidir. 

-Sürekli ve periyodik olarak kontrol ve denetimler yapılmalı, kontrol ve denetim sonuçlarına 
göre gerekli tedbirler alınmalı ve ilgili işlemler yapılmalıdır. 

II ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclislerinde 
Bilgilerinizi ve gereğini, genelgemiz hükümlerinin Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları. İl 

ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri, İliniz Kamuoyu, ilgili birimler ve diğer ilgililere dujurulmasmı 
rica ederim. 

ProTDr. Necdet UNUVAR 
/ Bakan a. 

Müsteşar 
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T.C. 
S,'ĞLIK HAKANLIĞI 

Temel Sağlı' Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayr.BlOOTSHÛ 110002 
Komı:Kuıban Bayramı Öncesi Denetimler 

VALİLİĞİNE 
( İl Sağlık Müdürlüğü ) 

Bilindiği üzere çevre ve toplum sağlığının korunması, gıda maddelerinden 
kaynaklanan bulaşıcı ve salgın hasımlıklar ile gıda zehirlenmelerinin önlenmesi amacıyla 
yürütülen hizmetler koruyucu sığlık hizmetleri kapsamında Bakanlığımızın temel görevleri 
arasında yer almaktadır 

Bu nedenle yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çevre ve toplum sağlığını korumaya 
yönelik olarak; 

- Kurbanlık hayvanların veteriner hekim kontrolünden geçirilmesi, 

-Belediye ve yerci yönetimlerce uygun görülecek mahallerde hayvan satışı ve 
kesiminin yapılması ve buralarda asgari teknik ve hijyenik şartların sağlanması, 

-Meskun mahal içerisinde sokak aralarında hayvan doiaştırılmamast, 

-Kurban Bayramında kesilen hayvanların hastalıklı dokularının bilinçsizce çevreye 
atılması, köpeklerden insanlara buladan Kist Hidatik hastalığının ortaya çıkması açısından 
büyı k önem arz ettiğinden, kesilin hayvanların içi su dolu keseleri içeren organ ve 
dokularının çevreye rasgele atılmaması ve bu organların köpeklerin ulaşamayacağı şekilde 
gömulmesi ve bu konuda halkın bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımı? tarafından tüm illere 
dağıtılan Kist Hidatik afiş ve bıoşürlet inden faydalanılması, 

-Kesim sonucu oluşacak boynuz, tırnak, barsak ve işkembe muhteviyatı \1>. atıkların, 
koku, haşere ve çev.; kirliliğine neden olmayacak şekilde bertarafmın tenim edilmesi 
gerekmektedir, 

Yukarıdaki esaslar çerçevesinde Belediyeler ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde 
Vaüliğinızce her türlü tedbirin alınması ve aldırılması, genelge hükümlerinin 
Kaymakamlıklar ile Belediye Başkanlıkları ve ilgililere duyurularak takip edilmesi hususunda 
ileililere emirlerinizi rica ederim 

i 

Dr. ismail TOPRA 
Bakana 

Genel Müdür 
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TC. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Korumu ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

ÇOK ACELE 
SAYI : 250 10 09 12 - YHH/50-30-2- H ~ / / 2003 
KONU: Kurbanlık Hayvanlar. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 

GENELGE 2003 / ../h 

Bilindiği üzere, Kurban Bayramı nedeniyle Ülkemizde hayvan hareketleri 
fazlalaşmakta, özellikle Doğu ve Güneydoğu İllerimizden diğer illere önemli miktarda 
hayvan şevki olmakta ve buna paralel olarak da Kurban Bayramı öncesi Ülkemizde 
hayvan pazarları dışında hayvan satış yerleri çoğalmakta, bulaşıcı ve salgın hayvan 
hastalıklarının yayılma riski artmaktadır. Bu nedenle kurbanlık hayvan satış yerleri ve 
iller arası hayvan şevkleri ile muhtemel bir hastalığın bulaşması ve yayılmasının 
önlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Öte yandan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve izlenmesi 
Yönetmeliği çerçevesinde Eylül 2001 tarihinde ülke çapında milli bir kampanya olarak 
başlatılan sığır ve mandaların küpelenerek tanımlanması, kayıt altına alınarak 
bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilmesi ve pasaportlandtrılması çalışmalarında 
önemli aşamalar kaydedilmiş olup; Ülkemizdeki sığır cinsi hayvanlardan yaklaşık 8 
milyonu küpelenerek tanımlanmış, bunlardan da 5.5 milyonu bilgisayar destekli veri 
tabanına kaydedilmiştir. Bu açıdan Ülkemizde Kurban Bayramı nedeni ile 700.000 
baştan fazla sığır cinsi hayvanın Kurbanlık olarak kesildiği dikkate alındığında, 
gereken önlemlerin alınmaması durumunda kesilen hayvanlardan büyük bir kısmının 
veri tabanından düşümlerinin sağlanamayacağı ve bunların işletmelerinde mevcut 
olarak kalacakları aşikardır. 

Bu itibarla; 

I. KURBANLIK HAYVAN İŞLETMELERİ VE HAYVAN ŞEVKLERİ İLE İLGİLİ 
ALINACAK ÖNLEMLER 

1- Kurbanlık hayvan yetiştiren işletmeler tespit edilecek ve bu işletmeler bulaşıcı 
hayvan hastalıkları yönünden periyodik olarak kontrol edilecektir. 

2- 2003 yılı Kurban Bayramı nedeniyle yapılacak Kurbanlık hayvan şevkleri için Köy 
Muhtarları veya Belediye Başkanlarına menşe şahadetnamesi düzenlenmesinde 
2002/8 sayılı Hayvan Hareketleri Genelgesi hükümlerine göre hareket edilecek, 
kulak küpesi bulunmayan sığır ve mandalar için menşe şahadetnamesi tanzim 
edilmeyecektir. 

3- Kurban Bayramı öncesinde ve Kurban Bayramı süresince İl Müdürlerinin 
sorumluluğunda ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlerinin koordinasyonunda İl ve İlçe 
Müdürlüklerinde yeterli sayıda araç ile mesai saatleri dışında nöbetçi Veteriner 
Hekimler görevlendirilecektir. 
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4- il ve ilçeler arası Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar için Veteriner Sağlık 
Raporu düzenlenmeden önce Menşe Şahadetnameleri titiz bir şekilde kontrol 
edilecek, İl Özel İdarelerince bastırılmayan Menşe Şahadetnameleri sevk raporuna 
çevrilmeyecek, okunaksız, silintili. mühürsüz veya mühürleri okunaksız ve pulsuz 
olanlar işleme konulmayacaktır. 

5- Kurbanlık hayvanlar Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce 
Hükümet Veteriner Hekimlerince dikkatlice sağlık muayenesine tabi tutulacak, 
sadece sağlıklı hayvanların şevklerine müsaade edilecektir. Bulaşıcı veya salgın 
hastalık taşıyan veya hastalıktan şüpheli hayvanlar için 3285 sayılı Hayvan Sağlığı 
ve Zabıtası Kanunu, Yönetmeliği ve Talimatlarının ilgili hükümlerine göre işlem 
yapılacaktır. 

6- Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma 
veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile 
şevklerine izin verilmeyecektir. 

7- İl ve ilçeler arası şevki talep edilen fakat küpelenerek tanımlanmamış, kayıt altına 
alınarak bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilmemiş ve yanlarında pasaportları 
bulunmayan Kurbanlık sığır cinsi hayvanların şevklerine izin verilmeyecektir. Sevk 
raporlarının ilgili hanesine kulak küpe numaraları yazılacak, gerektiğinde kulak 
küpe numaraları mühürlü ve imzalı olarak ayrı bir kağıda listelenerek düzenlenecek 
sevk raporuna iliştirilecek; sevk raporunun üzerine ayrıca "Kurbanlık" ibaresi 
yazılacaktır. 

8- Kurbanlık sevk edilecek çift tırnaklı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların 2002 yılı 
sonbahar şap aşılama kampanyasında aşılanmış olduğunu belirlemek için aşılama 
makbuzu veya kayıtları kontrol edilecek, herhangi bir nedenle aşılanamamış 
hayvanların sevk tarihinden en az 15 gün öncesinden aşılanmaları sağlanacaktır. 
Sevk edilen hayvanların sevk raporlarının ilgili bölümüne kullanılan şap aşısının 
tatbik tarihi ve seri numarası yazılacaktır. 

9- 2003 yılı Kurban Bayramı nedeniyle yapılacak Kurbanlık hayvan şevkleri için 
Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmesinde bu Genelgede belirtilmeyen 
hususlarda 2002/8 sayılı Hayvan Hareketleri Genelgesi hükümlerine göre hareket 
edilecektir. 

II. KURBANLIK HAYVANLARIN ŞEVKLERİ SIRASINDA UYGULANACAK 
KONTROLLER 

10- Kurban Bayramı öncesinde Kurbanlık hayvanların şevklerinin kontrol ve denetimi 
açısından Emniyet ve Jandarma Teşkilatları ile Belediye Zabıtası gibi tüm Mahalli 
Kolluk Kuvvetleri ile sıkı bir işbirliği ve koordinasyona gidilecek; kaçak hayvan 
hareketlerine karşı düzenlenen kontrol ve denetimlerin sayısı artırılacaktır. 

11-Hayvan sevk kontrol merkezleri Giresun-Merkez, Tokat-Niksar, Sivas-Merkez, 
Malatya-Karakavak, K.Maraş-Pazarcık, Gaziantep-Nizip, Bursa-Orhangazi, 
Balıkesir-Bandırma, Çanakkale-Merkez ve Lapseki ve Bolu-Merkez olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca Malatya-Karakavak'a Elazığ-Hankendi; Gaziantep-Nizip'e de 
Şanlıurfa-Birecik destek olacaktır. Bu merkezler 24 saat açık bulundurulacak, 
hayvan hareketlerinin kontrolüne ilişkin tedbirler arttırılacak, raporlu veya raporsuz 
tüm hayvan şevkleri kontrol edilecek, belgelerindeki özelliklere uymayan hayvanlar 
ile bunları kaçak olarak sevk edenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 
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12-Yol kontrol ve denetimleri sırasında nakil vasıtalarına yaralanma veya gereksiz 
yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek şekilde aşırı olarak yüklenmiş 
hayvanlar ile hasta hayvanların bulunduğu tespit edilirse bu tür hayvanları taşıyan 
araçlar şevkten alıkonulacak; hayvanların sağlık ve refahı yönünden gerekli 
tedbirler alınacaktır. Ayrıca kulak kupesiz ve pasaportsuz sığır cinsi hayvanları 
taşıyan araçların da şevklerine müsaade edilmeyecektir. 

III. KURBANLIK HAYVAN SATIŞ YERLERİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER 

13-Kurbanlık hayvanlar hayvan park-pazar ve panayırları ile hayvan borsalarının yanı 
sıra Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen 
Kurbanlık hayvan satış yerlerinde alınıp ve satılacaktır. Bu tür önceden belirlenen 
yerlerin dışında Kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecektir. 
Kurbanlık hayvan alım satım yerlerinin sayısı mümkün olduğunca asgari düzeyde 
tutulacak; denetim ve kontrol hizmetleri aksatılmadan sürdürülecektir. 

14-Kurbanlık hayvan alım ve satım yerleri Hükümet Veteriner Hekimleri, Belediye 
Veteriner Hekimleri ve Belediye Zabıta Ekiplerince işbirliği ve koordinasyon 
sağlanarak etkin ve sürekli olarak denetlenecek ve kontrol edilecektir, 

15-Kurbanlık hayvan satış yerleri Belediyelerle müşterek olarak her gün sabah ve 
akşam olmak üzere iki kez usulüne uygun olarak dezenfekte edilecektir. 

III. SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN KULAK KÜPE VE PASAPORTLARININ 
TOPLANMASI VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ VERİ TABANINDAN 
KAYITLARININ SİLİNMESİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINACAK 
ÖNLEMLER 

16-Kurbanlık hayvan satış yerlerinde Kurbanlık olarak sığır cinsi hayvan satan 
yetiştiriciler veya celepler sattıkları hayvanlara ait pasaportların hayvanın alıcısı ile 
ilgili kısmını hayvanın alıcısına teslimi sırasında pasaportun kendilerinde kalacak 
satıcı ile ilgili kısmına "Kurbanlık olarak satıldı." ibaresini yazarak pasaportun bu 
kısımlarını en yakın İl veya İlçe Müdürlüğü yada ikamet ettikleri yerdeki fi veya İlçe 
Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

17-Mezbaha ve Kombinalarda kesilecek Kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpe 
ve pasaportları Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi 
Yönetmeliği ve Uygulama Talimatının ilgili hükümleri çerçevesinde toplanacak, 
pasaportlar en yakın İl veya İlçe Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

18-Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca belirlenen yerlerde Kurbanlık olarak kesilecek 
sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpeleri ve pasaportlar söz konusu Komisyonca 
görevlendirilecek personel tarafından toplanarak, Bakanlığımızın en yakın İl veya 
İlçe Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

19-Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek 
Kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının toplanarak veri 
tabanından düşümlerinin sağlanabilmesi yönünden İl ve İlçe Müdürleri kendi yetki 
ve sorumluluk sahalarındaki Mahalle ve Köy Muhtarları ile acilen bir bilgilendirme 
toplantısı düzenleyeceklerdir. 
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Bu toplantıda Muhtarlara konunun önemi anlatılacak; Muhtarlardan sorumlu 
oldukları bölgeler de ikamet eden vatandaşları, Kurbanlık olarak kestikleri sığır 
cinsi hayvanlara ait kulak küpeleri ile pasaportları kendilerine teslim etmeleri için 
köylerde camilerden anons, belde, ilçe ve illerde belediye anonsları vasıtası ile 
bilgilendirmeleri talep edilecektir. Diğer bir ifade ile Kurban Hizmetleri 
Komisyonu'nun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek Kurbanlık sığır cinsi 
hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları vatandaşlarımız tarafından doğrudan en 
yakın mahalle veya köy muhtarına teslim edilecektir. 
Mahalle veya Köy Muhtarları kendilerine teslim edilen kulak küpeleri ile 
pasaportları bağlı bulundukları yerdeki il veya İlçe Müdürlüklerine teslim 
edeceklerdir. 
İl ve İlçe Müdürlükleri de kendilerine teslim edilen kulak küpeleri ile pasaportları 
Kurbanlık olarak kesilen hayvanların kayıtlarının bilgisayar destekli veri tabanından 
düşümlerinin sağlanabilmesi yönünden, doğrudan hayvanların geldiği işletmelerin 
bağlı bulunduğu İl veya İlçe Müdürlüklerine göndereceklerdir. 

IV. DİĞER HUSUSLAR 

20-Kurban Hizmetleri Komisyonlarında görevli personelin daha aktif rol oynamaları 
sağlanacaktır. 

21-Bu Genelge hükümlerinin yerine getirilmesi ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla 
gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması yönünden İl ve ilçelerde Hayvan 
Sağlık Zabıtası Komisyonları acilen toplanacak bu Genelge hükümlerinin işlerliğini 
artırmak yönünden gerekli karar ve önlemler alınacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

füs^/tklMGUR 
Bakarla. 

Genel Müdür 
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T C 
İÇİŞLER! BAKANLIĞI 

Mahalli idareler Genel Müdürlüğü 

'•lt/W3 k~>& SAYI : B 05.0 MAH.O 65 00.02 / X I L '< *7 Lt-IldZÜOî 
(50-51 )-01 

KONU Kurban Hizmetleri 

VALİLİĞİNE 

İL Gi:Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 20.11 2001 tarih ve B.02 0. 
KKG/196-147/5374 sayılı yazısı 

Kurban Hizmetlerinin Diyanet işleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair 24.10.2001 
tarihli ve 2001/3214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 21.11.2001 tarih ve 24590 sayılı Resmi 
Gaze tede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kurban hizmetlerinin adı geçen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yürütülmesi için bilgi 
ve gereğini rica ederim 

A«7 
Kayhan KAVAS 

Bakan a. 
Genel Müdür V 

T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0MAH.0.65.00.02 tf.j 2..S" b 6 - A - / 2 0 0 0 
( 5 0 - 5 1 ) 0 0 

KONU: Genelge 

.VALİLİĞİNE 

İLGİ : Tar ım ve Köyişleri Bakanlığının 25.02.2000 tarihli ve HSH-TDR-T 01-877-04763 sayılı 
yazısı . 

Son zamanlarda ülkemiz gündemini işgal eden kuduz hastalığının yanında bruselloz ve 
tüberküloz gibi diğer zoonotik hastalıklarla etkin bir mücadele etmek insan ve hayvan sağlığı 
açısından büyük önem arz etmekte ve bu çerçevede mahalli idarelere özellikle de 
belediyelere büyük görev düşmektedir. 

Başta 1580 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 3285 
sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu olmak üzere mevzuatla verilen görevlerin yanında 
belde halkının sağlık ve esenliğini korumak, çağdaş mahalli idare anlayışının temel ilkeleri 
arasında bulunmaktadır. 

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle özellikle büyükşehirlere doğru kurbanlık satışı 
için bir hayvan hareketi başlayacak olup, bunların arasında kontrolsüz ve hastalıklı 
hayvanların bulunması yüksek bir ihtimaldir. Ayrıca, şehir içinde temiz ve sağlıklı hayvan satış 
yerleri temin e tme ve sağlıklı mekanlarda kurban kesimi de büyük önem taşımaktadır. Bu 
konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgi yazısının bir örneği ekte gönderi lmiştir. 

