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43.- Zonguldak Milletvekili Nadir SARAÇ'ın, Türkiye Jokey Klubün-
ce düzenlenen at yarışlarından elde edilen gelirlerden pay aktarımına, 

- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCUnun, Bakanlığın faaliyet 
alanına giren hizmetlerdeki sorunlarına, 

İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in cevabı (7/5430, 
5431> 511:538 

44.- Trabzon Milletvekili Asım AYKANın, teknik elemanların ücret 
yetersizliğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/5457) 539:540 

45.- İzmir Milletvekili K.Kemal ANADOL'un, Başbakanlık Müs
teşarıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
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49.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'm, doğrudan gelir 
desteği ödemelerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami 
GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5490) 552:553 

50.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, tarımsal des
teğe, gelirlere ve tanm nüfusunun millî gelirdeki payına ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5491) 554:557 

51.- İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, Turkcell hisselerinin satışıy
la ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/5496) 557:558 

52.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Başbakanlık Müs
teşarının bir şahısla birlikte bir kitapta intihal yaptığıyla ilgili haberlere iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Ali ŞAHİN'in cevabı (7/5499) 559:561 

53.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, eczacıların ilaç bedel
lerini zamanında alamamasından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAlSrın cevabı (7/5509) 562:563 

54.- Ordu Milletvekili îdris Sami TANDOGDUnun, kamu kurum
larınca alınan ilaçların eczacılara geri ödemesine ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKITAISTın cevabı (7/5510) 564:566 

55.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, Bakanlığa devredilen 
SSK hastanesi eczanelerinde bulunan ilaçlara ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5566) 566:569 

- 3 2 5 -



T.B.M.M. B:85 19.4 .2005 0 : 1 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, misyonerlik ve diğer olumsuz propagandalara karşı en 

etkin gücümüz olan din ve millî tarih şuurumuzun Papa II. Jean Paul'ün ölümü vesilesiyle daha cid
dî anlamda yorumlanmasının faydalı olacağına, 

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtarılışının 
85 inci yıldönümüne, 

Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut, Ankara-Erzurum demiryolu hattının kısaltıl
masının yolcu ve yük taşımacılığı ile çevre illerin kalkınmasına yapacağı olumlu etkilere, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya'ya yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekil

lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi, kabul edildi. 
Dilekçe Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe 

Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu 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, 

2 nci sırasında bulunan, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının (1/969) 
(S. Sayısı: 851) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 

Ertelendi. 
3 üncü sırasında bulunan, Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısının (1/989) (S. Sayısı: 861) görüşmeleri tamamlanarak elektronik cihazla yapılan açıkoy-
lamadan sonra, kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Ali Topuz, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, konuşmasında, ileri 
sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle bir açıklamada bulundu. 

19 Nisan 2005 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.48'de son verildi. 
Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Ahmet Gökhan Sarıçam Türkân Miçooğulları 
Kırklareli İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Bayram Ozçelik 
Burdur 

Kâtip Üye 
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II.- GELEN KÂĞITLAR 

15 Nisan 2005 Cuma 

Tasarılar 
1.- Meslekî Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/1010) (Adalet 

ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 
2.- Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı (1/1011) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.4.2005) 

Teklifler 

1.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ile 30 Milletvekilinin; 24.5.1983 Tarihli ve 2829 
Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tâbi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/423) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 6.4.2005) 

2.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın; Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/424) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalış
ma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

3.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber ile 4 Milletvekilinin; İşçi. Memur ve Bağ-Kur Emeklileri 
ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/425) (Adalet ile Sağlık. 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

4.- Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ile Reha Denemeç'in; Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/426) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar. Bilgi ve Teknoloji ile Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

5.- Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu'nun; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/427) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.4.2005) 

6.- Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu ile 18 Milletvekilinin; Telsiz Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/428) (Bayındırlık. İmar, Ulaştırma ve Turizm ile 
Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

Tezkereler 

1- Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/798) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

2 - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/799) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

3 - İstanbul Milletvekili Yahya Baş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/800) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 
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Raporlar 
1 - 23.3.2005 tarihli ve 5319 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik

lik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/1004) (S. Sayısı: 868) (Dağıtma tarihi: 15.4.2005) (GÜNDEME) 

2- Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/1006) (S. Sayısı: 869) (Dağıtma tarihi: 15.4.2005) (GÜNDEME) 

3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in; 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/420) (S. Sayısı: 870) (Dağıtma tarihi: 15.4.2005) (GÜNDEME) 

No.: 118 
18 Nisan 2005 Pazartesi 

Raporlar 
1.- 2006 Yılı Programının Hazırlanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/1003) (S. Sayısı: 872) (Dağıtma tarihi: 18.4.2005) (GÜNDEME) 
2.- 24.3.2005 Tarihli ve 5321 Sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1005) 
(S. Sayısı: 873) (Dağıtma tarihi: 18.4.2005) (GÜNDEME) 

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım, Aralık 2004 Ayları Hesabına 
Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/14) (S. Sayısı: 874) 
(Dağıtma'tarihi': 18.4.2005) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Kütahya-Emet İlçesi öğretmenevinde 

bir gazetenin alımının yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6,1526) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1 - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın. 2003-2005 yıllarında bankaların top

lam mevduatı ile karşılıksız çek ve protestolu senet sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7 5617) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005) 

2.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, sahte ve taklit gıda üretimine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7'5618) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.42005) 

3 - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Doğrudan Gelir Desteği ödemelerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5619) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005) 

4 - Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ'nin, Kırıkkale'deki çiftçilerin tarım kredi kooperatif
lerine olan borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5620) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.4.2005) 

5.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak ERTEN'in, inşaat ihalelerinin TCK kapsamına alın
madığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5621) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6.4.2005) 

6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu karar
larının uygulanmadığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5622) (Başkan
lığa geliş tarihi: 7.4.2005) 
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7.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Millî Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan 
kanun ve KHK'lerin kaldırılmasına yönelik çalışma olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5623) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

8.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, işkenceyi önlemek için yapılan işlemlere ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5624) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

9.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞANın, devredilen SSK'ya ait sağlık tesislerinin ilaç 
ve diğer giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5625) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005) 

10.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Sağlık Bakanlığına devredilen SSK'ya ait sağlık 
tesisi dışındaki taşınmazlara ve kurumda kalan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5626) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005) 

11.- Kars Milletvekili Selami YÎĞİT'in, Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği arasındaki 
Kamu İlaç Alım Protokolüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5627) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005) 

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürünün spor tesisleri 
ile ilgili beyanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı 
soru önergesi (7/5628) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005) 

13.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, futbol sahalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5629) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8.4.2005) 

14.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİNin, BOTAŞ Yönetim Kurulunun karar defterindeki bir 
ifadeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5630) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 6.4.2005) 

15.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, nükleer santrallerle ilgili basında çıkan bir 
demecine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5631) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 6.4.2005) 

16.- Sinop Milletvekili Engin ALTAYın, nükleer enerji santrallerine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5632) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005) 

17.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır-Çüngüş İlçesi ile Adıyaman Gerger 
İlçesini bağlayan köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5633) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

18.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, son on yılda saldırıya uğrayan taksi şoförlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5634) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005) 

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, taksi şoförlerinin karşılaştıkları olaylar sonrasın
da maddi ve manevi kayıplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5635) (Başkan
lığa geliş tarihi: 7.4.2005) 

20.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, işkenceyi önlemek için yapılan idari düzen
lemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5636) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8.4.2005) 

21.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLLTnun, Rus turistlerle ilgili bir açık
lamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5637) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 7.4.2005) 

22.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5638) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 7.4.2005) 

23.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, kapalı durumdaki Sinop Müzesine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5639) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005) 
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24.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, 2003-2004 yıllarında zarar eden şirketlere ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5640) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005) 

2 5 - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, tahsil edilemeyen vergilere ve işini terk 
eden mükelleflere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5641) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6.4.2005) 

2 6 - Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, 2005 yılı Bütçe Uygulama Talimatında yer 
alan Eşdeğer İlaç Uygulamasına dahil ilaç ve kan ürünlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/5642) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005) 

2 7 - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, oğlunun ticari faaliyetlerinin açıklanıp 
açıklanmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5643) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 8.4.2005) 

2 8 - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, okullarda Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan 
personele ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5644) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 7.4.2005) 

29.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, Edirne Halk Eğitim Merkezi Kültür Salonunda uy
gulanan bir programa ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5645) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 7.4.2005) 

30.- Kars Milletvekili Selanıi YİĞİT'in, SSK hastanelerinin devrinden sonraki personel 
atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5646) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005) 

3 1 - İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR'un, 2004 yılında sağlık kurumlarında kullanılan 
protez giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5647) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 7.4.2005) 

32.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Vakıf Gureba Hastanesi Radyoloji 
Bölümünün kötü koşullarda hizmet verdiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5648) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

33.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Seydişehir Toprak Mahsulleri Ofisindeki mahsul mik
tarı ile yeni dönemde alım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/5649) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005) 

34.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, posta dağıtıcılarına yıpranma tazminatı 
ödenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7./5650) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 8.4.2005) 

35 - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Diyarbakır-Çermik-Bircemal Köyü Muhtar
lığına köy evi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7,5651) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Mudanya-Dedeköy'ün sulama kanalların

daki sorunlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7'4843) 
2 - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner

gesi (7'5100) 

3.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, bir konuşmasındaki medyaya yönelik ifadelere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5101) 

4.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in. kamu yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7.5102) 

5 - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın. bir konuşmasındaki memurlara yönelik 
ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5107) 

6 - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Başbakanlık binalarının tadilat. 
yenileme ve finansmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7 5108) 
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7.- Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY'ın, Çanakkale-Biga-Çan ilçelerine doğalgaz getiril
mesi ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5109) 

8.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu 
Edirne'de yaşanan su baskınlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5110) 

9.- Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut KOÇAK'ın. Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili 
faaliyetlere karşı alınacak önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/5124) 

10- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir gazetedeki röportajında verdiği bazı beyanlara 
ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5126) 

11.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, gurbetçilerin döviz akışındaki düşüşe 
ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5135) 

12.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, özel bir şirketin elektrik ihracına ve enerji piyasasın
daki düzenlemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5141) 

13- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu 
Raporunda adı geçen bürokratlarla ilgili bazı değerlendirmelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5142) 

14.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLlTnun, otobüs şirketlerinin AŞTİ servis
lerinin kaldırılması kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5144) 

15- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, renk körlerine silah ruhsatlarıyla ilgili sağlık 
kurulu raporu verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5145) 

16.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLUnun, sahte rakı üretim yerlerinin tespiti 
yönündeki çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5146) 

17.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA'nın, İstanbul-Silivri İlçesinde iki yerel gazetenin kapatıl
masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5147) 

18- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, sahte rakı üretimine yönelik alınacak tedbirlere iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5148) 

19.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER'in, oto galerilerine ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/5149) 

20- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TELSİM ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/5151) 

2 1 - Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, oto galerilerine yönelik genelgenin uygulan
masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5152) 

22- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, sahte rakı sorununa ve alınacak Önlemlere ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5153) 

23 - İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, İzmir Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğüne ve 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü binasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5158) 

24- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, Ordu-Akkuş İlçesi Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5173) 

25- Edirne Milletvekili Nejat GENCAN'ın, Kütahya-Emet Devlet Hastanesinin personel ih
tiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5183) 
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No: 119 
19 Nisan 2005 Salı 

Teklifler 
1.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/429) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2005) 
2.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name, Coğrafi işaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Markaların 
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/430) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Plan ve Bütçe ile Adalet 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2005) 

3.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/431) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.4.2005) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
19 Nisan 2005 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER : Harun TÜFEKÇİ (Konya), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, sözde Ermeni soykırımı hakkında söz isteyen, İstanbul Milletvekili Şükrü 

Mustafa Elekdağ'a aittir. 
Sayın Elekdağ?.. Yok. 
Değerli milletvekilleri, ikinci gündemdışı söz hakkı, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle söz 

isteyen, Kütahya Milletvekili Alaettin Güven'e aittir. 
Buyurun Sayın Alaettin Güven. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Kütahya Milletvekili Alaettin Güven'in, Kutlu Doğum Haftası ile rahmet, bereket, barış ve 

sevgi elçisi Hazreti Peygamberin kişiliğine ilişkin gündemdışı konuşması 
ALAETTİN GÜVEN (Kütahya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; 1989 

yılından beri kutlanmakta olan, bu yıl da, yanndan itibaren kutlanmaya başlanacak olan, sevgililer 
sevgilisi Peygamberimizin doğumunu kutladığımız Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle gündem
dışı söz almış bulunuyorum; haftanın, hepimize, ülkemiz insanlarına ve tüm insanlığa hayırlara 
vesile olması dileklerimle, sizleri ve şahsınızda Yüce Milletimizi sevgiyle selamlıyor, en derin say
gılarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; yaratılan her insan kutludur; her doğum da, 
kutlu bir doğumdur. Bazı doğumlar vardır, değişimi, dönüşümü ve gelişimi de beraber getirir; çağ
lar onunla çağdaşlaşır, zaman onunla onurlanır, tarih onunla bir anlam kazanır. 