Bu nedenle, ilgi yazının da dikkate alınarak gerek şehir içine giren hayvan hareketleri , 
gerekse hayvan satış ve kesim yerleri bakımından belediyelerin kontrolleri eksiksiz yapması, 
kurbanlık satış yerleri ile daha kolay ve sağlıklı kurban kesim yerleri temini ve bu yerlerin 
temizliği için gerekli dikkati göstermesi, valiliklerin de bu konuda belediyelere destek 
sağlaması hususunda gereğini arz ve rica ederim. 

Ahmet KARAB, 
Vali 

Bakan a. 
Müsteşar Yardımcısı 
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31.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, sendikal faaliyette bulunan kamu görevlileri 
hakkında Sivas Valiliğince soruşturma başlatıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4780) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

& ÇETİN 
Locaeli Milletvekili 

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Sivas ti Temsilciliği tarafından 14.12.2004 
tarihinde saat 12.30'da Merkez Selçuk Çay Bahçesi önünde bir basın açıklaması yapılmıştır. 
Bunun üzerine Sivas Valiliği İlde bulunan kurumlara bir yazı göndererek basın açıklamasına 
katılan ve isimleri gönderilen yazıda tek tek belirtilen kamu görevlileri hakkında yasal işlem 
başlatılmasını istemiştir. Bu anlamda; 

1- Basın açıklaması yapmak ve sendikal bir toplantıya katılmak suçmudur? 

2- Sendikal haklannı kullanarak basın açıklaması yapan anılan kamu görevlileri hakkında ne 
tür bir yasal işlem yapılmaktadır? 

3- Hükümetinizin Öncelikli hedefi ve çalışması durumunda olan Avrupa Birliği süreciyle, 
sendikal haklara ilişkin bu kısıtlama girişimleri çelişmiyor mu? 

4- Hükümetiniz, kamu görevlilerinin bu tür meşru eylemlerine karşı genel bir engelleme 
anlayışına sahip mi? 

5- İnsan hak ve özgürlüklerinin genişletilmeye çalışıldığı AB sürecinde Sivas ilimizde 
yaşanan bu yıldırma girişimi başka illerde de yapılıyor mu? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.PGM.Û.71.00.01-Ş/ l ^ S & Z&./02/2005 

Konu : Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10/02/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9141 sayılı yazınız.. 

Kocaeli Milletvekili Sayın İzzettin ÇETİN'ın tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği soru önergesine ait (7/4780) cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Önergede dile getirilen konu ile ilgili yapılan inceleme sonucunda; Sivas İlinde bulunan sivil 
toplum örgütleri tarafından son 2 yıl içerisinde, genel kurul, basın açıklaması, 2911 sayılı kanun 
kapsamında toplantı, imza kampanyası, konser vb. toplam 313 adet faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu 
faaliyetlerden 35 adedi de Kamu-Sen İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilmiş olup, hiçbir faaliyette 
herhangi bir engellenme yapılmamıştır. 

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Sivas İl Temsilciliği'nin yaptığı basın açıklamasına katılan 
kamu görevlileri hakkında Sivas Valiliğince başlatılan herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. 
Ancak söz konusu basın açıklaması ile ilgili olarak "yapılacak adli ve idari işlemlerin neler olacağının 
hukuki boyutları ile araştırılarak bir inceleme raporu düzenlenmesi" konusunda iki ilköğretim müfettişi 
araştırmacı olarak görevlendirilmiş olup, inceleme halen devam etmektedir. 

İl'de yürütülen kamu hizmetleri "Vatandaş Odaklı Kamu Yönetimi" anlayışına dayalı olarak 
yürütülmekte olup, sivil toplum kuruluşlarının önemi de dikkate alınarak hizmet sunumunda kendileriyle 
işbirliğine gidilmektedir. 

Arz ederim. 

Sdülkadir AKSU 
Bakan 
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32.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖölJT'ün, Ardahan İli valilerinin sık değiştirilmesine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4782) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.27.01.2005 

E*6arÖÖÜT 
Milletvekili 

Türkiye'nin kuzeydoğu sınırında en stratejik noktada bir il olan Ardahan'ın 3 Haziran 
1992 yılında il olmasının üzerinden 12 yıü aşkın bir sûre geçmiştir. Bu süreç içerisinde 
ekonomi, sağlık, eğitim başta olmak üzere bir çok konuda gelişim sağlanamamıştır. 
Bunun en büyük nedenlerinden birisi de Ardahan ilinde Mülki Amir olarak görev yapan 
Valilerimizin çok sık degişmesklir. 

12 yıllık il olan Ardahan'ımıza bu süreçte toplam 8 vali atanmıştır. Her gelen vali sorunlara 
çözüm üretmek yerine, kendisinin Ardahan'a gelmesini bir sorun olarak görüp, bir an önce 
gitmenin yollarını aramışlardır. Son Valimiz Sayın Aydın GÜÇLÜ'nün de gelmiş olduğu 
Kütahya iline mahkeme karan ile geri dönmesi ile, konu yerel ve ulusal,, basında trajikomik 
bir haber olarak sütunlarda yerini almıştır. 

Birçok problemi olan Ardahan ilimize Ardahan'dan gitmeyi ideal olarak benimsemeyecek, 
Ardahan ilinin ve Ardahan halkının sorunlarını kendi! sorunları gibi benimseyecek, 
tecrübeli, genç, dinamik ve idealist bir vali atayarak; Ardahan'ın, gelişmesi için bir 
başlangıç yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.0.PGM.0.71.00.01-Ş/Vt»S^x 7^. /02/200S 

Konu : Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10/02/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9141 sayılı yazınız.. 
Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün tarafımdan yazılı olarak 

cevaplandırılmasını istediği soru önergesine ait (7/4782) bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Valiler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu, 1700 Sayılı Dahiliye 
Memurları Kanunun 5 inci. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 6 ncı Maddeleri ile 3152 Sayılı 
İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, 
2451 Sayılı Kanunun hükümlerine göre Bakanlar Kurulu Karan ve Cumhurbaşkanının onayı 
ile atanırlar. 

Arz ederim. 

idülkadir AKSU 
Bakan 
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33.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, bir firmaya elma ithalatı izni verilip veril
mediğine, 

- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, doğu ve güneydoğudaki çiftçilere yapılacak yardımlara, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/4792, 4793) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların larım tJakanı samı Güçlü taralından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla, 

Prof .Dr .Mehmet Neşşar 
C H P Denizli Milletvekili 

25.01.2005 

l. l ürkıye nm önde gelen market zincirlerinden Oırısıne 2U fc>'n lon eirna ithal etmesi 
için izin verilmiş midir?, 

1. Hu iznin verilmesinde 1 ürkıye de üretilen elmaların kalitesinin yetersizliğimi, yoksa 
üretilen elmaların tüketimi karşılayamaması mı etken olmuştur? 

j . 1 ürkıye'de üretilen elmaların depolarda çürüdüğü ve üretim maliyetinin altında rıyatla 
bile satılamadığı düşünüldüğünde, bu kararın Türk çiftçisine etkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

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

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.27.01.2005 

ÖĞÜT 
Milletvekili 

Her yıl olduğu gibi bu yılda uzun ve çetin bir kış geçirmekte olan Doğu ve Güneydoğu 
illerimizde yaşayan çiftçilerimiz, oldukça zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye 
çalışmaktadır. 

1- Doğrudan Gelir Desteği paralan için 2005 yılı bütçesinden kaç lira ayrılmıştır. Doğrudan 
Gelir Desteği paralan nasıl ve ne şekilde ödenecektir. 

2- Besicilik konusunda çiftçilerimize ne gibi kolaylıklar sağlayacaksınız? Besicilik 
konusunda çiftçilerimize herhangi bir kredi verecek misiniz? 

"•>- Damızlık hayvan ve süt hayvancılığı ile ilgili ne gibi çalışmalarınız vardır? Çiftçilerimize 
bu konuda ne gibi kolaylıklar sağlayacaksınız. Damızlık hayvan üreticilerine kredi 
vermeyi düşünüyor musunuz? 

4- Yem bitkileri yetiştiricilerine kredi vermeyi ve çalışmalarında herhangi bir kolaylık 
saûlavacak mısınız'? 
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T.C. 
TARIM VIİ KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : KDD.S.Ö.1.01/ ^ ^ .../02/2005 
Konu : Yazılı ve Sözlü Soru Önergeleri _ „. _ 

2 8 ŞUBAT 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10.02.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-9141 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'a ait 6/1433 
esas nolu sözlü soru önergesi ile Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'a ait 7/4792 ve 
Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'e ait 7/4793 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin 
Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

YAZILI SORU Ö N E R G E S İ 

Önerge Sahibi : Mehmet NEŞŞAR 
Denizli Milletvekili 

Önerge No : 7/4792 

S O R U 1) Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden birisine 20 bin ton elma ithal 
etmesi için izin verilmiş midir?, 

SORU 2) Bu iznin verilmesinde Türkiye'de üretilen elmaların kalitesinin yetersizliği mi, 
yoksa üretilen elmaların tüketimi karşılayamaması mı etken olmuştur? 

SORU 3)Türkiye'de üretilen elmaların depolarda çürüdüğü ve üretim maliyetinin altında 
fiyatla bile satılamadığı düşünüldüğünde, bu kararın Türk çiftçisine etkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

C E V A P 1-2-3) Ülke politikamız gereği, yerli üreticiyi ve üretimi korumak için, üretimi çok 
olan ürünlere hasat dönemleri dışında, tarife kontenjanı (İthal Lisansı) ve dahilde işleme izin 
belgesi kapsamı haricinde kontrol belgesi düzenlenmemektedir. Elma için kontrol belgesi 
düzenleme dönemi 01 Ocak - 01 Temmuz olup, bu dönemde ithal izni verilen elmalar 
ülkemizde üretimi az olan; Granny Smith ve Red Delıcıous gibi çeşitler olup; Golden, 
Starking ve Starkrimson gibi ülkemizde üretimi yaygın olan çeşitlere izin 
verilmemektedir.Yine koruyucu bir önlem olarak kontrol belgesi düzenlenirken miktar 
kısıtlaması yapılmakta ve kontrol belgelerinde yeni bir kontrol belgesi alınabilmesi için bir 
önceki belgenin ibrazı istenmekte, böylece ithalatçının elinde birden fazla kontrol belgesi 
olması önlenmektedir. 

Ülkemiz Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'nün bir üyesi olup, tarımsal ürünlerin uluslararası 
ticaretine ilişkin kuralları içeren DTÖ ve eki anlaşmaları 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. 
Anlaşmanın bir parçası olan Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşması kapsamında ithalat sırasında 
tarım ürünlerinin sağlık denetimleri yapılmakta olup, bunun dışında bir ürünün ithalatının 
fiilen durdurulması DTÖ hükümlerine aykırılık arz edeceğinden böyle bîr uygulama bazı 
yaptırımlara yol açabilmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Önerge No : 7/4793 

Her yıl olduğu gibi bu yılda uzun ve çetin bir kış geçirmekte olan Doğu ve Güneydoğu 
illerimizde yaşayan çiftçilerimiz, oldukça zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye 
çalışmaktadır. 

SORU 1) Doğrudan Gelir Desteği paraları için 2005 yılı bütçesinden kaç lira ayrılmıştır? 
Doğrudan Gelir Desteği paralan nasıl ve ne şekilde ödenecektir? 

CEVAP 1) Bakanlığımız Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2005 yılı 
bütçesinde, Tarımsal Destekler için toplam 3.4 milyar YTL ödenek ayrılmış olup, bunun 
1,9 milyar YTL'lik kısmı DGD ödemelerine tahsis edilmiştir. Doğrudan Gelir Desteği 2004 
yılına ilişkin ödemeler, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre, düşük 
gelişmişlik düzeyinde olan ilçelerden başlamak üzere, 10 YTL/dekarlık kısmının 
ödemeleri 2005 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarında yapılması planlanmaktadır. 2004 yılı 
Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinden geri kalan 6 YTL/dekarlık kısmının 2006 yılında 
yapılması planlanmaktadır. 

SORU 2) Besicilik konusunda çiftçilerimize ne gibi kolaylıklar sağlayacaksınız? 
Besicilik konusunda çiftçilerimize herhangi bir kredi verecek misiniz? 

SORU 3) Damızlık hayvan ve süt hayvancılığı ile ilgili ne gibi çalışmalarınız vardır? 
Çiftçilerimize bu konuda ne gibi kolaylıklar sağlayacaksınız. Damızlık hayvan 
üreticilerine kredi vermeyi düşünüyor musunuz? 

SORU 4) Yem bitkileri yetiştiricilerine kredi vermeyi ve çalışmalarında herhangi bir 
kolaylık sağlayacak mısınız? 

CEVAP 2-3-4) Bakanlığımızca hayvancılık sektörü 2000/467 sayılı "Hayvancılığın 
Desteklenmesi Hakkında" Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında desteklenmektedir. Bu 
çerçevede uygulanmakta olan destekler, 

• Suni Tohumlama Desteği, 
• Suni Tohumlama Ekipman Desteği, 
• Damızlık Gebe Düve Desteği, 
• Yem Bitkileri Desteği, 
• Süt Teşvik Primi 
• Suni Tohumlamadan Doğan Buzağıların Desteklenmesi, 
• Arıcılık Desteği, 
• Hastalıklardan Ari İşletme Desteği, 
• Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi ile, 
• Et Teşvik Primidir. 

2005 yılında Hayvancılığın desteklenmesine ilişkin yeni bir kararname çıkarılacak ve bu 
kararname ile devam eden teşvik tedbirlerine ek olarak, sektörde hızlı bir canlanmayı 
sağlayacak yeni destekler de uygulamaya konulacaktır. 

2005 yılı hayvancılık destekleri, Bakanlığımızca hazırlanan Hayvancılık Ana Planında 
öngörülen amaç ve hedeflere hizmet edecek şekilde düzenlenmiş ve Bakanlar Kuruluna 
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sunulmuştur. Bu çerçevede, daha önce uygulamaya konulan destekler daha etkin hale 
getirilmiş ve yeni destek araçlan devreye konulmuştur. Desteklemeler; hayvan sağlığı, hayvan 
ıslahı, yetiştirme teknikleri, yem bitkileri ve ürün kalitesi ve hijyeni konularını kapsayacaktır. 
Hayvancılık desteklerindeki bazı yenilikler şunlardır: 

• Hastalıklarla mücadele desteğinin kapsamı genişletilmiştir. Hastalıklarla mücadele 
kapsamının genişletilmesi noktasında her kesimhaneye 1 akredite veteriner hekim 
istihdamı sağlanacak ve bu yolla toplam 600 veteriner hekimden sözleşmeli olarak 
hizmet alınacaktır. Ayrıca, hastalıklardan ari işletmeler oluşturmak üzere verilen 
destekler artırılmış ve tazminat esası getirilmiştir. 

• Yem bitkisi destek miktarı artırılmış, tohumluk üreticisine de destek verilmesi 
öngörülmüştür. 

• Suni tohumlama destek şekli değiştirilmiştir. Hazırlanan sun'i tohumlama projesi ile 
sun'i tohumlama uygulamalarında, oran.% 14'ten % 50'lere çıkarılacaktır. Bu yolla 
yaklaşık 3 bin veteriner hekimden de sözleşmeli hizmet alımı sağlanacaktır. 

• Süt teşviklerine koyunculuk ilave edilmiş, kaliteye destek artırılmıştır. 
• Sütte sağlık ve kaliteyi sağlamak için alet ve ekipman desteği uygulamaya 

konulmuştur. 
• Hayvan gen kaynaklarının korunması teşvik kapsamına alınmıştır, 
• Kaliteli bal üretimi destek kapsamına alınmıştır. 
• Yeni türler ve yavru üretimi, su ürünleri yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin 

programına ilave edilmiştir. 
Hayvancılığın öngörülen hedeflere göre geliştirilebilmesi için kaynakların doğru ve 

etkin kullanımı esastır. Bununla birlikte, sektöre daha fazla destek sağlanması da hayati önem 
taşımaktadır. Bugüne kadar hayvancılığa verilen desteklerin toplam destekler içindeki 
oranı düşük kalmıştır. 2000 yılında bu oran % 1.5 olmuştur. 2003 yılında hayvancılık 
destekleri 2002 yılına göre, 75 trilyon TL'den 126 trilyon TL'ye çıkarılarak % 68 
artırılmıştır. 2004 yılında da 213 trilyon TL'ye çıkarılmış olup, bir önceki yıla göre artış 
% 69 olmuştur. Bu artışlarla 2004 yılında hayvancılık desteklerinin toplam destekler 
içindeki payı % 8 civarında gerçekleşmiştir. 

Hayvancılık desteklerinin Ana Planın hedeflerine uygun olarak artırılması 
öngörülmüştür. 2004 Yılı Kasım ayında, Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilmiş 
olan 2006-2010 Tarım Strateji Belgesinde, Hayvancılık Desteklerinin toplam destekler 
içindeki payının % 12 olması öngörülmüştür. Bu oranın Bakanlar Kurulu tarafından % 25 
oranında artırılarak % 15'e çıkarılabilmesi de hükme bağlanmıştır. 

Hükümetimiz 2005 yılı için hayvancılık desteklerini, 2004 yılına (213 trilyon TL) 
kıyasla, üç kat artırarak, 622 milyon YTL'ye çıkarmıştır. Böylece, hayvancılık destekleri 
toplam tarım destekleri içinde % 18'lik bir paya ulaşmıştır. 
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34.- İstanbul hdilletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir müsteşar yardımcısıyla ilgili iddialara ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binalı YILDIRIM'ın cevabı (7/4794) 

TÜRKİYi: BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından 
yaz ı l ı o l a r a k yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim- 24 .01 .2005 

Berhan Ş İ M Ş E K 
İstanbul Mil le tveki l i 

1 - B a k a n l ı ğ ı n ı z M ü s t e ş a r Y a r d ı m c ı s ı v e A K P Kurucular K u r u l u ü y e s i K e m a l 
A l b a y r a k ' ı n G e b z e G ü m r ü k M ü d ü r l ü ğ ü tarafından g a z y a ğ ı o larak tespi t 
e d i l e n i tha l mal ı Ö T V ö d e n m e m e s i iç in safrasol o larak g ö s t e r i l m e s i n d e 
arac ı l ık ett iği v e bu i ş l e m n e d e n i y l e k e n d i s i n e Passat m a r k a b i r o t o m o b i l 
a l ı n d ı ğ ı iddiaları d o ğ r u m u d u r ? D o ğ r u y s a kendis i h a k k ı n d a s o r u ş t u r m a 
b a ş l a t t ı n ı z m ı ? 

2 - B u k o n u y l a i lgi l i a ç ı l a n d a v a d a " c ü r ü m i ş l e m e k için t e ş e k k ü l o l u ş t u r m a k " 
v e " r e s m i evrakta sahtec i l ik" suçlarından 6 y ı ldan 14 y ı l a kadar h a p i s 
c e z a s ı i s t e m i y l e y a r g ı l a n a n bürokratınızı g ö r e v d e n a l m a y ı d ü ş ü n ü y o r 
m u s u n u z ? 

T C . 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a P l a n l a m a ve K o o r d i n a s y o n K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı 

E:1 Mart 2005 
SAYI : B . l 1.0. APK. 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / — ^ 8 1 - 5 V <( C -jŞf ' 
K O N U : i s t a n b u l M i l l e t v e k i l i 

Sayın Berhan ŞİMŞEK'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 10.02.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9141 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK'in 7/4794-9115 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ^fcflaîi^DUUM-

Ulaştırma Bakanı 

İ S T A N B U L M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N B E R H A N Ş İ M Ş E K ' İ N 
7/4794-91 15 SAYILI YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ V E C E V A B I 

S O R U - 1 Bakanl ığ ın ız Müsteşar Yardımcıs ı ve A K P Kurucula r Kurulu üyesi 
Kemal A lbay rak ' ı n G e b z e G ü m r ü k Müdür lüğü tarafından gazyağı olarak tespit edi len 
ithal malı Ö T V ö d e n m e m e s i için safrasol olarak gös ter i lmes inde aracılık ettiği ve bu 
işlem nedeniy le kend is ine Passat marka bir o tomobi l al ındığı iddiaları doğru m u d u r ? 
Doğruysa kendisi hakkında soruşturma başlattınız m ı ? 

S O R U - 2 Bu konuyla ilgili açılan davada "cü rüm iş lemek için teşekkül 
o luş tu rmak" ve " resmi evrakta sahteci l ik" suçlar ından 6 yı ldan 14 yıla kadar hapis 
cezası is temiyle yarg ı lanan bürokratınızı görevden a lmayı düşünüyor m u s u n u z ? 

C E V A P : Ulaş t ı rma Bakanl ığı Müsteşar Yardımcıs ı Kemal A L B A Y R A K 
hakkında ilgili Cumhur iye t Savcıl ığınca kamu davası açı lmış olup, konu yargı 
aşe;masındadır. 

Adı geçen , Devlet Memurlar ı K a n u n u ' n u n 140. Maddesi uyar ınca 
Bakanl ığ ımızdaki görevinden açığa alınmıştır. 
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35.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, Gedikli Köyü Şehitlik Anıtı Projesine ilişkin Baş-
bakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/4803) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. r 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
DYP iğdir Milletvekili 

İğdır ili, Tuzluca ilçesi, Gedikli köyünde 27 Mayıs 2003 tarihinde yapılan kazı 
çalışmalarında, "1919 yılında Ermeniler tarafından hunharca Öldürülen 96 
vatandaşımıza ait toplu mezar bulunduğu" resmi raporla tespit edilmiştir. 

Bu çerçevede; 

1 . İğdır ili, Tuzluca ilçesi Gedikli Köyünde Ermeniler tarafından öldürülerek toplu 

mezara gömülen vatandaşlarımızın hatırasına yapılması düşünülen "Gedikli 

Köyü Şehitl ik Anıtı" ile ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmış 

mıdır? 

2 . Böyle bir çalışma var ise, şehitlik anıtının maliyeti ne kadardır7 Projede hangi 

safhaya gelinmiştir7 Şehitlik anıtı ile ilgili işlemler bugüne kadar niçin 

sonuçlanmamıştır7 

3. Gedikli Köyü Şehitlik Anıtının yapımına ne zaman başlanılacak, proje ne zaman 

tamamlanacaktır? 
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T.C. 
K Ü L T Ü R VE T U R İ Z M BAKANLIĞI 

Araşt ırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S a y ı : 16APK0201ARGE-940 - ^ ' < 4 Zİ K>2J 2005 
K o n u : Soru Önergesi 

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

İ l g i : Başbakanlık KAN.KAR. GEN. MÜD. 'nün 17.02.2005 gün ve 
B.02 .0 .KKGO11İ106-419-3 /755 sayılı yazınız. 

İğdır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Dursun AKDEMİR' in Sayın Başbakanımıza tevcih eltiği, 
Sayın Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/4803-
919? esas noMu yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz eden in . 

Atilla K O C 
Bakan 

İĞDIR MİLLE TVKKİLİ SAYIN PROF. DR. DURSUN AKDEMİRİN 7/4803-9193 
ESAS N O L U YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

İğdır ili. Tuzluca ilçesi, Gedikli köyünde 27 Mayıs 2003 tarihinde yapılan kazı çalışmalarında. " 19! 9 
yılında F'rmenıler tarafından hunharca öldürülen 96 vatandaşımıza ait toplu mezar bulunduğu" resmi raporla 
tespit edilmiştir. 

BL: çerçevede; 

SORU I: İğdır ili. Tuzluca ilçesi Ciedikli Köyünde Ermeniler tarafından öldürülerek toplu mezara 
gömülen vatandaşlarımızın hatırasına yapılması düşünülen "Gedikli Köyü Şehitlik Anıtı" ile ilgili olarak 
bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmış mıdır'.' 

SORU 2: Böyle bir çalışma var ise. şehitlik anıtının maliyeti ne kadardır'.' Projede hangi safhaya 
gelinmiştir? Şehitlik anıtı ile ilgili işlemler bugüne kadar niçin sonuçlanmamıştır'1 

SOKU .1: Gedikli Köyü Şehitlik Anıtının yapımına ne zaman başlanılacak, proje ne zaman 
laıııanılanaeaktır'.' 

C E V A P 1-2-3 : İğdır İli, Tuzluca İlçesi. Ciedikli Köyü'nde "Gedikli Köyü Şehitler Anıtı" 
yapılmasına ilişkin Bakanlığıma herhangi hır talepde bulunulmamıştır. Konuyla ilgili olarak 
Bakanlığını şıllık yatırım programlarına alınmasını gerektirecek herhangi bir çalışma, etüd ve inceleme de 
yapılmamı.'jiır. 
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36.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir gazetede yer alan iddiaya ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/4809) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n D e v l e t B a k a m v e B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı S a y ı n M e h m e t Al i Ş A H İ N 
t a r a f ı n d a n yazı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı s a y g ı l a r ı m l a a r z e d e r i n ^ ^ 1.01.2005 

E m i n Ş İ R İ N 
İ s t a n b u l M İ L L E T V E K İ L İ 

2 4 . 0 1 . 2 0 0 4 tar ihl i B u g ü n G a z e t e s i n d e , M u a m m e r B a y b u r t l u o ğ l u ' n u n y a z d ı ğ ı y a z ı n ı n 
baz ı bö lümle r i a ş ağ ıdad ı r : 

" İn t e rne t t e d o l a ş ı r k e n k a r ş ı l a ş t ı ğ ı m ve b a n a ç o k çarpıc ı g e l e n b i r k o n u y u s iz le r l e 
p a y l a ş m a d a n e d e m e d i m . İn te rne t t ek i " M e m u r i y e t . N e t " s i tesi , uğ ra ş a l a n ı m g e r e ğ i s ık l ık la 
z iyare t e t t i ğ im s i t e l e rden b i r i s i . S i t e d e yer ver i len habe rde , AK.P h ü k ü m e t i n i n k a m u y ö n e t i m i 
bey in k a d r o s u t a ra f ından h a z ı r l a n a n " K a m u Yöne t imi T e m e l K a n u n u " C u m h u r b a ş k a n ı n c a 
i m z a l a n m a d ı ğ ı n d a n , bey in t a k ı m ı n ı n k a n u n u n uygu lanmas ı iç in m u c i z e bîr ça re b u l d u ğ u n d a n 
ve bu çarenin., t ü m k u r u m l a r ı n teşk i la t yasa lar ın ı sırasıyla M e c l i s t e n g e ç i r m e k o l d u ğ u n d a n 
b a h s e d i l i y o r ve bey in t a k ı m ı n d a n b i r i s iy le ilgili gar ip b i r u y g u l a m a y a d a yer ver i l iyor . 

H a b e r e g ö r e : an ı l an k i ş i . h ü k ü m e t i n bey in k a d r o s u n d a D e v l e t P e r s o n e l Başkan l ığ ı ' n ı 
t ems i l en ye r a lan bir da i re b a ş k a n ı v e bu seçk in bürokra t D e v l e t P e r s o n e l B a ş k a n l ı ğ ı ' n d a 
ö n e m l i bir d a i r e b a ş k a n l ı ğ ı k a d r o s u n u i şga l ed iyor . Kişi o kada r ye t enek l i ki aynı z a m a n d a 
İs tanbul B ü y ü k ş e h i r B e l e d i y e s i n i n Pe r sone l Daire Başkan l ığ ı ' na d a v e k a l e t e t m e k üze re 
a t a m a s ı yap ı l ıyo r . 

"Dev le t Pe r sone l B a ş k a n l ı ğ ı A n k a r a ' d a İs tanbul B ü y ü k ş e h i r Be led iyes i i se İ s t anbu l ' da . 
iki g ö r e v b i r d e n nas ı l y ü r ü t ü l ü r ? iki ayr ı şeh i rde iki görev in y ü r ü t ü l m e s i pe r sone l 
m e v z u a t ı m ı z a ayk ı r ı , bu k o n u d a M a l i y e Bakanlığı ' ı ı ın ve Dev le t Pe r sone l Baska.nl ığ ı 'nm 
görüş ler i var d i ş e so ran la ra d a : 'H iç i t i raz e t m e y i n , zira iş lemi y a p a n yer Dev le t P e r s o n e l 
B a ş k a n l ı ğ ı ' d e n i l e r e k ' Y a t u z k o k a r s a ' a n ı m s a t m a s ı n d a b u l u n u l u y o r , tki gö rev i b i r d e n t l i len ve 
fizikeıı y a p m a n ı n i m k a n s ı z l ı ğ ı n d a n v e bu görevler i yer ine get i ren k i ş in in k u l l a n m a s ı 
g e r e k t i ğ i n d e n de bahsed i l i yo r . 

A n e a k . iş b u n u n l a d a k a l m ı y o r . I laberin bir d iğer b ö l ü m ü d a h a d a i lginç ge l i şmele r i 
ö ğ r e n m e m i z e ves i le o l u y o r Y u k a r ı d a bahsed i l en daire b a ş k a n ı n ı n iki ayrı i lde iki görev i 
y ü r ü t m e s i n i n sak ınca la r ı g ö r ü l m ü ş o l a c a k ki . Devle t Persone l Başkan l ı ğ ı b u n a d a bir ç ö z ü m 
buluyor . Bünv e s i n d e d o l u o l an . yan i an ı lan kişinin işgal e t m e k t e o k l u ğ u da i re başkan l ığ ı 
k a d r o s u n a bir b a ş k a kişiyi g ö r e v l e n d i r i y o r . Görev lend i r i l en kişi i se . b u b a ş k a n l ı k l a ilgili tüm 
iş ve i ş l e m l e r d e "Da i r e B a ş k a n ı C i " d iye imza atıyor. 

Habe r in bir d iğe r b ö l ü m ü n d e ise. yapı lan a raş t ı rmalar s o n u c u n d a , m e v z u a t t a do lu olan 
hır kad roya g ö r e v l e n d i r m e n i n k a n u n i aç ık l amas ın ın b u l u n a m a d ı ğ ı n ı n ; büy le b i r h i z m e t g ö r m e 
-...-!-. li ni 11 n l m a d ı ğ m m : D a m ş t n v Başkan l u.'i'nm. vetk isiz kiş i ler in bu lür iş lemleri y a p m a s ı n d a n 
dolayı .-.uçlu o l d u ğ u n a da i r ka r a r l a r ı n ın b u l u n d u ğ u n u n ve va rken asil in sah ip o l d u ğ u t ü m 

ye tk i le r i k u l l a n m a y a k a l k a n v e " D a i r e Başkan ı G." d iye i m z a a t a n k i ş in in y a p t ı ğ ı t ü m 
i ş lemler in h u k u k e n yok h ü k m ü n d e o l d u ğ u n u n öğreni ld iğ i be l i r t i l iyor . A y r ı c a , be lk i d e d i k o d u 
a m a , D a i r e B a ş k a n ı G. d i y e i m z a a tan kiş in in k u r u m u n B a ş k a n Ya rd ımc ı l ı ğ ı k a d r o s u n a 
a t a n a c a k k iş i le r a r a s ında ad ın ın s ık l ık la geç t iğ inden de d e m v u r u l u y o r . " 

Soru la r : 

i - İlk o la rak m e m u r l a r . n e t adlı s i tede g ü n d e m e get i r i len , a r d ı n d a n d a M u a m m e r 
B a y b u r t l u o ğ l u ' n u n k ö ş e s i n e taş ıd ığ ı , " h ü k ü m e t i n bey in k a d r o s u n d a D e v l e t Persone l 
B a ş k a n l ı ğ ı ' m t e m s i l e n y e r a l an bir daire başkan ı ve bu s e ç k i n b ü r o k r a t D e v l e t Pe r sone l 
B a ş k a n l ı ğ ı ' n d a ö n e m l i bir da i r e başkanl ığı k a d r o s u n u işgal ed iyor . Kişi o k a d a r 
ye tenek l i ki aynı z a m a n d a İs tanbul B ü y ü k ş e h i r B e l e d i y e s i n i n Pe r sone l D a i r e 
Başkan l ığ ı ' na d a veka le t e t m e k üzere a tamas ı y a p ı l ı y o r " iddias ı d o ğ r u m u d u r ? İddia 
doğ ru ise bu iki görev i b i r d e n yürü ten bü rokra t k i m d i r ? 

2 - H a b e r d e yer a lan . ' Y u k a r ı d a bahsed i l en da i re b a ş k a n ı n ı n iki ayrı i lde iki g ö r e v i 
y ü r ü t m e s i n i n sak ınca la r ı g ö r ü l m ü ş o lacak ki , Dev le t P e r s o n e l B a ş k a n l ı ğ ı b u n a d a b i r 
ç ö z ü m bu luyor . B ü n y e s i n d e do lu olan. yani an ı lan k i ş in in işgal e t m e k t e o l d u ğ u da i re 
başkan l ığ ı k a d r o s u n a b i r b a ş k a kişiyi gö rev lend i r iyo r . G ö r e v l e n d i r i l e n kişi i se . b u 
b a ş k a n l ı k l a ilgili t ü m iş ve i ş l emle rde "Dai re Başkan ı G . " d i y e i m z a a t ı y o r " iddias ı 
doğru m u d u r ? D o ğ r u ise , y u k a r ı d a bahsi geçen D a i r e B a ş k a n ı n ı n y e r i n e 
gö rev lend i r i l en kişi k i m d i r ? B u kişinin ' D a i r e B a ş k a n ı G . " Ş e k l i n d e i m z a a t m a 
yetk is i b u l u n m a k t a m ı d ı r ' ' Ye tk i s i yok ise, b u g ü n e k a d a r i m z a att ığı i ş ler g e ç e r s i z 
say ı l ıp , h a k k ı n d a h e r h a n g i bir i ş lem yapı lacak mıd ı r ? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Say. :B.02.0.002/ OTLL 
Konu: J n Oh..£Lj2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığının, 10.02.2005 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4809-
9190/28447 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir gazetede yer 
alan iddiaya ilişkin verdiği 7/4809 esas numaralı yazılı soru önergesinde yer alan 
sorular, soru sırası itibariyle aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86 ncı maddesinin birinci 
fıkrasında "Memurların, kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya 
görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde 
yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilirler." 
hükmü yer almaktadır. 

İçişleri Bakanlığı'nın 05.07.2004 tarih ve 3287 sayılı yazısıyla Devlet Personel 
Başkanhğı'nda Daire Başkanı olarak görev yapmakta olan Bekir KORKMAZ; İstanbul 
Biiyükşehir Belediyesi'nde 1 inci dereceli Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı kadrosuna 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 ncı maddesi gereğince vekaleten 
görevlendirilmek üzere talep edilmiştir. Söz konusu talep üzerine, bahsi geçen hüküm 
çerçevesinde gereği yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığı1 nın 05.07.2004 tarihli ve 
14777 sayılı yazısıyla ilgili personelin söz konusu kadroya vekaleten atanmasında bir 
sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. Bunun üzerine adı geçen Belediye'nin 08.07.2004 
tarihli ve 2594-6015017 sayılı yazısıyla ilgilinin söz konusu kadroya vekaleten atandığı 
ve 08.07.2004 tarihinde göreve başlatıldığı bildirilmiştir. 