İşte. bu doğumların en önde gelenlerinden biridir Hazreti Peygamberin doğumu, veladeti. Nasıl 
olmasın ki; O, rahmet ve sevgi peygamberidir; O'nun ikliminde yaratılanı sevmek vardır, 
Yaradan'dan ötürü; O'nun ufkunda tüm varlıklara merhamet vardır, sahibinden ötürü. O "giremez
siniz cennete iman etmedikçe, iman etmiş olamazsınız birbirinizi sevmedikçe" diyordu. O, inancı, 
toplumsal barışın temel taşı, sevgiyi her işin başı yapıyordu. 

O'nun gönlünde bedduaya yer olmadı; tüm insanlara iyilikler, güzellikler dileğinin duası vardı; 
kendisini taşa tutan, düşmanlık edenlere bile. 

O, insanı insan yapan, erdemlerin ve değerlerin odaklandığı bir şahsiyetti. 
İnsanlık iyi ile doğruyu, güzel ile çirkini, onun penceresinden bakarak, daha berrak görme şan

sına sahip oldu. 
O'nun getirdiği Kur'an, tercih etme hakkını ve iradeyi insana bıraktı. Geleceğe ait bilgi ve ah

ret öğretisi de böylece bir anlam kazandı. 
O, örnek bir kişilikti. 
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O'nu örnek almak demek, tarihe gitmek ve gömülmek değil, O'nu tanımak, bilmek ve sevmek 
demektir. İnsanlığın huzur ve mutluluğu için, O'nun yaptığı kutlu çağrıyı güncel leşti rerek 
hayatımıza yansıtmak, yaşam tarzını ve çizgisini davranışlarımızın rehberi kılmak, O'nu anlamanın 
ta kendisi olsa gerektir. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; O, yüceler yücesi, insan hayatına ve insan 
haklarına çok değer verirdi. Sağlığını titizlikle korur, sağlığın insanlara bağışlanmış en önde gelen 
nimetlerden olduğunu söylerdi. Temizdi. Temiz olanı yer, temiz olanı giyerdi. Temizliği ve temiz 
olanları çok severdi. Aç olanı doyurur, açığı giydirirdi. 

Cesurdu, doğru sözlü, vefalı, yumuşak huylu ve insanlarla iyi geçinirdi. Verdiği sözü tutar, 
dürüstlükten ayrılmazdı. Şakayla da olsa yalan söylemezdi. Kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı. 
Yanlışları, yanlışlıkları kimseyi kırmadan düzeltirdi. Muhatabının sözünü kesmez, konuşması bitin
ceye kadar dinlerdi. 

Kimsenin gizli hallerini araştırmaz, kendisini ilgilendirmeyen konularla meşgul olmazdı. 
Bağışlayıcıydı. İntikam almayı düşünmezdi. 
Zengin-fakir, büyük-küçük ayırımı yapmadan insanları eşit tutardı. 
Cömertti. İkram etmeyi çok severdi. 
Muhtaçları gözetir, kimseyi eli boş çevirmezdi. 
Bütün işlerini tam bir düzen ve disiplin içinde yapardı. 
Vakti en büyük hazine bilir, boşa geçirmezdi. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; edebiyatımızda kişiye özel tek edebî tür 

naattır. Naat, peygamberi ve davranışlarını öven şiirlerdir. Genelde sevgi halesi ve yumağı oluş
tururlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALAETTİN GÜVEN (Devamla)- İzninizle... 
BAŞKAN- Toparlayalım lütfen. 
ALAETTİN GÜVEN (Devamla)- Yunus Emre, dilindeki aşk peygamberini, 
"Arayı arayı bulsam izini, 
İzinin tozuna sürsem yüzümü, 
Hak nasip eylese görsem yüzünü, 
Ya Muhammed, canım arzular seni" 
Dizelerinde; 
Mevlana, dilindeki rahmet peygamberini, 
"Ben sağ olduğum müddetçe Kur'an'ın kölesiyim, 
Ben Muhammed muhtarın yolunun tozuyum" 
Dizelerinde dillendirirken; 
O'nu, Hacı Bektaş Veli'nin dilinde eşsiz baba ve insan peygamber olarak keşfeder dururuz çağ

lar boyunca. 
Fuzulî, Su kasidesinde, 
"Hak-i payine yetemdir, ömrlerdür muttasıl 
Başını daşdan daşa urup, gezer avare su" 
Diyerek, ona kavuşmayı; 
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Süleyman Çelebi, Mevlidinde, 
"Ey gönüller derdinin dermanı sen, 
Ey yaradılmışların sultanı sen" 
Diyerek, onun yüceliğini; 
Yavuz Sultan Selim Han, 
"Kimse sensiz bulamaz hakka vüsûl, 
Feyz-i lütfunla olur merd-i kabul" 
Diyerek, kabulünü; 
Bağdatlı Ruhi, 
"Görse cemalini gözüm, 
Payine sürsem yüzüm" 
Diyerek, ona vurgunluğunu; 
Sezai Karakoç, 
"Göz seni görmeli, ağız seni söylemeli, 
Hafıza seni anmak ödevinde, 
Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli. 
Sen Eskimoların ısınması, sevgililer mahşeri" 
Diyerek, onun evrenselliğini dile getirir. 
Ne Arif Nihat Asya, 
"Bulutlar kanat, rüzgâr kanat, 
Hızır kanat, Cibril kanat, 
Nisan kanat, Bahar kanat, 
Ayetlerini ezber bilen, 
Yapraklar kanat... 
Açılsın göklerin kapıları, 
Açılsın perdeler kat kat!" 
Diyerek, sevgi yumağına katılırken, dünya edebiyatının abide isimlerinden Alman Şairi Goethe de. 
"Çiçeklenir ayak bastığı yerler, 
Ve nefesiyle yeşerir çimenler. 
Yoldaşı olur şimdi ırmaklar. 
Ovaları doldurur gümüş ışıklar. 
Kardeş, ayırma bizi koynundan, 
Kollarını açmış bekliyor Yaradan" 
Diyerek, Kutlu Doğuma iştirak eder. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; güzeller güzeli, rahmet, bereket, merhamet. 

barış ve sevgi elçisi Peygamberi anmak ve anlamaya vesile olması temennisiyle. Kutlu Doğum Haf
tanızı tebrik eder. sözlerime son verirken. Yüce Meclisimizi ve yüce milletimizi sevgiyle selamlar. 
saygılarımı sunarak teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Dilinize sağlık Sayın Mehmet Alaettin Güven: sağ olun. 
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B) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
I- TBMM Başkanvekili Ali Dinçer'in, köy enstitülerinin kurulusunun 65 inci yıldönümü 

münasebetiyle, çağdaş cumhuriyetin temellerinin atılmasında önemli rol üstlenen bu eğitim kurum
larının verdiği hizmetlere ilişkin konuşması 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, 17 Nisan, eğitim tarihimizin parlak bir sayfası olan köy 
enstitülerinin kuruluşunun yıldönümü; bu yıl, 65 inci yıldönümü. 

Çağdaş cumhuriyetimizin en önemli reformu, eğitim alanındaki reformudur. Bu alanda, Mus
tafa Necati, Dr. Reşit Galip, Hasan Âli Yücel gibi devlet adamları öncü görev üstlenmişlerdir. 

Köy enstitülerinin kurucusu, köy enstitülerinin babası İsmail Hakkı Tonguç'un yaşam öyküsü 
de ilginçtir. Silistre Vilayeti -Tuna boyunda- Tutrakan Beldesi Tataratmaca Köyünden, Balkan Har
binin hemen arkasından okuma yazmayı ancak öğrenebilmiş bir çocuk... Harp yetimi bir çocuk, İs
mail Hakkı Tonguç. Çoğu zaman yürüyerek, kervanlara katılarak, günler, haftalar süren bir yol
culukla İstanbul'a geliyor. Fırsatını buluyor, Maarif Nazırının yanına çıkıyor ve okumak istediğini 
söylüyor. Halkına ve ülkesine hizmet etmek için okumak istediğini söylüyor, günün Eğitim Bakanı, 
kendisini Kastamonu Öğretmen Okuluna gönderiyor. Yine, çoğu zaman yürüyerek, kervanlara 
katılarak, günler, haftalar sonra Kastamonu'ya varıyor, oradaki öğretmen okulunun kısa süre içinde 
en iyi öğrencilerinden biri oluyor. 

Öğretmen okulunu bitirdikten sonra, Birinci Dünya Harbi sürerken, yükseköğrenim için Al
manya'ya gönderiliyor. Pedagoji alanında iş, beceri geliştirme, eğitim teknikleri alanında başarılı bir 
yükseköğrenim görüyor. Türkiye'ye dönüyor, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla birlikte 
eğitim seferberliğinde yer alıyor, Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapıyor. 

Atatürk devrimlerinin hızla yapıldığı bir dönemde, harf devrimi de yapılmış; ama, okuma yaz
ma oranı ülkede yüzde 3, öğretmen açığı had safhada. Mustafa Kemal Atatürk'ün önerisiyle, asker
de okuma yazma öğrenmiş onbaşılık, çavuşluk yapmış insanların, yurttaşlarımızın askerî sicillerden 
tespiti yapılıyor. 8 000'e yakın aliler okulu mezunu bulunuyor ve onlar toplanıyor, İsmail Hakkı 
Tonguç'un yönetiminde kısa süreli, hızlı bir eğitimden geçip köy eğitmenleri olarak yurt sathına 
yayılıyorlar, görevlendiriliyorlar. 

Onların üç yıllık köy okullarında okuttuğu öğrencilerin üzerine, İsmail Hakkı Tonguç'un şan
tiye şefliğinde köy enstitüleri kuruluyor. Yurdun dörtbir tarafında bu köy enstitüleri onbinlerce öğ
retmen yetiştiriyor, sağlıkçı yetiştiriyor, ziraatçı yetiştiriyor, kırsal alanda ihtiyaç duyulan demir
cilik, arıcılık, marangozluk, balıkçılık gibi meslek alanlarında bilgi, beceri birikimine kavuşuyorlar. 
Bu okullarda usta öğreticiler de görev alıyor. Bunlardan birisi Âşık Veysel. Böylelikle folklorumuz, 
halk oyunlarıyla, halk müziğiyle gün yüzüne çıkıyor. Bu okullarda Rönesansın, reformun, aydınlan
ma dönemi Avrupasının felsefesini aktaran, uygarlık birikimini aktaran; güzel sanat dallarında, fel
sefede, edebiyatta çok ciddî bilgi birikimini köylerden gelen genç dimağlar alıyorlar. Resim, hey
kel gibi, opera, bale gibi, çoksesli Batı müziği gibi alanlarda Anadolu'nun, Trakya'nın yetenekli ev
latları yetişme imkânı buluyorlar ve bu imkânlardan dolayı bugün Türk edebiyatında, resminde. 
heykelinde, müziğinde, operasında, balesinde köy enstitüsü kökenli pek çok sanatçıyı görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu enstitüler bize özgü eğitim kurumlarıdır; Türkiye'nin o günkü koşul
larından pratik yaklaşarak, pragmatik yaklaşarak çıkarılmış bir eğitim modelidir. Nasıl İsmail Hak
kı Tonguç, Tonguç Baba, büyük zorluklarla kendi kendini inşa ettiyse, okuma imkânı yarattıysa, 
Türkiye de, büyük zorluklara rağmen, kısıtlara rağmen böylesine bir modeli ortaya çıkarmış ve dün
yaya örnek olmuştur. Nasıl biz Ulusal Kurtuluş Savaşıyla dünyada mazlum milletlere örnek olduy-
sak, köy enstitüleriyle de örnek olduk. 