Bilindiği üzere, Devlet Personel Başkanlığı, 217 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname çerçevesinde, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, müessir ve ekonomik 
şekilde yürütülebilmesi için; Devlet Personel rejiminin temel ilke ve politikasının, 
Devletin ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teşkilat, görev ve yetkilerinin; kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalışacak memur ve diğer kamu 
görevlilerinin tabi olacakları personel rejimlerinin; memleketin kültür, sosyal ve 
ekonomik şartlarına ve hukuki esaslarına uygun olacak şekilde düzenlenmesi, personel 
rejimleri arasında uyum, denge ve koordinasyonun sağlanması, uygulamalarda 
görülecek aksaklıkların giderilmesi mevzuatın değişen şartlara göre geliştirilmesi, 
Kamu personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve bu konulardaki 
uygulamanın takip ve denetlenmesi; kullanılan idari usul ve metodların 
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli bütün mevzuat çalışmalarının ilmi ve 
tarafsızlık esaslarına göre yürütülmesinde görevli ve yetkili bir kurumdur. 
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Kamu kurumlarının ücret ve özlük hakları itibariyle 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu; kadro, sicil ve disiplin hükümleri bakımından 2914 sayılı Kanun 
(üniversiteler); 2802 sayılı Kanun (hakimler ve savcılar); 926 sayılı Kanun (Türk silahlı 
kuvvetleri); 3269 sayılı Kanun (uzman erbaş); 399 sayılı KHK (KİT'ler) ile hukuki 
düzenlemeler yapılmıştır. Teşkilat yapısı bakımından 3046 sayılı Kanun (genel ve katma 
bütçeli kurumlar); 2547 sayılı Kanun (üniversiteler); 233 sayılı KHK (KİT'ler), 3030 
sayılı KHK(Büyükşehir Belediyeleri); 5272 sayılı Kanun (Belediyeler) ile hukuki 
düzenlemeler yapılmıştır. Kadro hareketleri ise 190 sayılı KHK (Genel ve Katma Bütçeli 
Kurumlar); 78 sayılı KHK (üniversiteler) ile hukuki düzenlemeleri yapılmıştır. 
Görüldüğü üzere kamu kurumları mali ve özlük haklan, sicil-disiplin ve kadro 
hareketlerini düzenleyen mevzuat yapıları itibariyle farklılık arz etmektedir. Devlet 
Personel Başkanlığı, kurumlararası koordinasyonu sağlamak suretiyle bu tür 
farklılıkların getireceği olumsuzlukları bertaraf ederek kurumların bir ahenk içerisinde 
çalışmalarını sağlayacak çalışmalar yapmak ve buna ilişkin tedbir almakla 
yükümlüdür. 

Bu itibarla, Devlet Personel Başkanlığı, 217 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü personel 
hareketlerini incelemek, denetlemek, yönlendirmek, yeniden yapılandırmak ve Devlet 
memurlarını personel hukuku mevzuatına uygun bir şekilde eğitmekle görevli ve yetkili 
bir kurumdur. Dolayısıyla Devlet Personel Başkanlığı gerek teşkilat ve gerekse personel 
hukuku bakımından diğer kamu kurumlarıyla bir etkileşim ve iletişim halinde 
bulunduğu bir gerçektir. Kamu kurumlarının sorunlarını yerinde tespit ederek buna 
ilişkin alternatif çözüm yolları üretmek Başkanlığın etkin olarak kullandığı çalışma 
yöntemidir. Bu tür görevlendirmelerle kamu personel hukuku bakımından aynı dili ve 
anlatım tarzını kavrayan ve personel hukukunu yorumlamak suretiyle uygulama 
kapasitesine sahip bilinçli ve bilgili personelin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu 
düşünceden hareketle, belli bir program veya proje çerçevesinde özellikle büyük 
kurumlara geçici veya vekalet yoluyla görevlendirmeler yapılabilmektedir. Gelişen 
modern ve çağdaş kamu yönetimine uygun bir yönetim sistemi oluşturmaya yönelik 
olarak kamu kurumlarında yapılan bu türden görevlendirmelerin faydalan ve katkıları 
zamanla kendini göstermektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bahsi geçen büyük 
kuruluşlardan olup, son derece geniş, kapsamlı ve farklı statülerden oluşan teşkilat ve 
personel sistemine sahiptir. Özellikle son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen Mahalli 
İdareler Reformu kapsamındaki yeniden yapılandırma çalışmalarının önemli bir 
ayağını oluşturan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5272 sayılı Belediye 
Kanunu ve TBMM'de kabul edilen ve Sn.Cumhurbaşkanı'na sunulan İl Özel İdaresi 
Kanununun kanunlaşması halinde bu düzenlemelerin personele ilişkin hükümlerinin 
uygulamaya geçirilmesi önemli derecede uzmanlık gerektiren bir husustur. 

Devlet Personel Başkanlığı uzman ve yönetici ekibiyle söz konusu reform çalışmalarında 
kendi görev alanlarıyla ilgili olarak komisyon çalışmalarında bulunmuştur. Bahsi geçen 
reform yasalarının mahalli idare ve merkezi idare arasında personel hukukuna ilişkin 
uygulamalara yönelik olarak bağlantıyı kurmak, Belediye'nin norm kadro çalışmasını 
sonuçlandırmak, personel hareketlerini sistematize etmek ve personel eğitimini gelişen 
ve değişen yeni yönetim anlayışına uygun sağlamak amacıyla ilgilinin vekaleten 
atanması uygun görülmüş olup, söz konusu vekaleten atanmayı Devlet Personel 
Başkanlığının diğer kurumlarla olan dolaylı bağlantısının bir sonucu olarak 
değerlendirmek gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin söz konusu talebi ve bu 
talebin Devlet Personel Başkanlığı'nca uygun görülmesi bahsi geçen mevzuat 
çerçevesinde hukuka ve kamu yararına uygun bir işlem olup kamu personel hukuku 
bakımından aykırılık arz eden her hangi bir husus bulunmamaktadır. 
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2) İstanbul Büyükşehir Bclcdiyesi'nin talebi üzerine uygun görülen söz konusu 
vekaleten atama işlemi yukarıda ifade edildiği gibi 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine 
uygun olarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlemin uzantısı ve sonucu olarak 
hizmetin aksamaması için görevlendirme işlemi yapılmıştır. Şöyle ki; 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 10 uncu maddesinin 
birinci fıkrasında "Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak 
yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve 
hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar." hükmü yer 
almaktadır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vekalet talebine verilen muvafakat üzerine 
vekaleten atanan Daire Başkam'nın yerine, kurum içinden söz konusu Daire 
Başkanlığı'nı yürütebilecek kariyer ve bilgi birikimine sahip birinin görevlendirilmesi 
yukarıda bahsi geçen "hizmetlerin zamanında ve eksiksiz olarak" yürütülmesinin bir 
gereği olup bu görevlendirmenin hukuki zorunluluk arz ettiği bir gerçektir. 
Görevlendirme dışında bir atama yapılması da hukuken mümkün bulunmamaktadır. 
Çünkü 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince vekaleten atama; 88 inci maddesine 
göre de ikinci görev verilmek suretiyle atama, uygulama şartları ve gerekçeleri 
bakımından çözüm yolu olarak kullanılmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla, 
Daire Başkanlığı bünyesinde mevcut uzman ve idari personeli sevk ve organize 
edebilecek, evrak akış ve dağıtım işlevini üstlenebilecek ehil bir personelin bu hususta 
görevlendirilmesi ve sorumlu tutulması ortaya çıkan bir zaruretin hukuki sonucudur. 

Bu hüküm ve açıklamalardan hareketle aynı Dairede Devlet Personel Uzmanı 
olarak görev yapmakta olan ve yaklaşık 13 yıllık hizmeti bulunan Mehmet Ali 
KUMBUZOĞLU'nun, Daire Başkanı görevini yürütebilecek nitelik ve kapasiteye sahip 
olduğu ve bu dairenin görev alanıyla ilgili olarak da yaklaşık 3 yıllık tecrübesi 
bulunduğu hususu dikkate alınarak 22.07.2004 tarihli ve 15288 sayılı Devlet Bakanlığı 
ve Başbakan Yardımcılığı Onayıyla, söz konusu Daire Başkanlığına görevlendirilmesi 
uygun görülmüştür. Devlet Personel Başkanlığında Daire Başkanlıklarına atama, 
Başkanın teklifi ve ilgili Bakanın onayıyla yapılmakta olup söz konusu görevlendirme de 
aynı usul ve prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

Diğer taraftan, 217 sayılı KHK'nın 20 nci maddesi gereğince hazırlanan Devlet 
Personel Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki,Usul Esasları 
Yönctmcliği'nin 29 uncu maddesinde Devlet Personel Uzmanlarının görev, yetki ve 
sorumlulukları sayılmış olup bunlardan "n" bendinde hükme bağlandığı gibi kendi 
görevlerinin dışında Başkanlığın vereceği diğer görevleri de yerine getirme 
zorunlulukları da bulunmaktadır. Aslın atama prosedürüne uygun bir şekilde 
görevlendirmesi uygun görülen söz konusu personel 217 sayılı KHK ve bahsi geçen 
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde görev ve yetkilerini kullanmaktadır. 

Sonuç olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi 
gereğince öngörülen muvafakat işlemi hukuka ve kamu yararına uygun bir işlemdir. 
Dolayısıyla söz konusu kadroya yapılan görevlendirme de hizmetin aksamamasına 
yönelik bir işlem olduğu gibi uygun görülen muvafakatin hukuki uzantısı ve sonucu 
niteliğini taşımaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Başbakan Yardımcısı 
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37.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan'da yol kenarlarının ağaçlandırılmasına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/4824) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.3t.01.2005 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Bölge olarak tamamen ağaçsız olan Ardahan ilimizin ; 

Ardahan-Gdle yolu, 
Ardahan-Şavşat yolu 
Ardahan-Çıldır-Hanak-Damal-Posof yolları, 
Ardahan-Kars yolu güzergahianndaki yol kenarlarının ağaçlandırılması için herhangi bîr 
çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- 2 6 7~ - 5"^-C> 0/ /£?/2005 

Konu : Sayın Ensar ÖĞÜT'ün 
Yazılı Soru Önergesi 

TİİRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı.) 

İlgi : TBMM'nin 10/02/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4824-9217/28552 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün "Ardahanda yol 
kenarlarının ağaçlandırılmasına ilişkin" 7/4824 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca 
incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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ARDAHAN MILLETVcjviLi o r\ 1 l l> d>.3.~VrV *J G I ; 
"ARDAHANDA YOL KENARLARININ AĞAÇLANDIRILMASINA İLİŞKİN" 

7/4824 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABİ 

t- Ardahan'da orman varlığı İ! alanının (503.551 hektar) % 6'sını (30.750 Ha.) 
oluşturmaktadır. 

Ormanca fakir illerimizden sayılan Ardahan'ın orman varlığını arttırmak amacıyla 
Bakanlığımızca gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetleri 1970'li yıllardan itibaren artarak 
devam etmektedir. Bu çerçevede bugüne kadar 7.677 Hektar ağaçlandırma yapılmış ve 
yaklaşık olarak 16.000.000 adet fidan dikilmiştir. 

4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununun 4 üncü 
maddesi (ı) bendinde yer alan "KarayoUan Genel Müdürlüğü, karayolları güzergahında 
yeşillendirme ve ağaçlandırma yapar" hükmü ile karayolları kenarlarının ağaçlandırma görevi 
Karayolları Genel Müdürlüğüne verilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, Karayolları Genel Müdürlüğünün veya taşra teşkilatının, Belediyenin yada İl 
Valiliği'nin talebi üzerine bu konuda her türlü teknik bilgi, fidan ve organizasyon yardımları 
Bakanlığımızca yapılmaktadır. 

Ayrıca, Ardahan İlindeki karayolları güzergahlarında bugüne kadar 9 adet alanda özel 
ve tüzel kişiliklere ait Hatıra Ormanları kurulmuş olup, buralarda 169.800 adet fidan dikilmiş 
ve dikenli tel ihataları yapılmıştır. Bakım ve koruma çalışmalarımız halen devam etmektedir. 

1998 yılından itibaren Ardahan Valiliği'nin satın aldığı boylu fidanlar karayolları 
teşkilatına ait istimlak alanında Ardahan-Şavşat Karayolunda 3 km, Ardahan-Göle 
Karayolunda 2 km ve Ardahan-Kars Karayolunda 2 km boyunca teşkilatımızın teknik yardımı 
ile dikilmiştir. 

2004 yılında Ardahan Valiliği'nin talebi üzerine adı geçen yol güzergahlarını içine 
alan yerlerde Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsamında yaklaşık 10.000 adet fidan 
dikimi, ihata, bakım ve koruma yöntemlerini içine alan yaklaşık 34 milyar TL. maliyetli bir 
proje yapılmış, onaylanmak üzere Sosyal Yardımlaşma Vakfi Başkanlığına gönderilmiştir. 

Sonuç olarak, Bakanlığımız asli görevi olmamasına rağmen Ardahan İlinde karayolları 
güzergahlarının ağaçlandırılması için bugüne kadar gerekli desteği sağlamış, bundan sonra da 
söz konusu desteği sağlamaya devam edecektir. 

Bakanlığımızca Ardahan İlinde yapılan ağaçlandırma 
çalışmalarını gösterir bilgiler aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. 

ve erozyon kontrolü 

Faaliyetler 

Ağaçlandırma (Hektar) 
Rehabilitasyon (Hektar) 
Erozyon Kontrolü (Hektar) 
Mera Islahı (Hektar) 
Yeşil Kuşak (Hektar) 

20O2Yıh 
Gerçekleşme 

210 

-

2003 Yıh 
Gerçekleşme 

620 
-
: 

-

2004 Yıh 
Gerçekleşme 

1000 
300 

600 

2005 Yıh 
Program 

1000 
100 

,-LOÛ. 
.-" .. 500 

100 
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38.- Denizli Milletvekili Ümmet KAN DOĞAN'in, çiftçilere yönelik doğrudan gelir desteğine 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/4831) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Saym Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1-2004 yılında çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği (DGD) kapsamında, ne 
kadar ödeme yapılmıştır? Aynı yıl içinde ödenmeyen ve 2005 yılına 
devreden DGD ödemesi var mıdır? Varsa, bu miktar kaç YTL.dir? 

2- 2005 yılı bütçesinde, çiftçilere yapılacak destek İçin toplam ne kadar 
ödenek ayrılmıştır? 

3-Geçtiğimiz günlerde, Sayın Başbakan tarafından açıklanan Çiftçiye 
Destek Paketi içerisinde yer alan mazot, gübre ve diğer desteklerin toplam 
tutan ne kadardır? Taahhüt ettiğiniz bu destekleri hangi kaynaklardan 
karşılamayı düşünüyorsunuz? 

4-Çiftçinin temel beklentisi girdi fiyatlarının AB Standartlarına 
getirilmesidir. Açıklanan Destekleme Paketi çerçevesinde bu konuda ne gibi 
iyileştirmeler yapmayı düşünüyorsunuz? 
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T C . 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1.01/ ^ ^ ... .02.2005 
KONU : Soru önergesi 

2 0 $UBAT 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 10.02.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-9244/28599 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'a ait 7/4831 esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Ümmet KANDOĞAN 

Denizli Milletvekili 
Esas No : 7/4831 

SORU 1. 2004 yılında çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği (DGD) kapsamında, ne kadar ödeme 
yapılmıştır? Aynı yıl içinde ödenmeyen ve 2005 yılına devreden DGD ödemesi var mıdır? 
Varsa bu miktar kaç YTL'dir? 
SORU 2. 2005 yılı bütçesinde, çiftçilere yapılacak destek için toplam ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 
C E V A P 1-2. Doğrudan Gelir Desteği (DGD) 2004 yılı uygulamaları sonucunda; 2,7 milyon 
çiftçi kayıt altına alınmış, yaklaşık 16,7 milyon hektar tarım arazisi için, çiftçilerin sahip 
oldukları arazilerin 500 dekarlık kısmı dikkate alınarak dekar başına 16 YTL olmak üzere, 
yaklaşık 2,7 milyar YTL DGD ödemesi hesaplanmıştır. 
Bakanlığımız Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2005 yılı bütçesinde, 
Tarımsal Destekler için toplam 3,4 milyar YTL. ödenek ayrılmış olup, bunun 1,9 milyar 
YTL'lik kısmı DGD ödemelerine tahsis edilmiştir. Doğrudan Gelir Desteği 2004 yılına ilişkin 
ödemeler, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre, düşük gelişmişlik düzeyinde 
olan ilçelerden başlamak üzere, 10 YTL/dekarlık kısmının ödemeleri 2005 yılı Şubat, Mart ve 
Nisan aylarında yapılması planlanmaktadır. 2004 yılı Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinden 
geri kalan 6 YTL/dekarlık kısmının 2006 yılında yapılması planlanmaktadır. 

SORU 3 . Geçtiğimiz günlerde, Sayın Başbakan tarafından açıklanan Çiftçiye Destek Paketi 
içerisinde yer alan mazot, gübre ve diğer desteklerin toplam tutan ne kadardır? Taahhüt 
ettiğiniz bu destekleri hangi kaynaklardan karşılamayı düşünüyorsunuz? 
SORU 4. Çiftçinin temel beklentisi girdi fiyatlarının AB standartlarına getirilmesidir. 
Açıklanan Destekleme Paketi çerçevesinde bu konuda ne gibi iyileştirmeler yapmayı 
düşünüyorsunuz? 
CEVAP 3—4. Sayın Başbakanımızın açıklaması doğrultusunda çiftçilerimizin kullandığı en 
önemli girdilerden mazot ve gübreye destek sağlanması yönünde çalışmalar devam 
etmektedir. 2005 yılı Bütçesinde tarımsal desteklemeler için 3,462 milyar YTL kaynak 
ayrılmıştır. 

Vr 
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39.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Mudanya-Esence Köyündeki TRT verici is
tasyonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir AT ALAY'in cevabı (7/4845) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
f -N 

K e m a l D E M İ R E L 
Bursa Mi l le tveki l i 

Mudanya, Bursa ilinin tur izm açısından gözde ilçelerinden birisidir. Esence 
(Eşkel) Köyü de Mudanya ilçesinde bulunan, yaz aylannda denizi sayesinde büyük 
tur ist potansiyeli olan bir yerleşim yeridir. 

Mevcut nüfus sayısı düşük olmasına rağmen özellikle yaz aylannda nüfus 
sayısı 30-000'i geçmektedir. 

Esence köyünün sahip olduğu deniz ve doğal güzelliklerin korunması ve turizm 
potansiyelinin arttırılması için yöre halkı büyük gayret göstermektedir. 

Esence'de yaşayan halkın en önemli sorunlarından bir tanesini de TRT verici 
istasyonu oluşturmaktadır. Bölge halkı verici istasyonunun etrafında çok fazla 
manyetik alan oluşturduğunu düşünmektedir. 

Son yıllarda bölgede kanser vakalarının sık görülmesi de halkın bu korkusunu 
arttıran etkenler arasındadır. 

Esence'de bulunan TRT vericisi eski teknolojiye sahip olduğu için mal i yükünün 
de fazla olduğu düşünülmektedir. 

Bölge halkı TRT vericisinin teknolojiye uygun bir biçimde, halkın sağlığını tehdit 
etmeyecek şekle getirilmesi yönünde istekte bulunmaktadır. 

1. Mudanya ili Esence köyünde faaliyet gösteren TRT verici istasyonu hizmete 
açılırken, çevrede manyetik alan oluşturup oluşturmayacağı arasunlmts mıdır? 

2. Belirtilen verici kurulduğu dönem ile günümüzde halkın yaşamını sürdürdüğü 
alanlara yakınlığı bakımından değişiklik olmuş mudur? 

3. TRT vericilerinin halkın yaşam alanlarına uzaklığı en az ne kadar olmalıdır? Bu 
verici kriterlere uygun mudur? 

4. Esence köyünde bulunan TRT vericisinin günümüz teknolojisine daha uygun 
bir biçimde yeniden düzenlenmesi ve hizmetine daha sağlıklı b ir şekilde devam 
etmesi yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 

5. Esence TRT vericisinin düzenlenmesi ile ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz? 
T.C. 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı :B.02.0.005/r-'///£'-J?'"> Jt, /W/2005 

Konu : Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 18.02.2005 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.00.02-

9255 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından tevcih edilen 7/4845 esas sayılı yazılı 

soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon Kuııımu Genci 

Müdürlüğünden alınan 24.02.2005 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/648 sayılı cevabi yazı ekte 
t 

gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. B c ş , r A T A L A V 

Dev le t B a k a n ı 

- 3 0 9 -



T.B.M.M. B : 64 1 . 3 . 2005 O : 3 

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURIMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02 2.TRT.0.61 00.00/ 
KONU : 7/4845 sayılı Önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'INA 
(Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

İlgi 18/02/2005 tarih ve B.02.0.005/031/0370 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde yer alan. Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİRELin Devlet Bakanı Sayın 
Prof.Dr.Beşir ATALAY'a tarafından cevaplandırılması talebiyle tevcih ettiği 7/4845 sayılı Soru Önergesi 
ile ilgili Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

t- Mudanya orta dalga verici istasyonumuz. Radyo-1 ve İstanbul Bölge Radyosu yayınlarının 
Marmara Bölgesinde daha sağlıklı dinlenebilmesi için 1972 yılında tesis edilerek. 1974 yılında hizmete 
girmiştir. Mudanya ilçesi Esence köyünde faaliyet gösteren verici istasyonumuzun hizmete açıldığı tarihte. 
yakın çevresinde oluşturacağı elektromanyetik alan şiddeti ile ilgili ölçüm yapıldığına dair bir bilgi mevcut 
değildir Ancak istasyon yeri seçilirken yerleşim birimlerinden uzak alana tesis edilmesine özen 
gösterilmiştir. 

2- Belirtilen verici kurulduğu dönemde Esence köyü istasyondan 850 mt mesafede iken halihazırda 
köyün gelişmesiyle istasyon ile yerleşim birimleri arasındaki mesafe 700 metreye düşmüştür. Ayrıca 
istasyon kurulduğu tarihlerde 1 km mesafedeki sahil bölgesinde yerleşim birimi yok iken günümüzde sahil 
bölgesi tamamen yerleşim merkezi olmuştur. 

3- Yönetmenliklere göre bir vericiden yayılan elektromanyetik dalgaların şiddeti 22 V/rrTyı 
geçmemesi gerekmektedir. Vericimizden kaynaklanan elektromanyetik alan şiddeti hiçbir mesafede bu 
değeri aşmamaktadır. Bu verici TRT'nin diğer vericileri gibi ITLI'nun (Uluslararası Telekominikasyon 
Otoritesi) btlirJediği standartlarda yayın yapmakta olup. istasyon için Telekomünikasyon Kummu "ndan 
gerekli güvenlik sertifikası da alınmıştır. Aynca, Mudanya GM radyo vericimizin yakın çevresinde 
22/02/2005 tarihinde ölçümler yapılmış ve vericiye olan uzaklığa bağlı olarak alan şiddetinin 0.2 V/m ile 
18,32 V/m arasında değiştiği tesbit edilmiştir 1800 MHz'de çalışan ve çalışma anında yaklaşık 2W 
gücünde elektromanyetik dalga yayan cep telefonlarının oluşturduğu alan şiddeti, arama yapıldığı anda 
yaklaşık 30V/m'dır. Elektromanyetik dalgaların radyasyon karakteri frekans yükseldikçe artmaktadır 
Mudanya GM vericisinin çalışma frekansı 1800 MHz'de çalışan cep telefonlarına göre yaklaşık 1800 kat 
daha düşüktür. 

4. 5- Marmara Bölgesinde yaklaşık olarak 20 milyon insanımıza Radyo-1 ve İstanbul Bölge 
Radyosu yayınlarını yapmakta olan Esence TRT vericisinin yayında teknik açıdan herhangi bir sorun 
yaşanmamaktadır. Ancak, vericide kullanılan teknoloji gereği işletme maliyetleri günümüz teknolojisine 
göre daha fazladır İşletme maliyetlerinin düşürülmesi için ödeneklerimiz çerçevesinde bu vericinin 
değiştirilmesi planlanmaktadır. 

Arz ederim. 

Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 
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40.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, iğdir İl, ilçe ve köylerindeki özürlü sayısına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in cevabı (7/4863) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Gürdal AKŞİT tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Dursun A K D E M İ R 
DYP İğdır Milletvekili 

1- İğdır il, ilçe ve köylerinde ne kadar özürlü olduğuna dair bir çalışma 
yapılmış mıdır? Yapılmışsa sayı ne kadardır? 

2- Tespit edilen özürlüler ikametgahlarına göre belirlenmişler midir? 

3- Özürlüler özür gurubuna göre guruplandınlmış mıdır? 

4- Hangi özürlü gurubunda kaç kişi bulunmaktadır0 

5- Böyle bir çalışmanız yoksa, bundan sonra bu tür bir çalışma yapmayı 
düşünüyor musunuz ? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
( Sn.Güldal AKŞİT) 

SAYI : B.02.0.007/00. U l l 1LİÇ.V2005 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığımın 18.02.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/4863-9240/28595 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile İğdır Milletvekili Sayın Prof.Dr.Dursun AKDEMlR'e ait Yazılı Soru 

Önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN Prof.Dr.Dursun AKDEMİR'in 
7/4863 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORULAR: 

1) İğdır il, İlçe ve Köylerinde ne kadar özürlü olduğuna dair bir çalışma yapılmış 

mıdır? Yapılmışsa sayısı ne kadardır? 

2) Tespit edilen özürlüler ikametgahlarına göre belirlenmişler midir? 

3) Hangi özürlü grubunda kaç kişi bulunmaktadır? 

4) Böyle bir çalışmanız yoksa, bundan sonra bu tür bir çalışma yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Müdürlüğünce 2004 Yılında İğdır genelinde İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 

ve mahalle/köy muhtarlıklarının iş birliği ile engellilerin tespitine yönelik çalışmalar 

yapılmıştır. Çalışma sonucunda İl genelinde 955 engellinin bulunduğu, ikamet adresleri 

kayıtlara mahalle ve köy olarak alınmıştır. Tespit edilen engelliler özür türlerine göre 

gruplandırılmış olup, dağılımı aşağıda belirtilmiştir: 

ÖZÜR GRUBU 
Zihinsel Engelli 
Bedensel Engelli 
Görme Engelli 
Konuşma Engelli 
Birden Fazla Engeli Olan 
Diğer (Süreğen vs.) 
TOPLAM 

SAYISI 
198 
359 
120 
85 
120 
73 
955 

Saygılarımla. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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41.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, çeşitli gerekçelerle kapalı tutulan kütüp
hanelere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/4931) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

l)Bakanhğınıza bağlı olup, deprem nedeniyle hasar gören, onarılması için kapatılan ve 
hala kapalı tutulan kütüphaneniz var mıdır? 

2) 2001 yılında emekli olan memurunun yerine hala memur atanmadığı için yılda 10 
bin okuyucusu bulunan, Kınalı, Burgaz, Büyük Ada Halkına hizmet veren Heybeli Ada Halk 
Kütüphanesinin kapalı olduğu söylenmektedir, bu doğru mudur? Doğru ise hapsedilen 
kitaplar ne zaman okuyucusu ile buluşacaktır? 

3) Yazma eserlerin yer aldığı Laleli Tarihi Rağıp Paşa Kütüphanesi depremde hasar 
görünce faaliyeti durdurulmuş olmasına karşın. Kütüphanenin altındaki dükkanlar hizmet 
vermeye devam ettikleri belirtilmektedir.Dükkanlar hizmet vermeye devam ederken, 
depremden sadece kütüphane mi etkilenmiştir? Kütüphane ne zaman hizmete açılacaktır? 

4) İstanbul Çeliktepe Halk Kütüphanesi ve Pendik Halk Kütüphanesinin kapalı olduğu 
iddia edilmektedir. İddialar doğru ise kapalı tutulmalarının sebebi nedir? 

5)Ülke genelinde çeşitli gerekçeler ile faaliyetleri dondurulan veya sona erdirilen 
Bakanlığınıza bağlı başkaca kütüphane mevcut mudur ? 

T,C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 16APK0201ARGE-940 -ZS\Z& j2J> I°U 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

i lgi : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAl.BAŞK.'nın 21.02.2005 gün ve 
A.01.0.GNS.010.00.02-9369 sayılı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Mehmet Nuri SAYGUN'un 7/4931-9365 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET NURİ SAVGUN'UN 7/4931-9365 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU 1. Bakanlığınıza bağlı olup, deprem nedeniyle hasar gören, onarılması için kapatılan 
ve hala kapalı tutulan kütüphaneniz var mıdır? 

CEVAP 1. Ankara Yenimahalle Abdurrahman Oğultürk Halk, Hakkari İl Halk, İstanbul-
Bakırköy Rıfat İlgaz İlçe Halk, Ragıppaşa Yazma Eser, Çeliktepe Halk ve Küçükçekmece İlçe Halk 
Kütüphaneleri onarım nedeniyle kapalı bulunmaktadır. 

SORU 2. 2001 yılında emekli olan memurunun yerine hala memur atanmadığı için yılda 10 
bin okuyucusu bulunan, Kınalı, Burgaz, Büyük Ada Halkına hizmet veren Heybeli Ada Halk 
Kütüphanesi'nin kapalı olduğu söylenmektedir, bu doğru mudur? Doğru ise hapsedilen kitaplar ne 
zaman okuyucusu ile buluşacaktır? 

CEVAP 2. Heybeliada Halk Kütüphanesi 2004 yılı Kasım ayında hizmete açılmış olup, 
faaliyetlerine devam etmektedir. 

SORU 3. Yazma eserlerin yer aldığı Laleli Tarihi Rağıp Paşa Kütüphanesi depremde hasar 
görünce faaliyet durdurulmuş olmasına karşın, kütüphanenin altındaki dükkânların hizmet vermeye 
devam ettikleri belirtilmektedir. Dükkânlar hizmet vermeye devam ederken, depremden sadece 
kütüphane mi etkilenmiştir? Kütüphane ne zaman hizmete açılacaktır? 

CEVAP 3. İstanbul Ragıppaşa Yazma Eser Kütüphanesi binası 2 bölümden oluşmaktadır. 
Sözü edilen dükkânların üzerindeki bölüm, kütüphane tarafından aktif olarak kullanılmamaktadır. Bu 
bölümün kubbeleri hasarlıdır ve onarım ihtiyacı vardır. Dükkânlarda bir hasar bulunmamaktadır. 
Bahçe içinde, esas kütüphane olarak kullanılan ana bölümün onarımının bir kısmı tamamlanmıştır. 
Diğer kısımlar için de rölöve restitüsyon planlan hazırlanmaktadır. Planlar tamamlandığında onarım 
süreci başlayacaktır. 

SORU 4. İstanbul Çeliktepe Halk Kütüphanesi ve Pendik Halk Kütüphanesi'nin kapalı olduğu 
iddia edilmektedir. İddialar doğru ise kapalı tutulmalarının sebebi nedir? 

CEVAP 4. Çeliktepe Halk Kütüphanesi; onarımının tamamlanamaması nedeniyle kapalı 
durumdadır. Onarımının tamamlanabilmesi için mahalli imkânlar araştırılmaktadır. Pendik İlçe Halk 
Kütüphanesi ise kapalı bulunmayıp, faaliyetlerine devam etmektedir. 

SORU 5. Ülke genelinde çeşitli gerekçeler ile faaliyetleri dondurulan veya sona erdirilen 
Bakanlığınıza bağlı başkaca kütüphane mevcut mudur? 

CEVAP 5. Geçmiş yıllarda tasarruf tedbirleri genelgesi ile getirilen sınırlamalar nedeniyle 
personel alımı yapılamamıştır. Ülke genelinde 255 kütüphanemiz tadilat ve personel eksikliği 
nedeniyle geçici olarak faaliyet dışı kalmıştır 

Kapalı olan halk kütüphanelerinin tekrar hizmete açılması için mülki idare amirleriyle 
müşterek çalışmalarımız ve proje çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalarımızın yanı sıra 
kapalı kütüphanelerde istihdam edilecek personel için kadro ihdası, birim kurulması konusunda 
Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlığım nezdinde gerekli çalışmalar 
yürütülmektedir. 
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42.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana-Pozanü-Elmalı Boğazmdaki Kayak 
Merkezi Projesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakam Atilla KOÇ'un cevabı (7/4932) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
11.02.2004 

Aşağıdaki soruların, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz 
ederim. 

Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur 

CHP Adana Milletvekili 

Türkiye'nin en uzun süre kar tutan, Adana1 mn Pozantı ilçesine bağh Elmalı 

Boğazfndaki, kayak merkezi projesi 9 yıldır tamamlanamamıştır. Kış turizmi için uygunluğu 

dikkate alınarak 5 katlı ve 120 yatak kapasiteli olarak projelendirilen kayak merkezi inşaatına 

1995 yılında başlanmış ancak kaynak yetersizliği nedeniyle inşaat aşamasından ileriye 

gidilememiştir. Böyle bir projenin tamamlanması Akdeniz turizmine önemli bir katkı 

sağlayacaktır. Konu iie ilgili olarak, 

1. Bakanlığınızca, tarihi ve turistik değerler açısından önemli bir potansiyel taşıyan yörenin 

luri/m merkezi ilan edilmesi düşünûlmekîj midir? 

2. Kayak merkezi projesinin tamamlanıp turizme kazandırabilmesi için neler yapılabilir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLİĞİ 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 16APK0201ARGE-940- 10-Ll 2005 
Konu : Soru Önergesi 29067 

TÜRKİYE BÜYIJK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.:nın 21.02.2005 gün ve 
A.0I.O.GNS.010.0Ü02-9369 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR'un 7/4932-9405 esas no'lu yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize ar/, ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. NEVİN GAYE ERBATUR'UN 7/4932-9405 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Türkiye'nin en uzun kar tutan, Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Elmalı Boğazı'ndaki kayc 
merkezi projesi 9 yıldır tamamlanamamıştır. Kış turizmi için uygunluğu dikkate alınarak 5 katlı \ 
120 yatak kapasiteli olarak projelendirilen kayak merkezi inşaatına 1995 yılında başlanmış ana 
kaynak yetersizliği nedeniyle inşaat aşamasından ileriye gidilememiştir. Böylece bir projen 
tamamlanması Akdeniz turizmine önemli bir katkı sağlayacaktır. Konu ile ilgili olarak, 

SORU 1 : Bakanlığınızca, tarihi ve turistik değerler açısından önemli bir potansiyel taşıy* 
yörenin turizm merkezi ilan edilmesi düşünülmekte midir? 