Maalesef, bu özgün, ilerlemeci, üretime yönelik, kalkınmaya yönelik, aydınlanmaya 
yönelik proje 1954'te durduruldu. Keşke köy enstitüleri kapatılmasa, arkasından öğretmen okul
ları da kapatılmasa, onlar geliştirilerek bugüne getirilseydi. Bugün de bu tür eğitim kurumlarına 
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çok ihtiyacımız var, hem de daha gelişmişlerine. Kırsal alanda olsun kentsel alanda olsun, böylesine 
ilerlemeci, üretime yönelik, insan kişiliğini geliştirmeye yönelik köy enstitülerini, kent enstitülerini 
daha gelişmiş halleriyle kurmak durumundayız, bu konularda projeler geliştirmek durumundayız. 

Türk Milleti çok vefakârdır; çoğumuzun olduğu gibi ben de ilkokuldan itibaren, hatta Orta 
Doğu Teknik Üniversitesindeki öğretimimde bile, köy enstitüsü mezunlarından eğitim aldım, onlar
dan çok şey öğrendim. 

Hepimizin, milletimizin, köy enstitüsünü kuran ismail Hakkı Tonguç'a, Tonguç Babaya, onun 
arkadaşlarına, oradan mezun olan değerli öğretmenlere minnettar olduğunu düşünüyorum ve say
gılarımı sunma durumundayım. İsmail Hakkı Tonguç ve arkadaşlarının anılarının önünde en derin 
saygılarımla eğiliyorum. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, gündemdışı ikinci söz, Köy enstitülerinin kuruluşunun 65 inci yıl
dönümü münasebetiyle söz isteyen, Denizli Milletvekili Sayın Mustafa Gazalcı'ya aittir. Bir köy 
enstitüsü mezunu olarak, bir öğretmen olarak Sayın Gazalcı'yı bu konuda dinleyeceğiz. 

Buyurun Sayın Gazalcı. (Alkışlar) 
YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Zaten siz anlattınız Sayın Başkanım, Mustafa Beye bir şey kalmadı. 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
2.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'mn, köy enstitülerinin kuruluşunun 65 inci yıl

dönümünde, köy enstitülerinin Türkiye'nin toplumsal kalkınma projesi yönünden önemine ve yap
tığı hizmetlere ilişkin gündemdışı konuşması 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanvekilinin, bu Meclisin tutanaklarına bu güzel sözleri, köy enstitüleriyle ilgili 
güzel açıklamaları geçirmiş olmasından büyük mutluluk duyuyorum, Sayın Başkana teşekkür 
ediyorum hem söz verdiği için hem de bu güzel girişi yaptığı için. 

Türkiye Cumhuriyetinin en önemli, unutulmaz eserlerinden biri olan köy enstitüleri, bundan 
altmışbeş yıl önce 17 Nisan 1940'ta Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. 

Köy enstitüleri kurulduğu zaman, Türkiye nüfusunun yüzde 80'i köylerde yaşıyordu. Bu yüz
de 80 nüfusun yüzde 75'i eğitim olanaklarından yoksundu; yalnız eğitim olanaklarından yoksun 
değil, köyde, ekonomik, sosyal, kültürel yaşam da çok geriydi. Bu büyük kitleye, uygarlığın, 
eğitimin ışığını bir an önce götürmek, köyde yaşayan insanı eğitim yoluyla bilinçlendirmek, uyan
dırmak için, alışılmış eğitim dizgesinin dışında köy enstitüleri uygulaması getirildi. Köy enstitüleri 
sistemi 1935'te nüfusu az, küçük köylere üç yıllık okullarda eğitmenlik yapmak için eğitmen yetiş
tirmekle başladı; sonra köy öğretmen okulları açıldı. Bu denemeler başarılı olunca, köydeki ilkokul
dan bölge okullarına, yurdun her köşesinde dengeli olarak dağıtılmış 21 köy enstitüsüne ve bunlara 
öğretmen, rehber yetiştiren Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsüne, öğretmenlerin emekli olmalarını 
sağlayan, dayanışmalarını sağlayan ÎLKSANa kadar uzanan bir köy enstitüleri sistemi kuruldu. 

Köy enstitüleri, İkinci Dünya Savaşının güç koşullarında. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 
koruyuculuğunda, Millî Eğitim Bakanları Saffet Arıkan, Hasan Âli Yücel. İlköğretim Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Tonguç ve daha yüzlerce yönetici öğretmenin, öğrencinin çalışmasıyla ortaya 
çıkan bir sistemdir. Yerli ve yabancı ünlü eğitimcilerden, kendisinden önce eğitim alanında yapıl
mış önerilerden yararlanarak ülke gerçeklerine akılcı bir biçimde oturtulmuş köy enstitülerinde, 
laik, demokratik, bilimsel, katılımcı, parasız, üretici, sanat ve iş eğitim ilkelerini uygulayan bir sis
tem uygulanıyordu. İş içinde iş aracılığıyla, iş eğitimiyle, bozkırlar yeşerterek, binlerce yapı 
yaparak, insanımızı bilinçlendirerek, bugün de geçerliliğini koruyan çağdaş, ilerici, üretici bir 
eğitim sergilendi. 

İçine aldığı insanı eleyip harcamadan, çok amaçlı program uygulayarak, kısa süre içinde köy 
enstitülerinden 15 943 erkek, 1 398 kız olmak üzere toplam 17 341 öğretmen, 29'u kadın, 8 675 
eğitmen, 1 599 sağlık memuru yetişti. 
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Öğrenciler, devlete yük olmadan, kendi elleriyle dağlardan kendi sularını getirdiler, elektrik 
santrallarını döşediler, çevrenin özelliklerine göre balık tuttular, sebze, meyve yetiştirdiler, hayvan 
yetiştirdiler. İnsanca ürettiler, insanca eğlendiler. İnsanı insan eden eğitim yoluyla ellerini, beyin
lerini donattılar; işi bilgiye, bilgiyi işe dönüştürdüler. 

Köy enstitüleri, kuruldukları yerde, her alanda birer bölgesel gelişme projesi, bütün Türkiye'de 
de toplumsal kalkınma projesi olarak uygulandı. Bu okullardan, her yönüyle donanımlı, içinde 
yaşadığı toplumun sorunlarını bilen, onlara kendi olanakları içinde çözümler üreten insanlar yetiş
ti. Onların arasından çeşitli kademelerde ülke yönetimine katılmış, iz bırakan bakanlar, milletvekil
leri, belediye başkanları çıktı. Onların arasından demokratik kitle örgütlerine önderlik eden, çoğu 
profesörlüğe kadar ulaşıp bilimsel çalışmalar yapan bilim insanları çıktı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Türkiye ve dünya yazınında yer alan Fakir Baykurt, Talip 

Apaydın, Mahmut Makal, Mehmet Başaran, Ali Yüce, Pakize Türkoğlu, Osman Bolulu, Adnan 
Binyazar, Osman Şahin gibi binlerce yazar çıktı. 

Halkın eğitim yoluyla bilinçlenmesinden, gelişmesinden korkanlar, asılsız karalamalarla, önce, 
köy enstitüsü ilkelerini yozlaştırdılar. Hasan Âli Yücel'i ve kurucusu İsmail Hakkı Tonguç'u görev
den uzaklaştırdılar. Bu okulların beyni sayılan yüksek köy enstitüleri kapatıldı; 1954'te de temelli 
kapatılarak klasik öğretmen okullarına dönüştürüldü. 

Halkımıza olduğu gibi, bu eğitim kurumlarının kurucularına ve bu okulu bitirenlere akıl almaz 
acılar çektirildi. Askerliklerini yedek subay olarak yapma hakları alınarak çavuş yapıldılar; Ümit 
Kaftancıoğlu gibi terörde, Selahattin Şimşek gibi göreve giderken Zap Suyunda boğulan ve canını 
veren insanlar çıktı bu kurumun içinden. 

Köy enstitülerinin kuruluşunun üzerinden altmışbeş yıl geçmiş olmasına karşın, bu kurumlar
da uygulanan ilkeler bugün de günceldir, çağdaştır; çünkü, köy enstitüleri, üretici, insan merkezli, 
laik. bilimsel, parasız eğitim ilkelerini, bütün dünyanın kabul ettiği çağdaş eğitim ilkelerini uy
guluyordu. Bundan dolayı, köy enstitüsü modelinden ve ilkelerinden bugün de yararlanılabilir. 
Arazileriyle, yapılarıyla, ağaçlarıyla hazır bekleyen eski köy enstitülerinin yerlerinde birer eğitim 
fakülteleri açılabilir. Eski yüksek köy enstitüsünün bulunduğu Hasanoğlan'da da, o eğitim fakül
telerinin eşgüdümünü yapan bir eğitim üniversitesi kurulabilir. 

Ayrıca, ülkemizin ve insanlığın bu başarılı uygulamadan, sistemden sürekli yararlanması için 
özerk ve bağımsız çalışan köy enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç araştırma kurumu yapılabilir. 
Batı'da örnekleri görüldüğü gibi, İsviçre'de Pestalozzi için yapılanlar gibi. 

Bugün, her yönden bozuk eğitim sistemine karşı yüzde yüz ulusal buluşumuz, köy enstitüleri 
düşüncesini, ilkelerini sürekli yaşatmak ve bu okulların kuruluş yasasının çıktığı günü, 17 Nisanı, 
resmî tatil yapmadan, eğitim bayramı olarak kutlamak gerekir. Bu konuda verilmiş yasa önerimiz 
Genel Kurulun gündemindedir, ele alınmasını ve yasalaşmasını diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başkanım; Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 11 Eylül 2003 
günü yaptığı "Ulusa Sesleniş" konuşmasında "dünya eğitim tarihi bakımından da çok orijinal bir 
girişim olan köy enstitüsü uygulamalarını, tarafsız bir gözle, bilimsel bir analize tabi tutmalarını ve 
bu deneyimden, bugün, özellikle, yeni bilişim ve genetik tarım teknolojilerini eksen alarak, biz nasıl 
yararlanabiliriz diye araştırılmasını istedim" demesine karşın, ikibuçuk yıllık AKP uygulamaları, 
gerek eğitim gerekse tarım alanında, köy enstitülerinde uygulanan anlayışın ve ilkelerin tam tersidir. 
Millî Eğitim Bakanı uygulamaları ve kadrolaşması sonucunda, öğretim birliği, bu süre içinde, biraz 
daha bozulmuştur; laik, demokratik özünden uzaklaşarak, eğitimin niteliği düşürülmüştür, daha da 
paralı bir duruma getirilmiştir. 
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Köy enstitülerinde resim, müzik, beden eğitimi gibi dersler en önemli derslerdi: sanat ve iş 
eğitimi içinde üretim temeldi. AKFnin, ilköğretimin 4 üncü sınıfından sonra, yani. 4, 5. 6. 7. 8 in
ci sınıflarda resim, müzik, beden eğitimi gibi dersleri seçmeli dersler sınıfına sokmasını kaygıyla 
karşılıyoruz; yani, zorunlu derslerden çıkarıp seçmeli yapmasını, eğitim sistemimiz açısından son 
derece sakıncalı buluyoruz ve Sayın Başbakanın 2003 yılında söyledikleriyle bir çelişki olarak 
görüyoruz. Pilot okullara yazı gitmiştir bu konuda. Dileriz bundan vazgeçilir ve resim, müzik. 
beden eğitimi gibi insan kişiliğini oluşturan, sanat eğitiminin yapıldığı dersleri seçmeli dersler 
yapıp, çocukların eğitim alması engellenmemeli diye düşünüyorum. 