SORU 2 : Kayak merkezi projesinin tamamlanıp turizme kazandırabilmesi için nel 
yapılabilir? 

CEVAP 1-2- : Yapımına 1995 yılında başlanılan Adana ili Pozantı İlçesi Flmj 
mevkiindeki kayak merkezi, Bakanlığımca "Kış Turizm Merkezi"1 olarak ilan edilmemiştir. Ayrı< 
bugüne kadar söz konusu kayak merkezinin Bakanlığım yıllık yatırım programlarına alınması 
gerektirecek herhangi bir etüd ve inceleme de yapılmamıştır. Şu andaki sorumluluk Gençlik * 
Spor Genel Müdürlüğü'ne aittir. Konu ile ilgili Bakanlığımın herhangi bir görev, yetki ı 
sorumluluğu bulunmamaktadır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM : 22 YASAMA YILI : 3 

64 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
1 MART 2005 SALI 

SAAT : 15.00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

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 ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİELERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

T , pv 

E G E M E N L İ K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



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 Kurulunea uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu 
1.3.2005 Sah-Saat: 14.30 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
- 1.3.2005 Sah-Saat: 15.00 
- 2.3.2005 Çarşamba - Saat : 11.00 

* (10/63, 113, 138, 179, 228) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
1.3.2005 Sah-Saat : 10.00 

* (10/238) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
1.3.2005 Sah-Saat : 14.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
64 ÜNCÜ BİRLEŞİM 1 MART 2005 SALI SAAT : 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1 .-.Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/624) (S. Sayısı: 767) (Dağıtma tarihi: 3.2.2005) 

2.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/625) (S. Sayısı: 768) (Dağıtma tarihi: 3.2.2005) 

3.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/626) (S. Sayısı: 769) (Dağıtma tarihi: 3.2.2005) 

4.- Afyon Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/627) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 3.2.2005) 

5.- Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/629) (S. Sayısı: 771) (Dağıtma tarihi: 3.2.2005) 

6.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/266), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

7.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifinin (2/322), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

02 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

ş& 

03 _ SEÇIM 

* 

0 4 _ OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

* 

05 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

* 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (1) 

2. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

7. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

8. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

9. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

10. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

11. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 28 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

(l) Hükümet bulunamadığından öngörüşmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
12. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 

doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

13. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

14. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

15. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

16. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

17. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak dengeli 
ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

18. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/46) 

19. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

20. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

21. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

22. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
23. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 

İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

24. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

25. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

26. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

27. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

28. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

29. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

30. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

31. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

32. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

33. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

34. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
35. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 

Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

36. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

37. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

38. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

39. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

40. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

41. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

42. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

43. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

44. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

45. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

46. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesaplan 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

47. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 
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48. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

49. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

50. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

51. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

52. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

53. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

54. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

55. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

56. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken Önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

57. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

58. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

59. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

60. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 
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61. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 

ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

62. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

63. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

64. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

65. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

66. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

67. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

68. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

69. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

70. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

71. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

72. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

73. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda ve 
Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

74. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 
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75. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

76. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

77. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

78. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

79. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

80. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

81. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

82. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

83. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

84. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 26 Milletvekilinin, Gazi Üniversitesindeki 
akçalı usulsüzlük, yolsuzluk ve ideolojik kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 

85. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 
Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

86. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

87. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 
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88. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

89. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

90. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

91. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

92. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

93. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

94. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

95. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle 
ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

96. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

97. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm 
potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

98. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

99. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî 
görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

100. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 
ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 
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101. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma 
senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

102. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve 
idarî konulardaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

103. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

104. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

105. - Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 22 Milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki 
kadına yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin araştırılarak engelleyici önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

106. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

107. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 

108. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

109. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/153) 

110. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

111. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

112.- Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının 
ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin 
değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/156) 

113.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 
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114.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 
bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

115. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin 
sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

116. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının 
bazı görüş ve uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

117. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

118. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 
ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

119. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

120. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 
nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

121. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

122. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

123. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/166) 

124. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

125. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler 
alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

126. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 
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127. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 

önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

128. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

129. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/170) 

130.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme 
Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

131. - Hatay Milletvekili Zühcyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

132.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

133. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi 
İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

134.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

135.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

136.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

137.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

138. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 
isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 

139.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

140.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 
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141. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 Milletvekilinin kadınlara yönelik töre ve 

namus cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

142. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

143. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

144. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

145. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 

146. - Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 Milletvekilinin töre cinayetlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

147.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 

148. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 24 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 
neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

149.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 
bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

150.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/191) 

151.- Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

152.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 
yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

153.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün 
boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 
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154. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile 
uğraşan küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

155.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

156.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

157.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 29 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/198) 

158. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, yabancıların Türkiye'de mülk 
edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

159.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme 
politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

160.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin 
sebeplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

161. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

162. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam 
hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

163. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin 
sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

164. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının 
çağdaş demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal 
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

165. - Bursa Milletvekili Şerif Birinç ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 
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166. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı 

zararın ekonomik boyutlarının araştırılarak fındık üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

167. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne 
katılımının önündeki engellerin ve olumsuzlukların saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

168. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 
yapısal sorunlarının dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına 
koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

169. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun 
ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

170. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde meydana gelen 
kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

171. - İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni 
atamaların, bunun yol açtığı idarî ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit 
eden uygulamalarının ve kâr eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

172. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde 
bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri 
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

173. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son 
zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213) 

174. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 Milletvekilinin Bursa-Orhaneli Termik 
Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

175.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla 
yabancı-lara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik-sosyal ve siyasal 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/215) 

176. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan 
MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 

- 1 7 - 64 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
177.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, yasa dışı örgütler ile emniyet, 

MİT ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddiaların araştırılarak sorum
lularının ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

178.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim müfrcdatındaki 
köklü değişikliğin millî eğitimin temel hedefleri açısından araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

179. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığınca 
ilköğretim okullarına dağıtılan ders kitaplarının maddî kaynağına ilişkin iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

180. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 39 Milletvekilinin, şeker pancarı ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

181.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, Küçük Menderes Irmağındaki 
kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

182. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 25 Milletvekilinin, Türkiye AB ilişkileri ile AB 
Komisyonu ilerleme raporunun geleceğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

183.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 40 Milletvekilinin, Ege Bölgesindeki tarım 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

184.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 36 Milletvekilinin, TRT yönetimi hakkında 
ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/225) 

185. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 36 Milletvekilinin, bazı ilçelerin adliye 
teşkilatlarının kapatılması nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

186.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 23 Milletvekilinin, Kastamonu-Kürc 
İlçesi-Aşıköy yer altı bakır ocağında meydana gelen kazanın nedenlerinin ve sorumlularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

187.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 20 Milletvekilinin, Bitlis'te balcılık ve arıcılığın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/229) 

188.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 33 Milletvekilinin Millî Emlak Genel 
Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarınca yapılan arsa tahsislerinin usulüne uygun olup olmadığının 
ve tahsislerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

- 1 8 - 64 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
189. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 36 Milletvekilinin, pamuk üretimi ve 

üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

190. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre-
Aşıköy maden ocağında meydana gelen iş kazası ile ülkemizdeki iş kazalarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

191. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır ve 50 Milletvekilinin, Kızılırmak Havzasındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

192. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 48 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

193. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 34 Milletvekilinin, pamuk üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 

194. - Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt ve 26 Milletvekilinin, Uluabat Gölü çevresine 
kurulacak organize sanayi bölgesinin doğuracağı muhtemel zararların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

195. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 25 Milletvekilinin, Ziraat Bankasının çöken 
bilgi işlem ağı ile yeni kurulan sistemin neden olduğu sorunların ve iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) 

196. - Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri ve 
Havzasındaki kirliliğin, çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

197. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, yapılması planlanan 
nükleer santrallerin ülkemiz şartlarına uygunluğunun ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

198. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 22 Milletvekilinin, kamuya ait gayrimenkullcrin 
tahsisinin ve tahsis amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 

199. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 47 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal ve tarihi 
zenginliklerinin araştırılarak daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

200. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 24 Milletvekilinin, Çukobirlik'in sorunlarının 
araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/243) 

201. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, Muğla'da SİT alanı, Tabiat ve 
Kültür Varlıkları ile Özel Çevre Koruma Bölgesindeki vatandaşların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
202. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 

mağduriyetine yol açan 253 Nolu Gelir Vergisi Tebliğinin yol açtığı sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 

203.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin Çankırı İlinin ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunlarının araştırılarak kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

204. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 29 Milletvekilinin, sigara sanayinin durumu ile 
sigara kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/247) 

205. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 43 Milletvekilinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumunun mevcut hizmetlerinin araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

206. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 43 Milletvekilinin, şarapçılık sektörünün 
araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/249) 

207. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 44 Milletvekilinin, GAP kapsamındaki 
Şanlıurfa Akçakale ve Harran ovalarındaki tuzlanmanın ve alkalik sorunlarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

208. - Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ve 40 Milletvekilinin, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinde keyfi yönetim, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanımı ve kadrolaşma iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/251) 

209. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 27 Milletvekilinin, LPG'li araç sektörünün 
sorunlarının araştırılarak sektörün etkin denetiminin sağlanması ve eğitimli uzman ihtiyacının 
giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

210. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu ve 35 Milletvekilinin, Şeker Kurumunun 
kapatılmasının neden olduğu düzenleme, denetleme ve uygulama sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

211. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Dilovası Beldesindeki 
kansere bağlı ölümlerle sanayi atık bağlantısının araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) 

212.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 23 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Bölgesinde ağır kış şartlarının sebep olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 

213. - Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik ve 20 Milletvekilinin, meslek yüksek okullarının 
ve mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/256) 
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1. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, SSK hastane ve dispanserlerindeki kantin, 
kafeterya ve çay ocaklarının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (2) 

2. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç 
bedellerini zamanında tahsil edebilmeleri için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (2) 

3. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) (2) 

4. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/711) (2) 

5. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (2) 

6. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) (2) 

7. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) (2) 

8. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (2) 

9. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) (2) 

10. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) (2) 

11. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (2) 

12. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) (2) 

13. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (2) 

14. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise açılıp 
açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (2) 

15. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) (2) 

16. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) (2) 

17. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) (2) 

18. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) (2) 

19. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) (2) 

20. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) (2) 

(!) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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21. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeycceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) (2) 

22. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) (2) 

23. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (2) 

24. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) (2) 

25. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu ile ilgili yeni 
bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) (2) 

26. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/763)(1) 

27. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) (l) 

28. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) (1) 

29. - Ankara Milletvekili Yakup Kcpcnek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı 
önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) (I) 

30. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) (1) 

31. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) (1) 

32. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/771) (I) 

33. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) (1) 

34. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni 
Bor Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/776) (1) 

35. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) (1) 

36. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) (1) 

37. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili basında 
yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/779) (1) 

38. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır 
kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/780) (1) 

39. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

40. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (I) 
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41. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) (1) 

42. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) (1) 

43. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

44. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

45. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

46. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 

47. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

48. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

49. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

50. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

51. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 
yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

52. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

53. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

54. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekcl'in 
uyguladığı fiyata ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

55. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması 
için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

56. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 

57. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

58. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

59. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

60. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

61. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

62. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 
Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 

63. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 
bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 
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64. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 

tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 
65. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 

Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) 
66. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 
67. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 

koordinasyon ile coğrafi ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 
68. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 

arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 
69. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 

ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 
70. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 

asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 
71. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 

bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 
72. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, yarı dönemi başarıyla bitiren 

öğrencilerin üst sınıfa geçebilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/821) 

73. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

74. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

75. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

76. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

77. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman 
yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/829) 

78. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 

79. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın Tekel'in özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 

80. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

81. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 

82. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

83. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

84. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 

85. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 
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86. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 

inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 
87. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 

gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 
88. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 

doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 
89. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili iddialara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 
90. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 

statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 
91. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'li depremzede temsilcilerinin 

gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 
92. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan 

kitapların maliyetine ve bir firmanın finanse ettiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/844) 

93. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

94. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan 
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

95. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

96. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

97. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

98. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

99. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

100. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

101. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ve 
Manisa için yeni bir tarımsal sulama projesi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

102. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV 
oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

103. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarlığındaki bazı atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

104. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde 
komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

105. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 
alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

106. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

107. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 
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108. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi 

Müdürlüğü bünyesindeki terörle mücadele ekiplerinin lağvedildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) 

109. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kemal ve Hakan Uzan'ın yakalanamamasımn 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

110. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 
işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi(6/865) 

111. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının 
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

112. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) 

113. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telckom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

114. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 
şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

115.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

116. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün tayininin 
gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

117. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir-Balya'da bulunan maden 
bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/873) 

118. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

119. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
sağlanan imkânın tüm öğretim üyelerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için bir çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 

120. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

121. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim Bakanlığı sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 

122. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki 
bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

123. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında 
yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

124. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

125. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü 
ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 

126. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp 
açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 

127. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

128. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/887) 
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129. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 
130. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 
131. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 
132. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 

mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 
133. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/892) 
134. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
135. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 

kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
136. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
137. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
138. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yönetim 

kurulu üyesi ve denetçi olarak görev yapan ÖİB personeline ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/903) 

139. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

140. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

141. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

142. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

143. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

144. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

145. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 
yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

146. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 
sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 

147. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli 
planlama ve hazırlıkların yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/915) 

148. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın 
Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) 

149. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 

150. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerin araştırma kaynaklarından 
yapılan gelir tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 
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151. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 

parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

152. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, trafik kazası istatistiklerine ve trafik 
sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

153. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/922) 

154. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) 

155. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi sürecine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) 

156. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, trafik ekiplerinin bulundurması gereken araç ve 
gereçler ile kaza yerine intikal süresine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) 

157. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927) 

158. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928) 

159. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/929) 

160. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

161. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 

162. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932) 

163. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 
kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 

164. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Davos'taki görüşmelere katılan bazı 
kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935) 

165.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde Adliye teşkilâtı 
açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 

166. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 
ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 

167. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 

168. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, haklarında açılmış dava bulunan Ziraat Bankası 
yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) 

169.- Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan'ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 

170. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, ÖSS'ye girecek öğrencilerin 2. dönemde 
idarî izinli sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 

171.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği 
yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

172. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

- 2 8 - 64 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



07 - SÖZLÜ SORULAR 
173.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 

rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 
174. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 

ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 
175. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 

çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 
176. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 

yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 
177. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 

Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 
178. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 

değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 
179. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 

değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 
180.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile 

organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) 
181. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vergi Barışı Kanununun sonuçlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) 
182.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bazı 

yerleşim birimleri arasındaki yolun asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/953) 

183. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, KOBİ'lerin ve esnafın vergi yüküne ve kredi 
şartlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

184. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

185. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 

186.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

187. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

188.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 
istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 

189. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

190.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

191.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik 
sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/968) 

192.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

193.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, özelleştirme sonucu işsiz kalanların 
istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/970) 

194. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 
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195. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının 

çözümüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 
196.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 
197.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Yurt Dışı Teşkilâtına Sürekli Görevle 

Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/975) 

198.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

199. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/978) 

200. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişlcri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

201.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından 
yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

202. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dış ve iç borçlara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/983) 

203. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait bir iş hanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) 

204. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde 
kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) 

205. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/986) 

206. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin 
desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) 

207. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/989) 

208. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/990) 

209. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/991) 

210.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 

211.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/993) 

212.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/994) 

213.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/995) 

214.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/996) 

215. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 

216.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) 

217. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 
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218. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) 
219.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 

Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
220. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele 

geçirilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 
221. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 

yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 
222. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 
223. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından 

kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) 
224. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
225. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
226. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
227. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
228. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
229. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
230. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1014) 
231. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 
232. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1016) 
233. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
234. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 
235. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
236. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve 

Emekli Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) 
237. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 Yılı Bütçesinden illere ayrılan paylara ve 

İğdır İlindeki bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022) 
238. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki illere Ziraat 

Bankasının verdiği hayvancılık kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) 
239. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 
240. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, eğitim fakültelerindeki akademik personel 

yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1025) 
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241. - Edime Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 
242. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya yöresi pancar kotasına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 
243. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da tütün alımlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 
244. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
245. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, seçim harcamalarında şeffaflığın sağlanması için 

yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 
246. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizdeki işsizlik sorununa ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1038) 
247. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir şahısla ilgili iddialara ve bir atama iddiasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 
248. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 
249. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, aynı branş hekimler arasındaki ücret farklılığına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 
250. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 

önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 
251. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 
252. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, tüketici kuruluşlarına yapılması gereken 

ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 
253. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) 
254. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
255. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
256. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 
257. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
258. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
259. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, OHAL bölgesi dışına çıkartılan kamu 

personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 
260. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, özelleştirme mağduru işçilere ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 
261.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, özelleştirilen kurumlardaki işçilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 
262. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin ekonomik sorunlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 
263. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
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264. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline ayrılan yatırım payına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 
265. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
266. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
267. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'da üniversite kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 
268. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
269. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlara 

ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 
270. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
271. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ulukışla Cezaevinin kapatılmasına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 
272. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine 

sözleşmeli personel alımında yaş sınırına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1068) 

273. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İli Çiftlik İlçesi sulama kuyularına ruhsat 
verilmeme nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

274. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

275. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ziraat Bankasının hayvancılık kredilerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

276. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

277. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

278. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya gezisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1074) 

279. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının 
kullanılmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 

280. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 
sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

281. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

282. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, YE-PA'dan işten çıkarılan işçilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 

283. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla 
çıkarılan kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 

284. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, yerel yönetimlere kaynak aktarımında gözetilen 
kriterlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

285. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilme 
gerekçesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 
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286. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1086) 

287. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen adaylarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

288. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

289. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için belirlenen tütün kotasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1092) 

290. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da üniversite kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

291.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

292. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

293. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İsteğe Bağlı Sigortalılık Yasasının 
uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

294. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

295. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

296. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 
kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

297. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 101) 

298. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

299. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, 2004 KPSS kitapçığında Almanca ve 
Fransızca bölümü mezunlarına yer verilmemesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 

300. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'dcki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

301.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 

302. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik-Bozüyük'teki öğrenci yurdu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1112) 

303. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

304. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

305. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

306. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) 

307. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 
güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 
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308. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 

doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 
309. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 
310. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, kaymakam atamalarına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 
311. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, basında yer alan bir habere ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 
312.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 

yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 
313. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 

emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 
314. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Tarsus İlçesinde doğal afetlerden zarar 

gören buğday ve bağ üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 
315. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 
316. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) 
317.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 
318. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 
319. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 
320. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 
321. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 
322. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 
323. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 
324. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 
325. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un, Türkiye Barolar Birliğinin gazetelere verdiği 

bir ilana ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) 
326. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 
327. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 

korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 
328. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 

soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

329. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 

330. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te gerçekleştirilen bir projeye ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 
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331.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 

alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 
332. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak iller 

kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) 
333. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 
334. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 

kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 
335. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 
336. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Türk Telekom A.Ş.'nin özelleştirilmesinin 

sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1161) 
337. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı ilçelerdeki Adalet Teşkilâtının 

kaldırılması çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) 
338. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, SSK emeklilerinin mağduriyetine ilişkin Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1163) 
339. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların 

sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 
340. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 
341. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 
342. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bahkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 

arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 
343. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan 

tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 
344. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar 

yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 
345. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 

primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 
346. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bahkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki hazineye ait 

bir arazinin kiraya verilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) 
347. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'in, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 

yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 
348. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 
349. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, tarımsal desteğin artırılması için yapılacak 

çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 
350. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Adliye Sarayı inşaatına ve Karşıyaka 

Adliye binasının taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 
351. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, lokantacıların gıda ürünlerinin alımı ve satımında 

karşılaştıkları farklı KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 
352. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te üniversite kurulup kurulmayacağına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) 
353. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, bazı vakıfların kuruluş amaçlan dışında faaliyet 

yaptıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1181) 
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354. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de çevre kirliliğine neden 

olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) 
355. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1185) 

356. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'nın açmış olduğu bir ihaleye ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) 

357. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, Halk Bankasından kredi kullanan bir firmaya 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) 

358. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

359. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 

360. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Emniyet Teşkilâtı mensuplarının özlük 
haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) 

361. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 

362. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 
teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 

363. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bağ-Kur'a kayıtlı esnafın kuruma olan borçlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) 

364. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya-İbradı İlçesinin Hükümet Konağı 
inşaatına ne zaman başlanacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) 

365. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 
arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 

366. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 
sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 

367. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, EPDK yönetmeliğine göre teminat 
olarak kabul edilecek değerlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1200) 

368. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri 
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1201) 

369. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu Personeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1202) 

370. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

371.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Karacabey Subaşı'ndaki hazine 
arazisinin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) 

372. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk Hava Yolları personelinin 
çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

373. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Serik İlçesi enerji nakil 
hatlarındaki sorunlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1206) 

374. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kaş-Kalkan-İslamlar Köyündeki 
trafo ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 
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375. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükışık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki 

Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1208) 

376. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükışık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

377. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, ABD Başkanının ülkemizi ziyaretinin 
maliyetine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

378. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

379. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, köy yollarının alt yapılarının iyileştirilmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

380. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 

381.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 

382. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 

383. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 

384. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 

385. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 

386. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1224) 

387. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 

388. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226) 

389. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 

390. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) 

391.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 

392. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1230) 

393. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 

394. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1234) 

395. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'de bir fakülte ve yüksekokulun bina ve 
derslik ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1235) 

396. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

397. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, hızlı tren seferlerine ve güzergahına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 
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398. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 
399. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 
400. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 

projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
401.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş 

Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
402. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Miletepolis Antik Kentinde bilimsel 

kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) 
403. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve 

işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) 
404. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aaslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 

acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) 
405. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, milletvekili lojmanlarına ve satış işlemlerine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247) 
406. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve 

mağduriyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 
407. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Telekom'un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı 

indirime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 
408. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) 
409. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde 

kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 
410. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 
411.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 
412. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Belediyesince işine son verilen 

işçilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 
413.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık 

ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 
414.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 
415.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 

ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) 
416. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 

bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 
417. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıflarına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 
418. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, TİGEM'de bulunan işletmelerin ihalesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 
419. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının 

çıkıp çıkmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 
420. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, at yarışlarındaki görevlendirmelere ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 
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421. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 

Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 

422. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 
Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1267) 

423. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmckçioğlu'nun, yaz aylarında turizm beldelerinde 
görülen elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1268) 

424. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

425. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, değerli taşların satışında uygulanan KDV'nin 
kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 

426. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 
önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 

427. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) 

428. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Dış İlişkiler Genel Müdür ve Yardımcılığına 
yapılan atamalarla ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1274) 

429. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1275) 

430. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 
yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 

431. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tarım ilacı kullanımına ve kuru üzüm destekleme 
alımına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 

432. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ücret dengesizliği ve istihdama ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 

433. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin yeniden 
düzenlenmesine dair bir çalışma olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) 

434. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, dolaylı vergilerden kaynaklanan eşitsizliğe ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1280) 

435. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Irak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen 
vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1281) 

436. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, halkın altın tasarrufunun ekonomiye 
kazandırılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1282) 

437. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Yatağan Termik Santralinin baca gazı arıtma 
tesislerinin arızasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) 

438. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizde çeltik üretiminin geliştirilmesine ve 
pirinçte uygulanan gümrük vergisinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

439. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, hayvancılığın geliştirilmesine ve et ithalatına 
uygulanan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1286) 

440. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

441. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bir milletvekilinin yaptığı iddia edilen açıklamaya 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 
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442. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ve bazı 

iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) 
443. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, öğretmen adaylarının atamalarında yaşandığı 

iddia edilen mağduriyetlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1290) 
444. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza 

Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 
445. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, ülkemizdeki işsizlik oranına ve hükümetin istihdam 

sağlayacak projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1292) 
446. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 

bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 
447. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 
448. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık 

Yüksekokulu binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) 
449. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, SSK emeklilerinin TÜFE farkından 

doğan alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) 
450.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci 

maddelerinin yürürlüğüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) 
451.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 

satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 
452. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 
453. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, gıda denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 
454. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Zonguldak-Çaycuma İlçesi Filyos 

Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 
455. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 
456. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, imara uygun olmayan meskenlerde oturan 

vatandaşlar için yapılacak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) 
457. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana 

gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 
458. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Ödemiş İlçesinin SSK Hastanesi ihtiyacına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) 
459. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Bergama İlçesinin hastane ihtiyacına ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) 
460. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapan lojistik 

firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 
461. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 

firmalarda aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) 
462. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 

kamyoncu esnafında aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) 
463. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) 
464. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Ege Bölgesindeki demiryolu ağının iyileştirilmesi 

ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 
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465. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir ve çevresindeki demiryolu ağının onarımına 

ve tren seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) 
466. - Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanının bir 

ifadesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1320) 
467. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya içme suyundaki klor 

miktarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) 
468. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Korkuteli Anadolu Lisesinin 

sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1323) 
469. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kale İlçesindeki elektrik 

kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1324) 
470. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların 

yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 
471.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bir Fransız milletvekilinin Diyarbakır'ı ziyareti 

sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) 
472. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekcl'in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür 

Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) 
473. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat'taki Anadolu Otelcilik ve Turizm 

Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1328) 
474. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, çocukların korunmasıyla ilgili olarak 

yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) 
475. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği 

çıkarılan iki genelgeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) 
476. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da pompaj ve içme suyunda kullanılan 

elektrikte indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1331) 
477. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yeni Türk Lirasının gizli devalüasyona yol 

açacağı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1332) 
478. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri 

projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) 
479. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tütüne uygulanan kotalara ilişkin Tarım ve 

Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) 
480. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bornova-Bclkave yolunda tünel geçit ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 
481.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, pamuk, incir ve üzüm üreticilerinin prim 

ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 
482. - Hatay Milletvekili Züheyir Ambcr'in, Eskişehir Belediye Hastanesinin personel 

ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1337) 
483. - Ankara Milletvekili Tclat Karapınar'ın, Cumhurbaşkanları tarafından affedilen 

mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1338) 
484. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 
485. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, araçların taşıma kapasitesiyle ilgili farklı 

uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1340) 
486. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, 2004-2005 öğretim yılı İzmir'deki boş öğretmen 

kadrolarına ve norm kadro çerçevesinde atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1341) 

487. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, enerji desteğinin uygulanmasına ve 
ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) 
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488. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1343) 
489. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-Bereket Köyü Sağlık Ocağına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344) 
490. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticisinin tabiî afet kapsa

mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1345) 
491. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, çocuk sağlığı ve annelik eğitimi konusundaki 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 
492. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ücret Garanti Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) 
493. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu için sağlanan 

dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskân bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 
494. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de Hazineden Toplu Konut 

İdaresine devredilen alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 
495. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bakanlığa ait kreş ve rehabilitasyon merkezinin 

kapatılmasına ve yeni yapılan tenis kortuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1352) 

496. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Ankara-İzmir karayolu Salihli transit geçişine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) 

497. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün iptal 
edilen Stajyer Sanatçı Sınavına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) 

498. - Ankara Milletvekili A. İsmet Çanakçı' nın, Ankara Defterdarlığınca satışa çıkarılan bir 
park ve spor alanına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1355) 

499. - Ankara Milletvekili A. İsmet Çanakçı' nın, Ankara Defterdarlığınca satışa çıkarılan bir 
arsaya ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1356) 

500. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, adliyelerin kuruluş kriterleri ile Antalya'nın 
yeni sulh hukuk mahkemesi ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1357) 

501.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) 

502. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Elmalı-Finike karayolunun 
Yakaçiftlik Köyü mevkiinde meydana gelen kazalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1359) 

503. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) 

504. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, doğal afet nedeniyle zarar gören 
çiftçilere yapılan yardıma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 

505. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, Denizli-Gökpınar Beldesi Belediye Başkanı 
hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1363) 

506. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir ve diğer illerde verem aşısı sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

507. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ham petrol ve akaryakıt ürünleri fiyatlarındaki 
değişikliklere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1365) 

508. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1366) 

509. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, genel bütçe vergi gelirlerinden 
belediyelere verilen paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 

510.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen'in kapatılma davasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1368) 
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511.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için 

sendika kurmalarına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1369) 

512.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türk eğitim ve öğretiminin kalitesinin 
artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1370) 

513. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin demokratik haklarının 
polis tarafından engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1371) 

514. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, memurların özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 
tedavilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1372) 

515.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Korkuteli çevre yolunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) 

516. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, Sakarya Valisinin basına yansıyan bir davranışına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) 

517. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'e TOKİ Başkanlığı tarafından ilave konut 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1375) 

518. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum İlinde hava kirliliği sonucu 
artan hastalıklara ve tedaviye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 

519.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, soru önergesi nedeniyle, Başbakan 
tarafından hakkında tazminat davası açılan milletvekili sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1378) 

520. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) 

521. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesinin 
eheck-up ünitesinin kapatıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 

522. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, THY tarafından, VIP uçağı alınacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1382) 

523. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türk Telekomun ADLS hizmetine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383) 

524. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, işletmelerin yeni bir birlik çatısı 
altında örgütlenmelerinin TOBB'un temsil gücü üzerindeki etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1384) 

525. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1387) 

526. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1388) 

527. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391) 

528. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392) 

529. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline ayrılan 
ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) 

530. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1394) 

531. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395) 

532. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1396) 
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533. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1397) 
534. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 
535. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) 
536. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400) 
537. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1401) 
538. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1403) 

539. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1404) 

540. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, Balıkesir-Havran İlçesi Kaymakamı hakkındaki 
bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) 

541.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, özelleştirme çalışmalarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1406) 

542. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da yaşanan soğuk, fakirlik ve sefaletten ötürü 
olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1407) 

543. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinde dağıtılan kömüre ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) 

544. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlindeki Yazıcı Barajının bitirilmesi için ek 
ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1409) 

545. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'dan ilçelere ve KKTC'ye feribot 
seferleri başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1410) 

546. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin Türkiye 
aleyhindeki kararlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) 

547. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da otomobilinin yakılmasına ve emniyet 
görevlilerinin ihmaline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1412) 

548. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1413) 

549. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinde yeni ilköğretim okulu yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1414) 

550. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı Havaalanının eksikliklerinin giderilmesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1415) 

551. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Doğu Anadoluda kış şartlarıyla mücadeleye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1416) 

552. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, tasfiye halindeki İhlas Finansa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1417) 

553. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, İzmir Limanı konteyner yükleme, 
boşaltma ve nakliye işleri ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1418) 

554. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı şirketlerin aldıkları ihalelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) 

555. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretlilerin vergi yüküne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1420) 
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556. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretiminin denetimine ve 

Şeker Kurumunun kapatılmasının sonuçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/1422) 

557. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4207 sayılı Kanuna aykırı uygulamalara ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1423) 

558. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamuya ait inşaat ihalelerinin tümünün 
TOKİ tarafından koordine edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) 

559. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sokak aydınlatma faturalarının 
belediyelere ödettirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425) 

560. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ziraat Bankasının kârı ile çiftçilerin kredi 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) 

561. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, esnaf ve sanatkârlara verilen kredilere 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) 

562. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1428) 

563. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429) 

564. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner 
sermayeden ödenen paya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1430) 

565. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1431) 

566. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1432) 

567. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1433) 

568. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 

569. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 

570. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner 
sermayeden ödenen paya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436) 

571.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) 

572. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1438) 

573. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1439) 

574. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1440) 

575. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1441) 

576. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442) 

577. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) 

578. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 
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579. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445) 
580. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1446) 
581.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1447) 

582. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1448) 

583. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1449) 

584. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1450) 

585. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, İLKSAN Genel Kuruluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1451) 

586. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Elmalı Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) 

587. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, hükümetin sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini 
amaçlayıp amaçlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

588. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Güney Asya'daki felaketzedeler için yardım 
toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) 

589. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu 
bünyesindeki yuvalar ve yetiştirme yurtlarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1455) 

590. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir-Burhaniye'deki Millî Eğitim 
Bakanlığı hizmet içi eğitim tesislerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1456) 

591. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir İli Körfez Havaalanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1457) 

592. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ilaçta sahte kupürlerle yapılan yolsuzluğa ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) 

593. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya İline hipodrom yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1459) 

594. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Diyanet Araştırma Merkezi kurulduğu 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1460) 

595. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sahte kimlik ve üniformayla yapılan gasp ve 
hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1461) 

596. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için tütün kotasının ne zaman 
arttırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 

597. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'nın yatırım teşvik 
uygulamasına dahil edilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) 
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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. - 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) 

3. - İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/522) (S. Sayısı: 802) (Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

4. - Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/961) (S. Sayısı: 805) (Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

5. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı: 803) (Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

6. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (1/935) (S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

7. - İcra ve İflas Kanunu ile Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak 
Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/541) (S. Sayısı: 804) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

8. - 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) 

9. - 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) 

10. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

11. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât 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) 

12. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma 
tarihi: 19.11.2004) 

13. - 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) 

14. - 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) 

15. 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) 

16. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 
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17. - 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) 

18. - 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) 

19. - 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) 

20. - 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) 

21. - 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) (*) 

22. - 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) (*) 

23. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

24. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ve 
Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletvekili 
Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

25. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumlan 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) 

26. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

27. - 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) 

28. - 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) 

29. - 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) 
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30. - 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) 

31. - 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) 

32. - 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) 

33. - 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) 

34. - 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: I 1.6.2004) 

35. - 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) 

36. - Antalya Milletvekilleri Fikret Badazlı, Mehmet Dülger, Mevlüt Çavuşoğlu, Osman 
Akman ile Burhan Kılıç'ın; Antalya İli Kale İlçesi Adının "Dcmrc" 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) 

37. - 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'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

38. - Aydın Milletvekili Mehmet Scmerci'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 Scmerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

39. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'c t inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.1 1.2004) 

40. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 
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41. - 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) 

42. - 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) 

43. - 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) 

44. - 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) 

45. - 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) 

46. - 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) 

47. - 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) 

48. - 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) 

49. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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50. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

51. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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) 

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 (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

53. - 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) 

54. - 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) 

55. - 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) 

56. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

57. - 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) 

58. - 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) 
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59. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

60. - 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) 

61. - 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) 

62. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

63. - 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) 

64. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

65. - 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) 

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 (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

67. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

68. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün 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 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) 

69. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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 
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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) 

78. - 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'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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 
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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) 

87. - Gaziantep Milletvekili Mehmet San'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) 

88. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

89. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

93. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlık
larının 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 Milletveki
linin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

94. - 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) 
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95. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 

Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

96. - 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) 

97. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

98. - 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) 

99. - 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) 

100. - 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) 

101. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

102. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

103. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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104. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.1 1.2004) 

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 (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

106. - 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: 25.1 1.2004) 

107.- 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) 

108. - 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) 

109.- 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) 

110.- 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) 

111.- Kars Milletvekili Selami Yiğİt'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) 

112. - 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 (3/31 I) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

113.- 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 
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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) 

114.- 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) 

115.- 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) 

116. - 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) 

117.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'yc 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

118. - 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'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

119. - 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) 

120. - 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) 

121.- 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'c 1 
inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

122.- İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'tn 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 (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

123. - 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) 

124. - 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) 

125. - 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) 

126. - 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) 

127. - 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 (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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131. - 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) 

132. - 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) 

133. - 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) 

134. - 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) 

135. - 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) 

136. - 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) 

137. - 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 (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

138. - 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) 

139. - 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) 
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140. - 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) 

141. - 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - 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'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

147. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

148. - 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) 
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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 (3/379) (S. Sayısı : 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

150. - 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) 

151. - 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) 

152.- 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) 

153.- 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) 

154. - 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) 

155.- 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) 

156. - 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) 

157. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı : 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

158. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
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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) 

159.- Mardin Milletvekili Muharrem 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 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) 

160.- 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 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) 

161.- 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) 

162.- 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) 

163.- 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) 

164.- 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) 

165.- 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) 

166.- 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) 

167. - Tokat Milletvekili Fcramus 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 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) 

168. - 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) 

169. - 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) 

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

171.X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

172.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/836) (S. Sayısı: 737) (Dağıtma tarihi: 28.1.2005) 

173. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bayındırlık 
İşleri ve Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Konusunda Bilimsel ve Teknik İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/888) (S. Sayısı: 738) (Dağıtma tarihi: 28.1.2005) 

174.X - Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/916) (S. Sayısı: 739) 
(Dağıtma tarihi: 28.1.2005) 

175. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan 
Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/930) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 28.1.2005) 

176. X - TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim Kurumlarını (Kosova 
Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosova'daki BM Geçici Yönetimi (UNMIK) 
Arasında Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/929) (S. Sayısı: 741) (Dağıtma tarihi: 1.2.2005) 

177.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/886) (S. 
Sayısı: 786) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

178.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Deniz Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/892) (S. Sayısı: 
788) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

- 65 - 64 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
179. X - Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve 

Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/893) (S. Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

180.X - 9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme 
(COTIF)'ye Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/910) (S. Sayısı: 790) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

181. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

182. X - İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her 
Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/940) (S. Sayısı: 793) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

183. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis 
Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/951) (S. Sayısı: 794) (Dağıtma tarihi: 17.2.2005) 

184. X - Avrupa Orman Enstitüsüne İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/838) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 17.2.2005) 

185. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/842) (S. Sayısı: 796) 
(Dağıtma tarihi: 18.2.2005) 

186. X - Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/863) (S. Sayısı: 797) (Dağıtma tarihi: 18.2.2005) 

187. X - Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 798) (Dağıtma tarihi: 21.2.2005) 

188. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

189. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına" İlişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

190.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre 
Koruma Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/859) (S. Sayısı: 806) (Dağıtma tarihi: 
25.2.2005) 

191.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
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Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/867) (S. Sayısı: 807) (Dağıtma tarihi: 
25.2.2005) 

192. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/868) (S. Sayısı: 808) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

193.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/869) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 
25.2.2005) 

194. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/870) (S. Sayısı: 810) (Dağıtma tarihi: 
25.2.2005) 

195. X - A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı 
Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ile A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde 
Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu 
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/889) (S. Sayısı: 811) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

196. X - Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/904) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

197. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/908) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 
25.2.2005) 

198.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici 
Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş 
Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/938) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

199. X - Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile 
İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Malî Yönetim Usulleri 
Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/953) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

(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: 770) 

Afyon Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/627) 

T.C. 
Başbakanlık 9.7.2004 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-9704 
Konu: Afyon Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 24.6.2004 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.46.2004-29272 

sayılı yazısı. 
Yetkili mercilerin emirlerine riayetsizlik suçunu işledikleri iddia olunan Afyon 

Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile 
Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 24.6.2004 
Sayı: B.03.0.CİG. 0.00.00.02-1.128.46.2004-29272 
Konu: Afyon Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Yetkili mercilerin emirlerine riayetsizlik suçunu işledikleri iddia olunan Ahmet Koca ve Sait 

Açba haklannda yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenlerin, Afyon İlinden milletvekili 
seçildiklerinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması için haklarında 
düzenlenen fezlekeli evrak Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığının 7.6.2004 gün ve 2004/1020 
hazırlık 2004/18 karar sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Afyon Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba haklarında soruşturmaya devam olunabilmesi 
için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılıp kaldırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 14.1.2005 
Esas No.: 3/627 
Karar No.: 36 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yetkili mercilerin emirlerine riayetsizlik suçunu işlediği iddia olunan Afyon Milletvekili Ahmet 
Koca hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi 
ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 
tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Afyon Milletvekili 
Ahmet Koca hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

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

Başkan 

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Üye 

Uğur Aksöz 

Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Ersönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 

Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 

Atilla Kart 

Konya 

(Muhalifim) 

Üye 

İlyas Sezai Önder 

Samsun 

(Muhalifim) 

Başkanvekili 

Atilla Koç 

Aydın 

Üye 

Mehmet Ziya Yergök 

Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 

Süleyman S arı baş 

Malatya 

Üye 

Ömer Kulaksız 

Sivas 

Sözcü 

Mehmet Ali Bulut 

Kahramanmaraş 

Üye 

Oya Ar aslı 

Ankara 

(Muhalifim) 

Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 

Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 

Mehmet Kurt 

Samsun 

Üye 

Recep Özel 

İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 770) 
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Üye 

Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 

Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 

Mehmet Küçükaşık 

Bursa 

(Muhalifim) 

Üye 

Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 

Hakkı Köylü 

Kastamonu 

Üye 

Hasan Kara 

Kilis 

Üye 

Haluk ipek 

Ankara 

Üye 

Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 

(Muhalifim) 

Üye 

Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 

Muharrem Kılıç 

Malatya 

(Muhalifim) 

Üye 

Halil Ünlütepe 

Afyonkarahisar 

(Muhalifim) 

Üye 

Feridun Fikret Baloğlıı 

Antalya 

(Muhalifim) 

Üye 

Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 

Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 

Üye 

Ahmet Çağlayan 

Uşak 

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

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

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

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

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

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 770) 
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Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

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

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

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

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

13.1.2005 

Oya Araslı Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 
Ankara Bursa Afyonkarahisar 

Feridun Bal oğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 
Antalya Malatya Adana 

Atilla Kart Ziya Yer gök Sezai Önder 
Konya Adana Samsun 

Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 770) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 14.1.2005 

Esas No.: 3/627. 
Karar No.: 37 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yetkili mercilerin emirlerine riayetsizlik suçunu işlediği iddia olunan Afyon Milletvekili Sait 
Açba hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi 
ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 
tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Afyon Milletvekili Sait 
Açba hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

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

Başkan 

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Üye 

Uğur Aksöz 

Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Ersönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 

Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Muhalifim) 

Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 

(Muhalifim) 

Başkanvekili 

Atilla Koç 

Aydın 

Üye 

Mehmet Ziya Yergök 

Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Semiha Oyuş 

Aydın 

Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Sözcü 

Mehmet Ali Bulut 

Kahramanmaraş 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 

(Muhalifim) 

Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 

Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 770) 



— 6 — 

Üye 

Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 

Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 

Mehmet Küçükaşık 

Bursa 

(Muhalifim) 

Üye 

Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 

Hakkı Köylü 

Kastamonu 

Üye 

Hasan Kara 

Kilis 

Üye 

Haluk İpek 

Ankara 

Üye 

Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 

(Muhalifim) 
Üye 

Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 

Muharrem Kılıç 

Malatya 

(Muhalifim) 

Üye 

Halil Ünlütepe 

Afyonkarahisar 

(Muhalifim) 

Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 

(Muhalifim) 

Üye 

Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 

Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 

Üye 

Ahmet Çağlayan 

Uşak 

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

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

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

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

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

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 770) 



Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

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

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

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

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

13.1.2005 
Oya Araslı Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 

Ankara Bursa Afyonkarahisar 
Feridun Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 

Antalya Malatya Adana 
Atilla Kart Ziya Yergök Sezai Önder 

Konya Adana Samsun 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 770) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 769) 

Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/626) 

T.C. 
Başbakanlık 9.7.2004 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-9703 
Konu: Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 22.6.2004 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.41.2004-28941 

sayılı yazısı. 
Müteselsilen görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Sakarya 

Milletvekili Ayhan Sefer Üstün hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet 
Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 22.6.2004 
Sayı: B. 03.0. CİG. 0.00.00.02-1.128.41.2004-28941 
Konu: Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Müteselsilen görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Ayhan Sefer 

Üstün hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, Sakarya İlinden milletvekili 
seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen 
fezlekeli evrak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının 1.6.2004 gün ve Bak. Muh: 2004/1165 sayılı 
yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 14.1.2005 
Esas No.: 3/626 
Karar No.: 35 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Müteselsilen görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Sakarya Millet

vekili Ayhan Sefer Üstün hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Baş
bakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 
12 Ocak 2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Sakarya Milletvekili 
Ayhan Sefer Üstün hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

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

Başkan 

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Üye 

Uğur Aksöz 

Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Ersönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 

Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Muhalifim) 

Üye 
Ilyas Sezai Önder 

Samsun 

(Muhalifim) 

Başkanvekili 

Atilla Koç 

Aydın 

Üye 

Mehmet Ziya Yergök 

Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Sözcü 

Mehmet Ali Bulut 

Kahramanmaraş 

Üye 

Oya Araslı 

Ankara 

(Muhalifim) 

Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 

Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 769) 
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Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
iehmet Küçükaşık 

Bursa 
(Muhalifim) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Muhalifim) 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 
Üye 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

(Muhalifim) 

Üye 
Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalifim) 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

(Muhalifim) 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

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

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

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

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 769) 
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Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

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

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

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

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

13.1.2005 
Oya Arash Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 

Ankara Bursa Afyonkarahisar 
Feridun Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aks öz 

Antalya Malatya Adana 
Atilla Kart Ziya Yergök Sezai Önder 

Konya Adana Samsun 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 769) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 768) 

Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/625) 

T.C. 
Başbakanlık 9.7.2004 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-9702 
Konu: Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 22.6.2004 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.43.2004/28943 

sayılı yazısı. 
Seçim yasaklarına aykırılık suçunu işlediği iddia olunan Ordu Milletvekili İdris Sami 

Tandoğdu hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının 
sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 22.6.2004 
Sayı: B. 03.0. CİG. 0.00.00.02-1.128.43.2004-28943 
Konu: Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Seçim yasaklarına aykırılık suçunu işlediği iddia olunan İdris Sami Tandoğdu hakkında yapılan 

hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, Ordu İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması 
üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Ordu 
Cumhuriyet Başsavcılığının 1.6.2004 gün ve B/1040 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim 
kılınmıştır. 

Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz. ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 14.1.2005 
Esas No.: 3/625 
Karar No.: 34 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Seçim yasaklarına aykırılık suçunu işlediği iddia olunan Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu 
hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki 
dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 tarihli top
lantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Ordu Milletvekili İdris 
Sami Tandoğdu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

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

Başkan 

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Üye 

Uğur Aksöz 

Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Ersönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 

Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 

Atilla Kart 

Konya 

(Muhalifim) 

Üye 

İlyas Sezai Önder 

Samsun 

(Muhalifim) 

Başkanvekili 

Atilla Koç 

Aydın 

Üye 

Mehmet Ziya Yergök 

Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Semiha Oyuş 

Aydın 

Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 

Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Üye 

Ömer Kulaksız 

Sivas 

Sözcü 

Mehmet Ali Bulut 

Kahramanmaraş 

Üye 

Oya Ar aslı 

Ankara 

(Muhalifim) 

Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 

Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 

Mehmet Kurt 

Samsun 

Üye 

Recep Özel 

İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 768) 
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Üye 

Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 

Halil Özyolcu 

Ağn 

Üye 

Mehmet Küçükaşık 

Bursa 

(Muhalifim) 

Üye 

Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 

Hakkı Köylü 

Kastamonu 

Üye 

Hasan Kara 

Kilis 

Üye 

Haluk İpek 

Ankara 

Üye 

Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 

(Muhalifim) 

Üye 

Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 

Muharrem Kılıç 

Malatya 

(Muhalifim) 

Üye 

Halil Ünlütepe 

Afyonkarahisar 

(Muhalifim) 

Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 

(Muhalifim) 

Üye 

Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 

Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 

Üye 

Ahmet Çağlayan 

Uşak 

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

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

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

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 768) 
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Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

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

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

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

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

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

13.1.2005 

Oya Araslı Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 
Ankara Bursa Afyonkarahisar 

Feridun Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 
Antalya Malatya Adana 

Atilla Kart Ziya Yer gök Sezai Önder 
Konya Adana Samsun 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 768) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 767) 

Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/624) 

TC 
Başbakanlık 9.7.2004 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-9700 
Konu: Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 22.6.2004 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.42.2004/28942 

sayılı yazısı. 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Yozgat Milletvekili Mehmet 

Erdemir hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının 
sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

TC. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 22.6.2004 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.42.2004-28942 
Konu: Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Mehmet Erdemir hakkında yapılan 

hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, Yozgat İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması 
üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Yozgat 
Cumhuriyet Başsavcılığının 3.6.2004 gün ve 2004/1268 hazırlık, 2004/115 Müt. sayılı yazısı ekinde 
alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 14.1.2005 

Esas No.: 3/624 
Karar No.: 33 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir hak
kında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dos
ya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kal
dırılması talebini iletmiştir. 

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

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

Başkan 

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Üye 

Uğur Aksöz 

Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Ersönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 

Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 

Atilla Kart 

Konya 

(Muhalifim) 

Üye 

Ilyas Sezai Önder 

Samsun 

(Muhalifim) 

Başkanvekili 

Atilla Koç 

Aydın 

Üye 

Mehmet Ziya Yergök 

Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Semiha Oyuş 

Aydın 

Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 

Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Üye 

Ömer Kulaksız 

Sivas 

Sözcü 

Mehmet Ali Bulut 

Kahramanmaraş 

Üye 

Oya Araslı 

Ankara 

(Muhal if) 
Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 

Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 

Mehmet Kurt 

Samsun 

Üye 

Recep Özel 

İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 767) 
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Üye 

Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 

Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 

Mehmet Küçükaşık 

Bursa 

(Muhalifim) 

Üye 

Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 

Hakkı Köylü 

Kastamonu 

Üye 

Hasan Kara 

Kilis 

Üye 

Haluk İpek 

Ankara 

Üye 

Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 

(Muhalifim) 

Üye 

Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 

Muharrem Kılıç 

Malatya 

(Muhalifim) 

Üye 

Halil Ünlütepe 

Afyonkarahisar 

(Muhalifim) 

Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 

(Muhalifim) 

Üye 

Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 

Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 

Üye 

Ahmet Çağlayan 

Uşak 

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

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

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

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 767) 
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Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

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

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

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

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

13.1.2005 
Oya Arash Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 

Ankara Bursa Afyonkarahisar 

Feridun Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 

Antalya Malatya Adana 
Atilla Kart Ziya Yergök Sezai Önder 

Konya Adana Samsun 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 767) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 771) 

Sivas Milletvekili Orhan Taş'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) 

T.C. 
Başbakanlık 9.7.2004 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-9706 
Konu: Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 24.6.2004 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.45.2004/29275 

sayılı yazısı. 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan 

Sivas Milletvekili Orhan Taş hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakan
lığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 24.6.2004 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.45.2004-29275 
Konu: Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Tedbisizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan Orhan 

Taş hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, Sivas İlinden milletvekili seçil
diğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fez-
lekeli evrak Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının 1.6.2004 gün ve 3/1479 sayılı yazısı ekinde alınmak
la birlikte takdim kılınmıştır. 

Sivas Milletvekili Orhan Taş hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 14.1.2005 

Esas No.: 3/629 
Karar No.: 39 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sesebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan Sivas 
Milletvekili Orhan Taş hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Baş
bakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komis
yonumuzun 12 Ocak 2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Sivas Milletvekili Orhan Taş Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Sivas Milletvekili Orhan 

Taş hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

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

Başkan 

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Üye 

Uğur Aksöz 

Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Ersönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 

Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 

Atilla Kart 

Konya 

(Muhalifim) 

Üye 

İlyas Sezai Önder 

Samsun 

(Muhalifim) 

Başkanvekili 

Atilla Koç 

Aydın 

Üye 

Mehmet Ziya Yergök 

Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Semiha Oyuş 

Aydın 

Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 

Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Üye 

Ömer Kulaksız 

Sivas 

Sözcü 

Mehmet Ali Bulut 

Kahramanmaraş 

Üye 

Oya Ar aslı 

Ankara 

(Muhalifim) 

Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 

Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 

Mehmet Kurt 

Samsun 

Üye 

Recep Özel 

İsparta 
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Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
(Muhalifim) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Muhalifim) 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 
Üye 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

(Muhalifim) 

Üye 
Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalifim) 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

(Muhalifim) 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

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

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

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

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 

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

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 771) 
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Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

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

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

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

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

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

13.1.2005 

Oya Arash Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 
Ankara Bursa Afyonkarahisar 

Feridun Bal oğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 
Antalya Malatya Adana 

Atilla Kart Ziya Yer gök Sezai Önder 
Konya Adana Samsun 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 
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