Köy enstitüsü sisteminin her aşamasında çalışan, yüzbinlerce öğrenci yetiştiren, çevreyi yeşer
ten. başta o kurumlarda çalışan öğretmenler olmak üzere, hizmet veren bütün kişileri, eski bakan
ları. İnönü'yü. Yücel'i, Tonguç'u saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimi. Gönen Öğretmen Okulunda öğretmenim olan Sayın Özbek încebayraktar'ın Köy 
Enstitüleri adlı şiiriyle bitirmek istiyorum: 

Köy Enstitüleri 
Onlar. 
Köy çocuklarıydı. 
Geldiler. 
Yalın ayakları 
Ve 
Yırtık mintanlarıyla geldiler. 
Gönen'e. İvriz'e. Kepirtepe'ye. 
Unutulmuştular bin yıldır. 
Ferhat oldular. 
Yardılar İdris Dağını. 
Gürül gürül akıttılar suyunu. 
Hasanoğlan'a. 
Köroğlu oldular. 
Kafa tuttular Bolu Beylerine. 
Yıktılar saltanatını ağaların. 
Horon teptiler Beşikdüzü'nde kol kola. 
Halay çektiler Yıldızeli'nde türkülerle. 
Diz vurdular Ortaklar'da efece. 
Siz. 
Her gece. 
Mehtaba çıkarken Heybeli'de. 
Onlar 
Duvar ördüler. 
Çatı çattılar 
Yıldızlara bakarak yaz geceleri. 
Harman yerlerinde yattılar. 
Kazma salladılar yorulmadan. 
Kerpiç döktüler. 
Kerpiç. 
Sızlanmadılar hiç. 
Yakıştı nasırlı ellerine. 
Kitap ve çekiç. 
Başladı yurt harmanında imece. 
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Bir gece, 
Karanlık izlerinden gizlice, 
Brütüsler çıktı ansızın. 
Çektiler zehirli hançerlerini, 
Vurdular sırtlarından haince... 
Aydınlık bir Türkiye gelir aklıma, 
Kalkınmış bir Türkiye gelir, 
Köy Enstitüleri denince. 
Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, son derece önemli bir konu olduğu için, Sayın Gazalcı'ya 

toleranslı davrandım. 
Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, eğitim sorununun ne kadar önemli olduğunu 

hepimiz biliyoruz; 600 ÖOO'e yakın kız çocuğumuzun hâlâ eğitim imkânlarından yoksun olduğu bir 
Türkiye'de yaşıyoruz ve eğitimin sadece okuma yazma öğretmek olmadığını, beceri öğretmek, mes
lek öğretmek olduğunu, ekonominin ihtiyaç duyduğu her alanda nitelikli insangücü yetiştirmek ol
duğunu da biliyoruz. Köy enstitüleri de, bu konuda, Türkiye Cumhuriyetinin dünyaya örnek 
projelerinden, modellerinden biri. Bunu, bugün, muhalefet de söylüyor, iktidarın başı Sayın Baş
bakan da söylüyor. Hepimizin bir araya gelip, Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüyle ilgili çok 
değerli projeler, modeller üretmemiz mümkün. Bu da, çok önemli bir konu. O nedenle, ben bu 
konuda hem kendim bir girizgâh yapmak, yol gösterme durumunda oldum hem de Sayın Gazalcı'ya 
daha geniş bir konuşma çerçevesi, imkânı tanımak durumunda oldum. Hoşgörüyle karşılamış 
olacağınıza inanıyorum. Bilinçli olan bütün parlamenterlerin bunu hoşgörüyle karşılayacağı inan
cıyla hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekillerimiz, üçüncü gündemdışı sözü, Ankara Milletvekili Oya Araslı'ya 
veriyoruz. Kendisi, Ankara İlinin sorunlarıyla ilgili konuşacaklar. 

Sayın Araslı, buyurun, kürsüde biraz bekleyin, bir konuğumuz var; konuğumuzu takdim ettik
ten sonra size söz hakkı tanıyacağım. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
I.- Genel Kurulu ziyaret eden Letonya Cumhurbaşkanı Vaire Vike Freiberga ve beraberindeki 

heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent 

Annç'la birlikte, ülkemizin konuğu olan Letonya Cumhurbaşkanı Sayın Vaire Vike Freiberga ve 
beraberindeki heyet Meclisimizi ziyaret ediyorlar. Kendilerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
"hoşgeldiniz" diyorum. (Alkışlar) 

Buyurun Sayın Araslı. 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
3.- Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, Ankara'nın ilçeleri ve bu ilçelere bağlı köylerin sorun

ları ile buralarda yaşayan köylülerin ve çiftçilerin içinde bulundukları sıkıntılara ilişkin gündem
dışı konuşması 

OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Bugün, Ankara'nın merkez dışındaki ilçelerinde yaşanan kimi sorunları dile getirmek için söz 

almış bulunuyorum. 
Ankara'nın başkent olması nedeniyle, ilçe ve köylerinde, diğer illerden çok daha az sorun 

yaşandığı kanısı oldukça yaygındır; ama, bu yanlış bir kanıdır. Ankara'nın merkezinde bile suyu ve 
kanalizasyonu yetersiz olan köylerimiz vardır. Adlarını mı istiyorsunuz; vereyim. Yakup Abdal, 
Beytepe, Karataş, bu olayın en güzel örneklerini oluşturmaktadır ve Ankara'nın tüm dış ilçelerinde, 
bu ilçelere bağlı köylerde, köylümüz perişandır. 
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Buğday fiyatları 215 000-280 000 lira civarında oynamakta ve bu fiyatlardan yapılan satışlar, 
çiftçinin yüzünü güldürmemektedir; çünkü, bu fiyatlar üç yıldır yerinde saymaktadır; ama, ilaç, 
gübre, tohumluk gibi giderlerin, girdilerin fiyatları her gün biraz daha yükselmektedir. Bu durumda 
çiftçi, neredeyse, toprağını ekmekten vazgeçmeyi düşünmeye başlamıştır. 

Pancardaki kotalar çiftçiyi pancar ekiminden vazgeçmeye itmiş; ancak, pancar yerine seçilen 
diğer ekim maddelerinde ise, hükümet uygun bir yönlendirme yapmadığı için, çiftçi tam bir felaket
le karşılaşmıştır. Bunun en çarpıcı örneği, Polatlı İlçemizde, soğan ekicisi çiftçilerimiz tarafından 
yaşanmaktadır. Binbir umutla ektikleri soğanı bu çiftçiler satamamaktadır ve çöplükler, çürüyen 
soğanlarla dolmuş durumdadır. 

Sebze üreten ilçelerimiz, örneğin Beypazarı, doyurucu bir fiyatla ürününü satamamanın yanı 
sıra, bir soğuk hava deposu olmadığı için, ürününün çürümesinden de ayrıca zarara uğramaktadır. 
Çiftçinin kredi alması da, koşulların ağırlaştırılması nedeniyle hemen hemen imkânsızlaşmıştır. 

Adalet ve Kalkınma Partisi, köylüden ve çiftçiden yana olduğunu söyleyerek, onlar için cennet 
benzeri bir yaşam vaat ederek oy almış; ama, aldığı oylarla geldiği iktidarında, köylüyü ve çiftçiyi 
unutmuş ve köylüye, çiftçiye bir yeryüzü cehennemi koşulları yaşatmaya başlamıştır. 

İlçelerimizin köylerinin büyük kısmında içmesuyu ve kanalizasyon yetersiz, yollar bakımsız
dır. Sulu tarım bakımından önem taşıyan sulama göletleri ve kanalları yetersizdir. Uruş, Gürsöğüt, 
Kargı, Peçenek barajlarının yaşama geçirilmesi umutla beklenmektedir; ama, hâlâ, bu konuda her
hangi bir çözüm ortaya konulmamıştır. 

Birkısım ilçelerimizde büyük projelerle yapımına başlanmış kamu binalarının bir kısmı 
tamamlanmış, bir kısmı ise tamamlanmamış vaziyette kaderine bomboş terk edilmiştir. Elmadağ İl
çemizde, bunun örnekleri çok yoğun bir biçimde görülmektedir. Bu binaların, bir işe yaratılması 
zamanı gelmiştir, hatta, geçmektedir. 

Köylerimizde ve ilçelerimizde genç nüfusun sayısı hızla artmaktadır; ama, hükümet, bu genç 
insanlara iş alanı yaratmakta âciz kalmaktadır. Mevcut işyerlerinin bir kısmının kapatılacağına iliş
kin duyumlar da büyük üzüntü yaratmaktadır. Elmadağ Çaykur Paketleme Fabrikasının taşınacağı 
konusu da üzüntü yaratan hususların başında gelmektedir. Ankara Valiliği, sekizinci arıcılık 
projesini uygulamaya koymayı gündemine almıştır; ancak, bu projenin uygulamaya geçilmesinden 
önce, bundan önceki yedi projede karşılaşılan güçlük ve zararların, bu projenin uygulanmasında 
mutlaka gözönünde tutulması gerekmektedir; çünkü, yapılan bilimsel araştırmalar, karşılaşılan güç
lük ve başarısızlıkların arı hastalıkları ve parazitlerden doğduğunu ortaya koymaktadır. Bu hastalık 
ve parazitlerin önü alınmadıkça, bunlarla ilgili önlemler yürürlüğe konulmadıkça, yapılacak arı 
dağıtımları, yine, projenin başarısızlık ve zararla sona ermesine yol açacaktır. Kamunun, hal
kımızın, bu tür zararları kaldıracak gücü ve takati artık kalmamıştır. Böyle bir toplumda, bu tür 
projeleri altyapısını hazırlamadan uygulamaya koymak, âdeta cinayet işlemekle eşdeğerdedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
OYA ARASLI (Devamla) - Hasanoğlan'da, İdris Dağı yeşil kuşak orman çalışması bölgesi, 

Ankara'nın temiz hava aldığı akciğeridir. Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Akyüz Kireç 
Şirketine, bu bölgedeki kayalıklarda mermer aranması için ruhsat verilmesi, bölge sakinlerini son 
derece rahatsız etmiştir. Mermer rastlanmayan bölgede mermer aranması için bu şirkete verilen ruh
satın taşocağı ve mıcır tesisi işletilmesi amacıyla kullanılabileceğinden şiddetle endişe edilmekte, 
binbir emekle ağaçlandırılan bu bölgenin, bu tür bir kullanımla tahrip edileceğinden ve emeklerin 
boşa gideceğinden korkulmaktadır. Tüm umutlar, ilgili bakanlıkların bu konuda alacağı önlemlere 
ve ilimize sahip çıkmasına bağlanmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu dile getirdiklerim, ilimizin sorunlarından sadece bir 
nefeste sıralayabildiğimiz bir demettir. Ankara olarak, hükümetin ilgisini, ilimizin, çiftçimizin, köy
lümüzün, kentlimizin sorunlarına çözüm getirmesini bekliyoruz. Köylümüze, kentlimize, çift
çimize, Adalet ve Kalkınma Partisinin oy isterken vaat ettiklerini, iktidarında yerine getirmesini 
bekliyoruz. Bu, Adalet ve Kalkınma Partisinin halkımıza borcudur. Borcunu ödemeyen iktidar, 
hükümet olamaz. Ankara İli olarak, hükümetimizin, vaatlerini, bize yapmış olduğu vaatleri yerine 
getirerek, hükümetini, hiç değilse, vaatlerini tutmamış olmak durumundan kurtarmasını bekliyoruz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Daha önce. siz değerli milletvekillerinin oyuna başvurmak istiyoruz. 
Kâtip üyelerin, yerinden okumalarını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize 
sunacağım. 

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı David Hawker ve Senato Başkanı Paul Calvert'in 

resmî davetlisi olarak Avustralya'ya resmî ziyarette bulunacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Bülent Arınç'ın, beraberindeki parlamento heyetini oluşturmak üzere Gruplarınca isimleri 
bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/801) 

15 Nisan 2005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 

Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Avustral
ya Temsilciler Meclisi Başkanı David Hawker ve Senato Başkanı Paul Calvert'ın ortak davetine 
icabetle, beraberinde bir Parlamento heyetiyle, Avustralya'ya resmi ziyarette bulunması, Genel 
Kurulun 8 Mart 2005 tarihindeki 67 nci Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Anılan kanunun 2 nci maddesi uyarınca, heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti gruplarınca 
bildirilen isimler Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Liste: 
Adı Soyadı Seçim İli 

Alı Ay ağ Edime 
Şükrü Önder Yalova 
Alı Cumhur Yaka Muğla 
BAŞKAN - İsimlerle birlikte bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi daha vardır; onu da okutup oy

larınıza sunacağım 
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2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'm, Rusya Federasyonu Federal Meclisi 
Devlet Duması Başkam Boris Grizlov'un ve Federasyon Konseyi Başkanı Sergey Mironov'un Rus
ya Federasyonuna resmî davetine beraberinde parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık tez
keresi (3/802) 

15 Nisan 2005 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Rusya Federasyonu Federal Meclisi 
Devlet Duması Başkanı Boris Grizlov ve Federasyon Konseyi Başkanı Sergey Mironov'un vaki 
davetlerine icabet etmek üzere, beraberinde Parlamento heyetiyle, Rusya Federasyonuna resmî 
ziyarette bulunması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hak
kındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır; okutuyorum: 
3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1484 ve 6/1503) esas numaralı sözlü 

sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/287) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 330 ve 348 inci sıralarında yer alan (6/1484 ve 1503) esas 
numaralı sözlü soru önergelerimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, oy

larınıza sunacağım. 
4- Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un Almanya'ya yaptığı resmî ziyarete katılacak millet

vekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/803) 
18.4.2005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un, Berlin'de düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarına katıl

mak ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 11-14 Mart 2005 tarihlerinde Almanya'ya 
yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş 
ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
Liste: 
Mustafa Tuna (Ankara) 
Semiha Öyüş (Aydın) 
Ali İbiş (İstanbul) 
Mehmet Parlakyiğit (Kahramanmaraş) 
Abdulkadir Kart (Rize) 
Recep Yıldırım (Sakarya) 
Mustafa Demir (Samsun) 
Masan Güyüldar (Tunceli) 
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BAŞKAN - Okutup oylarınıza sunacağım dediğim Başbakanlık tezkeresini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
IV- ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- (9/12) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin görüşmelerinin tamamlanmasından 

sonra sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesine ve gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
No: 145 19.4.2005 
Genel Kurulun 19.4.2005 Salı günkü birleşiminde, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İş

ler" kısmında yer alan (9/12) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin görüşmelerinin tamam
lanmasından sonra sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşülmesinin; 20.4.2005 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşül
memesinin; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
253 üncü sırasında yer alan 868 sıra sayılı 23.3.2005 tarihli ve 5319 sayılı Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü 
maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresinin bu 
kısmın 4 üncü sırasına alınmasının; Genel Kurulun 19.4.2005 Salı günü 15.00-20.00, 20.4.2005 
Çarşamba günü 14.00-22.00, 21.4.2005 Perşembe günü de 14.00-20.00 saatleri arasında çalış
malarını sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Faruk Çelik Haluk Koç 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V.- SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
].- (10/185) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN - Milletvekili lojmanlarında Mustafa Güngör'ün öldürülmesinin aydınlatılması ve 

sorumluların belirlenmesi amacıyla, Genel Kurulun 8.2.2005 tarihli 55 inci Birleşiminde kurulan 
(10/185) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine siyasî parti gruplarınca gös
terilen adayların listesi bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, listeyi okutup oylarınıza sunacağım. 
Milletvekili Lojmanlarında Mustafa Güngör'ün Öldürülmesinin Aydınlatılması ve Sorum

luların Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyeleri Aday Listesi: 
AK Parti: 
Ersönmez Yarbay 
Mustafa Dündar 
Mehmet Salih Erdoğan 
Mehmet Ali Bulut 
Sinan Özkan 
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(Ankara) 
(Bursa) 
(Denizli) 
(Kahramanmaraş) 
(Kastamonu) 



T.B.M.M 

Ramazan Can 
Hasan Kara 
Ahmet Çağlayan 
Cumhuriyet Halk Partisi: 
Halil Ünlütepe 
Yılmaz Kaya 
Mehmet Siyam Kesimoğlu 
İlyas Sezai Önder 
BAŞKAN-Kabul edenler.. 

B : 8 5 19 .4 . 2005 

(Kırıkkale) 
(Kilis) 
(Uşak) 

(Afyonkarahisar) 
(îzmir) 
(Kırklareli) 
(Samsun) 

. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

O : 1 

Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 20.4.2005 Çarşamba günü, 
yani yarın, saat 13.30'da, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Salonu arkasındaki eski Cumhurbaşkan
lığı Salonunda bulunan meclis araştırması komisyonları toplantı salonunda toplanarak başkan, baş-
kanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Komisyonun toplantı yer ve saati, ayrıca plazma ekranda ilan edilecektir. 
Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Alınan karar gereğince, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 62 milletvekilinin, Tür

kiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışı hâsılatından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumunun pay almasını engelleyerek Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi uyarınca 
görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla, Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü haklannda Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyannca bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 62 milletvekilinin, Türkiye Jokey Kulübü tarafın

dan düzenlenen at yarışı hâsılatından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun pay almasını 
engelleyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla, Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/12) 

BAŞKAN - Bu görüşmede sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun gös
tereceği bir diğer imza sahibine, şahısları adına üç üyeye ve son olarak da hakkında soruşturma açıl
ması istenmiş bulunan Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'ye söz 
verilecektir. 

Konuşma süreleri 10'ar dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesi, Genel Kurulun 29.3.2005 tarihli 76 nci Birleşiminde okunmuş 

ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmıştır. Bu nedenle, soruşturma önergesini tekrar okutmuyorum. 
Şahısları adına söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Tokat Milletvekili Zeyid 

Aslan, Çankın Milletvekili Tevfik Akbak, Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül, İstanbul Milletvekili 
Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili Bülent Baratalı. 

Tevfik Akbak konuşmaktan vazgeçti. 
Şimdi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. 
Bu arada, önerge sahiplerinden de konuşmak isteyen olabilir de; fakat, şimdiye kadar bize talep 

gelmedi, şahıslar adına konuşma talebi geldi. 
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Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, siz, önerge sahibi olarak mı konuşmak istiyorsunuz? 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Evet, önerge sahibi olarak. 

BAŞKAN - İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, gerçekten de, toplumun 
yoksul kesimlerine hizmet götüren ve bu çerçevede sınırlı bütçesini olabildiğince iyi kullanması 
gereken bir kurum. 

Şimdi size anlatacağım olay, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir bakanın, bazılarının lehine 
olarak, yargı kararını işleme koymaması, birilerini koruması ve trilyonlarca liralık gelir kaybına uğ-
ratmasıdır Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunu. 

Olay, 22 Ağustos 2001'de başlıyor. Dönemin Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici, Tarım 
Bakanlığına bir yazı yazarak diyor ki: "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Türkiye 
Jokey Kulübünün hâsılatından yüzde 1 pay gelmesi lazım." Bunun üzerine ilgililer itiraz ediyorlar. 
İtiraz, Ankara 6. İdare Mahkemesinde görüşülüyor. 23.10.2002 tarihinde mahkeme şu kararı 
veriyor; aynen okuyorum değerli arkadaşlar: "Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile. 
çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere 
kurulan davacı idare gelirleri arasında müşterek bahislerden elde edilecek gelirler sayıldığına göre, 
müşterek bahis niteliğinde olduğu tartışmasız bulunan at yarışlarından davacı kuruma pay aktarıl
ması amacın da bir gereğidir." Karar, Ankara 6. İdare Mahkemesinde oybirliğiyle alınıyor. 

Bu karar uyarınca, kararın idareye tebliğ tarihinden itibaren Türkiye Jokey Kulübünün, 
hâsılatından yüzde 1 pay kesip ilgili idareye yatırması lazım; ama, böyle olmuyor. Önce olay Danış-
taya taşınıyor; deniyor ki: Biz bunu Danıştaya götüreceğiz. Olur; Türkiye bir hukuk devletidir, el
bette Danıştaya da gidilecektir. Danıştaya -25.3.2003 tarihinde Danıştay 1. Dairesi karar veriyor-
Ankara 6. İdare Mahkemesinin verdiği kararın yürütümünün durdurulmasıyla ilgili dava açılıyor 
Danıştay şu kararı veriyor, aynen okuyorum: "Temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususlar, temyizen 
incelenen kararın yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden istemin 
reddine 25.3.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi." 

Şimdi, değerli milletvekilleri, mahkemeye gidiyorsunuz, SHÇEK'in lehine karar veriyor. Bu 
kararın yürütümünün durdurulmasını istiyorsunuz; Danıştay "hayır, kararı uygulayın; vaktimiz var. 
esastan sonra görüşürüz." diyor; fakat, bu arada bir şeyler oluyor. O ara Sayın Güldal Akşit'm 
makamına bir avukat geliyor tarihsiz bir dilekçeyle. Dilekçe şu, değerli arkadaşlar. Bu dilekçede 
Sayın Bakandan bir talepte bulunuluyor; deniyor ki: "Ankara 6. İdare Mahkemesi bir karar verdi: 
bu karar bizim aleyhimize çıktı; ama. bu kararı, Danıştay esastan karar verinceye kadar uy
gulamayın. Ayrıca, kararı uygulamayan farım Bakanlığı bürokratları hakkında da suç duyurusunda 
bulunmayın." Sayın Bakan, bunun altına kendi el yazısıyla bir not düşüyor: "SHÇEK Genel Müdür
lüğüne, ilginin talebi doğrultusunda gereğini. 4.8.2003" 

Şimdi. Sayın Bakana buradan soruyorum, eğer gelip burada konuşacak ve benim sorumu da 
vanıtlayacaksa: 

1- Bu gelen avukat kimdir? 

2 - Bu avukatın ortak olduğu hukuk bürosunda bir bakanınızın oğlu görev yapmakta mıdır? 

3 - Bu bakanın avukat olan oğlu, Türkiye Jokey Kulübünün yönetim kurulu kararıyla ken
dilerine danışman olarak seçilmiş midir? 

4 - İçişleri Bakanlığı Türkiye Jokey Kulübü hakkında soruşturma açmadan önce mi. acaba bu 
avukat arkadaşla sözleşme imzalanmıştır? 
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Eğer, Sayın Bakanın elinde bu belgeler yoksa, bana başvurursa, ben bu belgeleri kendisine 
sunarım. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bakın, Sayın Bakan bu haberler gazetede yer aldıktan sonra... Tabiî, 
gazeteciler haklı olarak Sayın Bakana soruyorlar, yani, nedir bu olay diye. Sayın Bakanın Hürriyet 
muhabirinin sorusu üzerine verdiği yanıt: "Notu -yani, az önce okuduğum onayın altındaki notu-
kurumu zarara uğratmamak için yazdığını söyledi. Davanın kaybedilmesi durumunda tahsil edilen 
paranın faiziyle geri ödenmesi zorunda kalınacağını ve bunun da kurumu zor duruma sokacağını 
belirten Akşit şöyle konuştu: 'Hem idarî mahkeme hem Danıştay paranın bize ödenmesi gerektiğine 
karar verdi. Bu parayı alabiliriz; fakat, Jokey Kulübünün müdahil durumu sonuçlanmadı -sonunda 
da diyor ki- eğer davayı kazanırsak, parayı çatır çatır alırım.'" Sayın Bakanım, siz bu parayı çatır 
çatır almadınız, çıtır çıtır yedirdiniz, kusura bakmayın! 

Şimdi, bakın değerli arkadaşlar, bir bakan, Türkiye Cumhuriyeti bakanlık koltuğunda oturan 
bir bakan, yargı kararını uygulamıyor, "yargı kararı uygulamayanlar hakkında suç duyurusunda 
bulunmayın" diyor; yani, açıkça hukuku ve yargı kararlarını ayaklar altına almaktan çekinmiyor. 
Peki, bu Sayın Bakan, bu onayı hangi evraktan geçirdi acaba? Bu yazının genel evraka girişi yok
tur arkadaşlar. Çıkışı vardır; aynı gün Çocuk Esirgeme Kurumuna gitmiş. 

Niye acaba Sayın Bakan bu kadar heyecanlanıyor? Niye acaba böyle bir gereği duydu? Sayın 
Bakan acaba kendisine sormadı mı; ya, bu ülkede yargı kararlarını uygulamamak suçtur. Altını 
çiziyorum, yargı kararlarını uygulamamak suçtur. Sayın Bakanın, ben bunu bilmiyorum demesi 
mümkün mü?! 

Şimdi, Sayın Bakanın belki bilgisi az olur. Ben Sayın Bakana bir Danıştay kararı okumak is
tiyorum değerli arkadaşlar. Danıştay karan, çok yeni bir karar. Karar, 24.1.2005 tarihinde verilmiş; 
şöyle deniliyor: "Özellikle belirtmek gerekmektedir ki, idarî yargı kararını uygulamamak, 
Anayasanın 138 inci ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddelerinin kesin 
emridir. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin 
durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre, idare gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya ey
lemde bulunmaya mecburdur. Bu açık hükme rağmen yargı kararlarına uymayı, bu kararların gerek
lerine göre davranmayı açık ya da üstü örtülü olarak reddedenler, uygulama görevini geç ve kötü 
yapanlar, suç işlemiş olurlar." Yani, Sayın Bakan suç işledi. 

Belki, Sayın Bakanın bilgisi yoktur; yine, Sayın Bakana bir bilgi daha vereyim. Yargıtay İç
tihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararının bir örneğini okuyayım size Sayın Bakan; dik
katinizi çekerim: "Yürütmenin durdurulması kararını yerine getirmeyen kamu görevlisinin hukukî 
sorumluluğu yönüne gidilebilmesi için, ilgilinin açmış olduğu iptal davası sonucunun beklenmesine 
gerek yoktur." Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun verdiği karar; yani, siz, Sayın 
Bakan, o yürütmeyi durdurma kararını, ilgili mahkeme kararını uygulamak zorundasınız; sizin, 
geciktirmeye ne gücünüz var ne haddiniz var; kusura bakmayın! (CHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, ben, Danıştay kararını okudum, Yargıtay kararını okudum. Diyeceksiniz ki, yahu, Danış
tay, Yargıtay, taraflıdır bunlar, taraflı değildir, tartışabilirsiniz; ama, daha önemli bir şey oluyor, çok 
daha önemli bir şey oluyor. Karar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna gidince, SHÇEK 
Genel Müdürlüğü Tarım Bakanlığına bir yazı yazıyor. Ne diyor; şöyle diyor: SHÇEK paylarının 
Kasım 2001 tarihi itibariyle ivedilikle ilgili banka hesaplanna yatmlmasını, aksi takdirde cumhuriyet 
savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildiriyor; yani, SHÇEK Genel Müdürü "kararı uy
gulayın" diyor; ama, bunu, bu kararı, aynen Tarım Bakanlığı da, yine bu uygulamanın Anayasaya, 
yasalara aykırı olduğunu, süratle uygulanması gerektiğini -elimde çok sayıda yazı var, bütün bu 
yazılarda- Tarım Bakanlığı da istiyor; ama. Jokey Kulübü, Tarım Bakanlığına bir yazı yazıyor; dik
katinizi çekerim. Bakın, yazıda ne diyor: "Yönetim Kurulumuzda alınan kararlar doğrultusunda, An
kara 6. İdare Mahkemesi kararının uygulanmaması ve ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda 
bulunulmaması hususunda Devlet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır." 
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Değerli arkadaşlar, yani, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu; Sayın Bakanın hukuk devleti an
layışı!.. Yani "biz, bu yargı kararlarını uygulamayacağız, siz hiç meraklanmayın, bu yazıları da 
yazıyorsunuz; ama, siz bu kararlan uygulamıyorsanız uygulamayın; ama, zaten, biz, bu girişimler
de bulunuyoruz, Sayın Bakanı ikna edeceğiz" diyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Nitekim, Sayın Bakanı ikna etmişler. Sayın Bakan 

"bırakın mahkeme kararlarını, siz, ilgilinin talebi doğrultusunda görev yapın" diyor. Böyle hukuk 
devleti olabilir mi arkadaşlar?! Ve bu olay medyaya yansıdıktan sonra, Sayın Bakan -ben an
lamıyorum- hâlâ koltuğunda oturmayı sürdürüyor. Onurlu bir bakan -altını çiziyorum- bu ortamda, 
görevini derhal bırakır. Adalet ve Kalkınma Partisinde çok sayıda değerli milletvekili, o koltuğu 
doldurabilecek yetenektedir, hukuk bilgisiyle, birikimiyle ve kültürüyle. Kusura bakmayın, eğer 
böyle sizi rahatsız ediyorsa, ben böyle konuşurum. Hukuku bilmeyen hiçbir kişi, hiçbir yurttaş, 
bakanlık koltuğuna -kusura bakmayın- oturamaz ve işgal edemez. 

Bakın, size bir örnek daha vereceğim. Sizin milletvekiliniz, Sayın Tekin Börü -yok, ayrıldı 
Sayın Tekin Börü- acaba, Sayın Bakanı görünce selam verecek mi vermeyecek mi diye merak 
ediyordum. Burada mı efendim? 

TURHAN ÇÖMEZ (Balıkesir) - Burada... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Mutlu olurum burada olursa. 
"Adı yolsuzluğa karışmış, kamuyu zarara uğratmış kişilere ben selam vermiyorum, gördüğüm 

yerde kafamı çeviriyorum. Parti gereğini yapar, yapmaz; ama, ben, kendi vicdanımın gereğini 
yapıyorum. Ben, siyasete, yolsuzlukla, hırsızlıkla mücadele için geldim. Partim bunun için söz ver
di ve bu kadar oy aldı. Bunun aksine hareket etme lüksümüz yok" diyor. 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Sayın Tekin Börü'yü kutluyorum. Umuyorum, sizin 

de, bu tür yolsuzluklara çanak tutma göreviniz yoktur; kusura bakmayın, evet... 
Şimdi, bir başka konu. Tabiî, burada, Türkiye Cumhuriyetinin cumhuriyet savcılarını göreve 

davet etme görevim de var ayrıca; çünkü, cumhuriyet savcıları, yargı kararlarının uygulanmamasın
dan dolayı, Sayın Bakan ve onun bürokratları başta olmak üzere, soruşturma açmak zorundadırlar. 
Buradan, cumhuriyet savcılarına bildiriyorum. 

BAŞKAN - Kemal Bey, toparlayalım lütfen. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Hemen toparlıyorum Sayın Başkan. 
Devlet Memurları Kanununun 11 inci maddesini okuyorum değerli arkadaşlar: "Devlet 

memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, 
yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı 
ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak 
sorumluluk emri verene aittir." 

Bir paragraf daha var aynı maddede: "Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getiril
mez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz." SHÇEK Genel Müdürü suç işlemiştir Sayın 
Bakanla beraber, Sayın Bakanın yasadışı emrini yerine getirmekle beraber. Sayın Bakan, bu kür
süye çıkıp, lütfen, konuşmasın, istifa etsin. Yüce Meclisi de gereksiz bir oylamadan kurtarmış olur. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, şahıslar adına söz isteyenlerde ilk söz hakkı, Tokat Millet

vekili Zeyid Aslan'da. 
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Buyurun Sayın Zeyid Aslan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Kemal 

Kılıçdaroğlu ve 62 milletvekilinin, Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışı hâsılatın
dan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun pay almasını engelleyerek Türk Ceza 
Kanununun 240 inci maddesi uyarınca görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla, Devlet Bakanı 
Sayın Güldal Akşit ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü haklarında Anayasanın 100 üncü ve 
İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi üzerinde 
şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle, bugün, burada, Meclis önergesine konu olan hadiseyi şöyle bir 
kısaca özetlemek istiyorum: 

1953 yılında, at yarışları düzenlenmesi ve düzenlenen yarışlarda müşterek bahis oynanmasına 
ilişkin bir kanun çıkıyor ve at yarışlarını düzenleme ve müşterek bahis oynanmasına ilişkin yetki de 
Tarım Bakanlığına veriliyor. Yıllarca bu şekilde uygulandıktan sonra, 1980 yılında, yine, aynı 
kanunun içerisinde yer alan bir yetkiye dayanmak suretiyle, Bursa İlinde oynanan at yarışları ve 
müşterek bahse ilişkin olarak Türkiye Jokey Kulübüne 30 yıllığına yetki devri yapılıyor. Bilahara, 
1993 yılında, yine, at yarışları oynanan değişik illerdeki at yarışlarının oynatılması yetkisi ve müş
terek bahis oynanma yetkisi de, aynı şekilde 20 yıllığına Türkiye Jokey Kulübüne devrediliyor. 

Yine, 1988 yılında, Tarım Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla, diğer illerde oy
nanan at yarışları ve müşterek bahislere ilişkin yetki Tarım Bakanlığından Türkiye Jokey Kulübüne 
devrediliyor, bazı yetkiler yine Tarım Bakanlığı bünyesinde kalmak üzere. 

Yine, soruşturma önergesinin içerisinde olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 
1983 yılında bir kanunla kuruluyor ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 
içerisinde, 18 inci maddesinde "gelirler" başlığı altında, kanunla kurulmuş olan Spor-Toto, Millî 
Piyango gibi kuruluşların hâsılatından elde edilecek yüzde 1 payın da SHÇEK gelirleri arasında 
sayıldığını görüyoruz. 

Soruşturma önergesine konu kuruluşları ve kurumlan bu şekilde özetledikten sonra, soruştur
ma önergesinin içeriği hususunda sizlerle bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce de söylediğim gibi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
1983 yılında kuruluyor. 18 inci maddesi o gün de aynı şekilde yürürlükte. 2001 yılına kadar, buradan 
elde edilen hâsılat, müşterek bahislerden elde edilen hâsılatın yüzde l'lik kısmının Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumuna devredileceğine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmıyor. 2001 yılında 
-ben, buradan tebrik ediyorum- SHÇEK kapsamındaki Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Başkan
lığı bir şekilde uyanıyor ve buradan da bizim yüzde l'lik bir pay almamız gerekiyor diyerek bir tartış
ma başlatıyor. Başlayan tartışma bir hukuk tartışmasına dönüşüyor. Çünkü, bu konuda SHÇEK 
tarafından ve SHÇEK'in bağlı olduğu Devlet Bakanlığı tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığına 
yapılan yazışmalarda, olayın Tarım Bakanlığı tarafından Türkiye Jokey Kulübüne devredilmesiyle 
birlikte, artık, yetkinin Jokey Kulübünde olduğunu ve Jokey Kulübünün de kanunla kurulan bir 
kuruluş olmadığını, bu nedenle yüzde l'lik hâsılatın alınamayacağı şeklinde karşılıklı idarî yazışmalar
dan sonuç alınamaması üzerine, SHÇEK tarafından, 2002 yılında idarî yargıya başvuruluyor. 

Burada, ciddî anlamda bir hukuk boşluğu, ciddî anlamda bir hukuk uyuşmazlığı var. Bu dos
yayı inceleyenler -mutlaka, 62 arkadaşımız imza atarken buna ilişkin dosyayı ayrıntılarıyla in
celemişlerdir- göreceklerdir ki, sayfalar dolu yazışmalar... Bu yazışmalarda, tabiî, bir şeyi daha keş
fediyoruz, maalesef, bizim, özellikle kamu kurumlarında anlaşılabilir bir dil kullanılmamasının 
sonucu olarak, ben, bir hukukçu olarak bile bu yazılan okuduğumda, ne demek istediklerini an
lamakta inanın güçlük çekiyorum. Bir kelimeyle ifade edilecek bir hususun 5 sayfayla, 6 sayfayla 
birsürü rakamlar ve sayılara boğulmak suretiyle anlaşılmaz hale getirilmesi, olayın nihayetinde bir 
idarî yargıya taşınmasını zorunlu kılıyor. 
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2002 yılında olay idari yargıya taşınıyor. Ankara 6. İdare Mahkemesi çok süratli ve hızlı bir 
şekilde, altı ay gibi kısa bir sürede karara bağlıyor ve Türkiye Jokey Kulübüne devredilen bu yetki 
kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının da aynı şekilde yüzde l'lik payın, hâsılatın SHÇEK'e 
ödenmesine dair bir karar veriyor. 

Tabiî, bu karar, daha önceki yapılan yazışmalar sonucunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından verilen kararın veya yapılan işlemin iptali. Aslında, işin hukuk detayına, hukuk tekniğine 
girdiğinizde, kararın içerisinde de biryığın yanlışlar var. "Anılan işlemin iptaline" deniliyor; ortada 
yapılan bir işlem yok ki iptal olsun. İdare mahkemesi kararının içerisinde bile hukuk hatalarını 
görüyorsunuz, yazışmalarda hukuk hatalarını görüyorsunuz. 

Ortada bu derece ciddî anlamda bir hukuk uyuşmazlığının, hukuk ihtilafının olduğu bir 
konunun, idarî yargının da üst mercii olan Danıştay tarafından gözden geçirilmesinin elzem ol
duğuna bir hukukçu olarak karar veriyorsunuz. Hepiniz bilirsiniz ki. iki kamu kurumu arasındaki 
hukuk ihtilaflarının iki tür çözüm mercii vardır. Bunlardan birincisi, idarî yargıya gidersiniz; idarî 
yargının, nihayetinde -Danıştaydan geçer ya da geçmez- kesin hüküm ifade edecek bir sonucunu 
alırsınız veya Başbakanlık aracılığıyla, iki kurum arasındaki bu hukuk uyuşmazlığını, bu hukuk ih
tilafını, Danıştaya görüş sormak, Danıştayın görüşünü almak suretiyle çözersiniz. Yani, her iki hal
de de, aslında, böyle bir işlemin, böyle bir hukuk ihtilafının, böyle bir hukuk uyuşmazlığının mut
laka Danıştayın gözetiminden, denetiminden geçmesi gerektiği sonucuna varırsınız. 

Şimdi, gelelim olayımıza. İdare mahkemesi, 2002 yılının onuncu ayında bir karar vermiş. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bunu temyiz etmiş. Soruşturma önergesinin, CHP tarafından can alıcı 
noktası diye niteleyebileceğimiz, avukatların dilekçesine kadar zaten SHÇEK tarafından herhangi 
bir işlem yapılmamış, herhangi bir icraî işlem yapılmamış, herhangi bir savcılık soruşturması ya da 
savcılığa yönelik bir suç duyurusunda bulunulmamış; yani, aradan on ay geçmiş. Bu on aylık süreç 
içerisinde zaten SHÇEK'in hukuk müşavirliği bir işlem ihdas etmemiş. Yani, burada, Sayın Güldal 
Akşit'e bu dilekçe geldiğinde... Ki, orada, bir hukukçu olarak, bir şeyi de ifade etmek istiyorum, 
yani, bunu ifade etmek için hukukçu olmaya da gerek yok: Bir bakanın, bir genel müdürün, bir 
kurum amirinin kendisine gelen dilekçeyi ilgili yere göndermesini, bilgi notu, ilgi notu diye nitelen
dirmek kadar yanlış bir şey olamaz. Bu, bir havaledir. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır efendim... 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - Bu bir havaledir. (CHP sıralarından gürültüler) 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Havale değil. 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - Altını tekrar çiziyorum; bütün kurum amirleri, kendilerine gelen 

dilekçeyi ilgili yere havale ederler. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Başvurucunun isteği doğrultusunda deniliyor. 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - Bunun adı bir havaledir. Sayın Kılıçdaroğlu. 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Bu da üçüncü yöntem!.. 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Nerede yazıyor? 
ATİLLA KART (Konya) - Hangi yasada var? Yasal dayanağı yok. 
BAŞKAN - Dinleyelim arkadaşlar, müdahale etmeden dinleyelim. 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, burada, iki tercih yapma hakkına sahiptir 

Devlet Bakanlığı ve SHÇEK; ya Danıştayın kararını bekleyerek olabilecek mağduriyetleri engel
leyici, bekletici mesele yapabilir, ya da bunu beklemez, icraî işlem yapar, tahsil yoluna gider, 
neticede Danıştayın kararı olumsuz çıkarsa, bunu faiziyle geri öder. Bu konuda takdir hakkı vardır; 
altını çizerek söylüyorum, bu bir takdir hakkıdır. 
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YILMAZ KAYA (İzmir) - Hangi kitapta yazıyor? 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - Bu bir takdir hakkıdır. 
ATİLLA KART (Konya) - Niye yürütmenin durdurulması talebinde bulunuyorlar? 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - Sizler de biliyorsunuz Atilla Bey, siz de avukatsınız; inanıyorum 

ki, mutlaka, kurumlara ilişkin davalarınız da olmuştur. Türkiye'de teamül haline gelen bir hadise 
vardır; o da, kurumlara yönelik davalarda ya da kurumların birbiri arasındaki davalarda temyiz 
sonucu kesinleşmeden, kesin hüküm halini almadan işlem yapılmaz; bu, Türkiye'nin bir 
teamülüdür; bu, bugünün hadisesi değildir. Bu nedenle, Devlet Bakanlığı, bu konuda takdir hakkını, 
Danıştay kararının beklenmesi yönünde kullanmıştır; bunun da, hukuka aykın hiçbir tarafı, kanuna 
aykırı hiçbir tarafı yoktur. Bunu, görevi kötüye kullanmak olarak değerlendirmek, tamamen hukuk-
dışı, hukuku bilmeme, hukuku anlamama ya da hukuku kasıtlı olarak başka bir yöne çekmekten 
başka hiçbir şey değildir. 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Hukuk değil o, guguk!.. 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - Olayın bir diğer tarafında Tanm ve Köyişleri Bakanlığı var. Ben, 

Kılıçdaroğlu'nu da dinledim; bir cümleyle dahi Tarım ve Köyişleri Bakanlığından bahsetmedi; 
zaten, bahsedebilecek durum yok. Neticede, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, bu konuda, hukuk adına 
yapılması gereken tüm işlemleri yapmış ve hiçbir şekilde, hukuken sorumlu tutulabilecek bir ey
lemin içinde değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben, özellikle AK Parti Grubundaki arkadaş

larıma söylüyorum: Ben bir hukukçuyum, ondört yıl avukatlık yaptım, bu dosyayı da satır satır 
başından sonuna inceledim. Her iki Bakanlığımızla ilgili olarak, kesinlikle, hiçbir hukuka aykırılık 
yoktur, görevi kötüye kullanma suçunu isnat edebileceğiniz en ufak bir eylem ve işlem burada 
bulunmamaktadır. Benim gönlüm rahat, sizin de gönlünüz rahat olsun. 

Son olarak bir şeyi söylemek istiyorum. Konuşmamın başında özellikle bir şeye değindim, dedim 
ki, 1983 yılında SHÇEK kuruldu; 2001 yılına kadar, hiçbir Allah'ın kulu, burada SHÇEK'in hakkını 
koruyacak işlemde bulunmadı; bunun içinde, 1991-1995 yıllarında, önce SHP, sonra CHP olarak 
devam eden koalisyon ortaklığı da dahil. Bu ortaklığın içerisinde Çocuk Esirgeme Kurumunun bağlı 
olduğu Devlet Bakanlığı sizdeydi; ne yaptınız allahaşkına?! (CHP sıralarından gürültüler) 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Ne ilgisi var yahu! 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - Niye bu yetimin, öksüzün, garibin hakkını savunmak için düşün

meye bile yeltenmediniz?! (CHP sıralarından gürültüler) 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - En azından şunu yapmadık! 
BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım. 
Siz de toparlayın lütfen. 
V HAŞİM ORAL (Denizli) - En azından şunu yapmadık! Ne ilgisi var!.. 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Ne alakası var! 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - Eğer bir görevi kötüye kullanma arıyorsanız, açın defterleri 

geriye doğru, 1991-1995 yıllarını, size bağlı Devlet Bakanı olarak çalışanlar, neden 1983 yılında 
kurulan ve 18 inci maddesinde "pay hâsılatı" olarak yer alan bu konuyu takip etmedi; yetimin, ök
süzün, garibin hakkını aramak için çalışma yapmadı? 

KEMAL KILIÇDAROGLU (İstanbul) - Siz mi aradınız?! Siz mi aradınız?! Yargı kararlarını 
bile uygulamıyorsunuz! 
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ZEYİD ASLAN (Devamla) - Bugün, en azından yargısal bir kararın sonucunu beklemek 
suretiyle -ki, bundan onbeş gün önce bu yargısal karar da kesin hüküm olarak artık çıkmıştır; Danış
tay, 30 Mart tarihinde bu husustaki kararını vermiştir- biz, Devlet Bakanlığımız, SHÇEK aracılığıy
la bu konunun takibini yapıyoruz ve 2001 yılından -ki, geride kalan onsekiz yılı, maalesef, tahsil 
edemeyeceğiz; bu konuda geçmiş dönemlerde sizin de içinde bulundunuz koalisyon hükümetleri 
dönemlerinde hiçbir eylem ve işlem yapılmadığı için artık onu tahsil etme imkânımız da kalmadı-
bugüne ve bundan sonra devam edecek tüm tahsilatlar için gereği yapılacaktır. 

Gereğiyle ilgili işlemler başlamıştır; bu konuda da kimsenin endişesi olmasın diyor, Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Beceremedin! 
BAŞKAN - Şahsı adına söz isteyen, İzmir Milletvekili Sayın Bülent Baratalı; buyurun. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
Sayın Baratalı, süreniz 10 dakikadır. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Eski hesabı ne zaman vereceksiniz, haydi bakalım?! 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor!.. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - O hesabı da soracağız sizden... 
BÜLENT BARATALI (İzmir) - Sayın Başkan, ben sükûneti bekliyorum, siz de süreme bakın 

lütfen. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, karşılıklı konuşmayı ve aramızda konuşmayı kesersek, daha 

uygun bir ortamda Sayın Bülent Baratalı'yı dinleme olanağı buluruz. 
Buyurun Sayın Baratalı. 
BÜLENT BARATALI (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum. Ben de, görüşülmekte olan 

soruşturma önergesi hakkında, şahsım adına, düşündüklerimi Yüce Meclise ileteceğim; hepinizi, 
tekrar, saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, bu soruşturma önergesiyle, bir bakan hakkında denetim yapıyor Meclis. Bu, bir denetim 
önergesi. Anayasamızın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 nci maddesinden destek alan, dayanak 
bulan bir denetim hakkını kullanıyoruz. 

Konumuz, SHÇEK'in yasal hakkı olan ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanununun 18 inci maddesinde vücut bulan bir gelirin, bir payın, yasaya aykırı olarak, bu 
Kuruma aktarılmamasıdır. 18 inci maddede, bu Kurumun görevlerini yapabilmesi için ihtiyacı olan 
akçalı olanaklar içinde -(h) fıkrasında şöyle söylemiş kanun koyucu- kanunla kurulmuş olan Spor-
Toto, Millî Piyango gibi şans oyunları tertip eden kuruluşların aylık hâsılatlarının yüzde l'inin 
kuruma aktarılmasıyla elde edilecek gelirleri de sayılmış. 

Yine, (k) fıkrasında, bu lazımeyi yerine getirmeyenler hakkında yüzde 5 aylık gecikme faiziy
le, bunların tahsilini olanak içinde bırakmıştır. 

Olayımızda ise, yine, bu 2000'li tarihlerde bir dava açılmış; çünkü, Türkiye Jokey Kulübü, bu 
madde gereğince yatırması gereken payları yatırmadığı için, Çocuk Esirgeme Kurumu, 2002 yılın
da bir dava açmış; Ankara 6. İdare Mahkemesinde, 2002/1337 sayılı kararla, bu kurumun talebi 
haklı görülmüş ve Türkiye Jokey Kulübünün aylık hâsılatından -iddia gibi, talep gibi- Genel 
Müdürlüğe pay verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Davalı, bu iptal kararından sonra, otuz gün içinde, düşünmüş taşınmış; ya kararı yerine getirecek 
ya da yasal olan temyize gidecektir; temyiz mercii Danıştay. Nitekim, ikinci yol tercih edilmiş ve 
davalı, Danıştaya gitmiş temyiz olarak. Danıştay da, verdiği kararla -10. Daire, 25.3.2003 tarihli 
2003/636 sayılı kararla- yürürlüğün durdurulması talebini oybirliğiyle reddetmiştir; yani, şimdi, ar
tık, davalı idarenin elinde, uyulması gereken, yasal, mahkemeden geçmiş olan bir karar vardır. 
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Şimdi, benden önce konuşan arkadaşımız, takdir hakkından bahsetti. Takdir hakkı çok göreceli 
bir kavram değil; takdir hakkının kullanılmasının yasal sınırları vardır. Eğer, bir idare mahkemesi 
ve onun üzerindeki bir mahkeme, bunu, takdir hakkının sınırlarını sınırlandırmış ise; yani "buna uy
manız gerekiyor" dese, ona uymak zorundasınız. 

Eğer buna uymazsanız, Anayasamızın 125 inci maddesi gereği ve kanunsuz emri düzenleyen 
yine Anayasanın 137 nci maddesi gereği ve yine bunların yaptınmını ortaya koyan Türk Ceza 
Kanununun 240 inci maddesi gereğince, görevinizi kötüye kullanmış olursunuz. 

Şimdi, burada, iki tane görevi kötüye kullanma durumu var. Bir tanesi, görevi yapmamaktan 
ve yaptırmamaktan kaynaklanan bir görevi kötüye kullanma var, ikincisi de, mahkeme kararlarını 
uygulamamaktan dolayı bir görevi kötüye kullanma karan var. 

Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesindeki görevi kötüye kullanma suçu, mahsus kast altın
da işlenen bir suçtur; yani, suçlu, bu işi, bilerek, bilinçaltında yapar. Bu da aynı; işte, bu konuda 
verilmiş olan mahkeme kararlannı uygulamamak ve bunlara direnmek, bir mahsus kast altında suç 
işlemekten ibaret bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, diğeri, bu, Jokey Kulübünün ödemesi gereken paranın ödenmesi sıraların
da -arkadaşlanmın da ifade ettiği gibi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun- Bakanın önüne bir dilekçe geliyor. 
Bu dilekçede, bu paralann ödenmemesi gerektiğini ve ödenmemeden dolayı meydana gelen olay
larda, suç talebinde, suçluluk talebinde bulunmaması; yani, bunları uygulamayanlar hakkında cum
huriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmaması isteniyor. "Saygılarımla" diyor Türkiye Jokey 
Kulübü Vekili Mahmut Savaş; ama, görüyoruz ki, değerli arkadaşlar, şu anda Kabinede görev yapan 
bir arkadaşımızın da çocuğu bu avukatlar grubunun içerisinde. 

Şimdi, ancak, şöyle diyor: "Açıklanan nedenler doğrultusunda, Ankara 6. İdare Mahkemesi, 
23.10.2002 gün, 2002/456 esas, 2002/1377 karar sayılı kararının uygulanması talebinin karar kesin
leşinceye kadar ertelenmesini ve yine açıklanan nedenlerle, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı yetkilileri 
hakkında, kararın uygulanmaması sebebiyle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunul
mamasını emir ve müsaadelerinize arz ederim." 

Şimdi, böyle bir dilekçenin altına Sayın Bakanın yazdığı yazıyı sizlerin takdirlerine 
sunuyorum; yani, burada Sayın Bakanın yazdığı yazılı ifade bir evrak havale ifadesi değildir. Bu 
ifade, bir emir ve buyurma ifadesidir. Bakın, Sayın Bakan, 4.8.2003 tarihinde aynen şöyle söylüyor: 
"SHÇEK Genel Müdürlüğüne; ilgilinin talebi doğrultusunda gereğini yapınız." Şimdi, bu bir emir, 
bu bir buyurma. Şimdi, bu basit bir havale yazısı değil. Emir veren, yapılması istenilen kesin bir 
emir bu. Ne diyor: "İlgilinin talebi doğrultusunda gereğini..." Oysa, bunu yazacağına, kaşenin al
tına, falan makama diye, SHÇEK Genel Müdürlüğüne yazsaydı, Sayın Bakan, bunlardan, hem 
Anayasa gereği hem de Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi gereği sorumlu olmazdı; ama, 
ifade açık, gayret açık; düşünce açık. 240 inci madde de aynen böyle söylüyor: "Görevi kötüye kul
lanma suçu mahsus kast altında işlenen bir suçtur." 

Efendim, yürütmenin durdurulması kararlan takdire tabi bir olay değil. Mahkeme kararlarının 
uygulanması, yargı erkinin en önemli unsurudur. Bu kararı uygulamayanlar hakkında kesin hüküm 
verilir değerli arkadaşlar. Aynen, Sayın Başbakanın, Darülacezede uygulamadığı bir mahkeme 
kararından, oniki ay hapse mahkûm olması gibi bir olaydır bu. O zaman da. mahkeme. Sayın Baş
bakanı, İstanbul Belediye Başkanı iken, bu konulardan yargılamış ve oniki ay hapse mahkûm etmiştir. 

Tabiî, Çocuk Esirgeme Kurumuna, kimsesizlere, yoksul, evsiz barksızlara harcanması gereken 
para, şu anda Jokey Kulübünde bulunmaktadır. Bunun mertebesi 25 trilyon lira civarındadır, faiz
siz. Bu, fakir fukaraya -Başbakanın ifadesinde söylediği gibi- garip gurebaya, tüyü bitmemiş yetime 
gideceğine, şu anda, Türkiye Jokey Kulübü tarafından bu değerlendirilmektedir. 
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Değerli arkadaşlar, bunları, ben, sizlerin vicdanlarına sunuyorum. Ben, sizlere bunu arz 
ediyorum. Sayın Bakan, bu Bakanlığı taşıyamamaktadır. Aynen Urla Barbaros Çocuk Köyünde ol
duğu gibi. Bakın, orada ortalık ayağa kalktı, 20'ye yakın insan tutuklandı; ama, ne yazık ki, ne kadar 
üzücü ki, burada ikaz etmemize karşın, Sayın Bakan, Manisa'dan müdürü İzmir'e tayin etti ve ağır 
cezada daha yargılanma başlamadan -hukukçu arkadaşlar çok iyi bilir- tensiple bütün sanıklar tah
liye edildi, değerli arkadaşlarım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BÜLENT BARATALI (Devamla)- 2 dakika da alacağım var Sayın Başkan; geç başladım; 

biliyorsunuz, sükûnet yoktu. İzin verirseniz... 
BAŞKAN- Devam edin; sürenizi vereceğiz. 
BÜLENT BARATALI (Devamla)- Şimdi, Jokey Kulübü, madem bunu uygulamayacaktınız, 

neden yargıya gitti, neden yürürlüğü durdurma kararlarını istedi?! İşte burada sorumlular ortadadır. 
Yani, burada sorumlu, bir defa, siyasî olarak Sayın Bakandır, onun arkasından SHÇEK'in Genel 
Müdürüdür; ayrıca, Tarım ve Köyişleri Bakanıdır ve onun bürokratlarıdır. Neden; Sayın Tarım 
Bakanı da, bu kanuna aykırılıkları, hukuka aykırılıkları sessizce izlemiş ve gereğini yapmamış; 
dolayısıyla, Anayasanın 125, 137 ve Türk Ceza Kanununun 240 inci maddelerini ihlal etmiştir. 

Değerli arkadaşlar, şimdi bunu böyle ifade ettikten sonra, bakın, şöyle bitirmeye çalışıyorum. 
Garip gureba, fakir fukara, tüyü bitmemiş yetim hakkı, vatan ve millet edebiyatı yapanların düştüğü 
durum hepimizin gözü önündedir. Bunu ibretle izliyoruz, izlemeye devam edeceğiz. Halkımız da 
bunu merakla ve ibretle izliyor, bakalım ne sonuç çıkacak Meclisten diye. 

"Damardan gireceğiz, yolsuzlukların kökünü kazıyacağız" diyenlerin durumunu biraz sonra, 
değerli arkadaşlarım -vicdanlarına seslendim az önce- vereceğiniz oylarla göreceğiz. 

"Yolsuzlukların damarına gireceğiz" diyenlere, halkına böyle söz verenlere bir bakın. Yolsuz
luk damarına gireceklerine, bir avukatın cüzdanına girip, bunu özel olarak şişiriyorlar ve buradaki 
kamu çıkarını özel bir çıkara yeğliyorlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aynen "ak enerji yolsuzluğu" gibi, bu yolsuzluktan doğan 
çocuk da, nesebi sahih bir çocuktur. Bu çocuğun anası babası bellidir. Bu çocuğun anası ve babası 
AKP İktidarının kendisidir. Aynen ak enerji yolsuzluğu gibi nesebi tartışılmayacak şekilde bir yol
suzluktur bize göre ve bunun kararı, şimdi kucağına verilmiş olan Sayın Başbakanın elindedir. 

Yine, ikibuçuk yıldır uğraşmasına karşın, çiftçiye verilecek ucuz mazotun rengini tut
turamayanları, elinde enjektörle damar arayan, nedense, bir türlü damar bulamayan Sayın Baş
bakanı ibretle ve şaşkınlıkla izliyoruz. 

Sayın Başbakanım, elinizdeki enjektörü, lütfen, belli olan iki isme, iki ismin damarlarına 
hatırınız. Biz tavrınızı izliyoruz; ya elinizdeki enjektörle damardan girin ya da bundan sonra 
gariban, garip gureba ve tüyü bitmemiş yetim, millet ve vatan edebiyatını bırakın; bu, olmuyor çün
kü. Çünkü, bu olayda, tüyü bitmemiş olan çocuklarımızın, bakıma muhtaç olanların, kimsesizlerin 
hakkı yenmiştir ve Jokey Kulübünü zenginleştirmek uğruna hakları yenmiştir. 

İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Jokey Kulübü, iflas etti, merak etmeyin. 
BÜLENT BARATALI (Devamla) - Bu nedenle, üzeri örtülemeyecek kadar açıkta bulunan bu 

işi örtmeyin; gelin, hep beraber, vicdanlarımızın ve ettiğimiz yeminin sesini dinleyip arkadaş
larımızın verdiği bu konudaki önergeyi destekleyelim. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Azız Akgül, Diyarbakır Milletvekili, şahsı adına üçüncü söz hakkı. 
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Buyurun Sayın Akgül; söz sizin. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
AZİZ AKGÜL (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Tanm ve Köyişleri Bakanlığı arasında bir gelirin bir 
kamu kurumundan diğer bir kamu kurumuna aktarılmasıyla ilgili bir ihtilaf üzerine, Cumhuriyet 
Halk Partisinin değerli milletvekilleri bir soruşturma önergesi vererek, bunun bir yolsuzluk şeklin
de değerlendirilmesini öne sürmektedirler. 

Açıkçası, burada, Cumhuriyet Halk Partisinin değerli sözcülerinin ortaya koyduğu değerlendir
meye baktığımızda, ciddî manada gerçeğin saptırıldığını görebiliyoruz. Bunu iki noktada, 
müsaadenizle, ortaya koymak istiyorum. 

Efendim, burada, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu katma bütçeli bir idare. 
Dolayısıyla, buradan elde edilecek, yani Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Türkiye Jokey Kulübüne 
bir protokolle devretmiş olduğu yüzde l'lik hâsılatın tahsil edildikten sonra geleceği yer hazinedir. 
Dolayısıyla, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun kendi bütçesine aktarılmış gibi, 
ilave bir meblağ gibi görülen bu meblağ, aslında, bütçeye aktarılacak, hazineye aktarılacak olan bir 
meblağ. Aynı zamanda, bu kurum, hazineden de bu meblağı almaktadır. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sizin bildiğiniz gibi değil; SHÇEK Yasasını açın 
okuyun, öyle gelin. 

AZİZ AKGÜL (Devamla) - Siz maliyeci olarak bunu en iyi bilenlerdensiniz, Sayın Kılıçdaroğlu. 
Dolayısıyla, burada, iki kamu kurumu arasındaki ihtilaftan kaynaklanan bir gelir transferi 

meselesi vardır. Burada bir yolsuzluk, bir suiistimal veya görevi kötüye kullanmayla ilgili zerre 
kadar bir işlem yoktur. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
AZİZ AKGÜL (Devamla) - Bakın, burada, Ankara 6. İdare Mahkemesi, zaten, kararında çok 

net bir şekilde bir ihtilafın varlığından bahsediyor. Karann ikinci sayfasında aynen şöyle diyor: 
"Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından at yarışlarından elde edilen aylık 
hâsılatın yüzde l'inin, 2828 sayılı Kanunun 18/h maddesi uyarınca kurumlarına aktarılması isteğiy
le yapılan başvurunun, at yarışları düzenleme yetkisi devredilen Türkiye Jokey Kulübünün kanun
la kurulmamış olduğu gerekçesiyle reddedildiği; böylece, iki kurum arasında bu gelir transferiyle 
ilgili bir ihtilaf var. Çocuk Esirgeme Kurumu, bunun, yüzde l'in kendilerine aktarılmasını istiyor; 
diğer kurum, yani Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ise Türkiye Jokey Kulübe şu anda kanunla kurul
muş bir kuruluş olmadığı için, bunun transferinin hukuken mümkün olmayacağı şeklinde bir 
mütalaa getiriyor. Böylece, iki kamu kurumu arasında bir ihtilaf oluşmuştur, bir hukuk davası var
dır; dolayısıyla. Çocuk Esirgeme Kurumu, bununla ilgili, biliyorsunuz. 6. İdare Mahkemesine 
gidiyor Tarım ve Köyişleri Bakanlığı aleyhine; oradan Çocuk Esirgeme Kurumunun lehine karar 
çıkmasına rağmen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bunu temyiz ediyor. 

Yine, Sayın Kılıçdaroğlu devlette genel müdür olarak görev almıştır; bu tür davalarda, iki 
kamu kurumu arasındaki davalarda nihai neticenin alınması beklenir ve bunu en iyi bilenlerden 
birisi de Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Dolayısıyla, bu şekilde bir teamül de bütün kamu kurumları arasın
da yerleşik bir teamül olarak görülür. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır efendim. 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Yürütmeyi durdurma reddedilmiş. 
AZİZ AKGÜL (Devamla) - Ne olmuş; sizin burada verdiğiniz soruşturma önergesinin tarihi 

24 Mart 2005; aslında altı gün daha bekleşeniz, yani Danıştay'dan karar çıkmış olsa -ki. 30 Marta 
bu karar çıkmış durumda- dolayısıyla böyle bir soruşturma önergesinin verilmesine de gerek yok. 
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Faizi kim ödeyecek? 
AZİZ AKGÜL (Devamla) - Zaten Danıştayın aldığı kararla -ki, gerekçeli karar henüz 

neticelenmedi- gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra faiziyle birlikte bunlar tahsil edilir; yalnız, 
burada hepimizin dikkat etmesi gereken husus; faiziyle birlikte tahsil edilecek olan meblağ sanki 
birilerinin şu anda cebinde, yani üçüncü şahısların cebinde. Dolayısıyla, burada bir yolsuzluk yapıl
mış üçüncü şahıslara ve ondan sonra da bu yolsuzluğun üzerine gidiyoruz... 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Evet, aynen öyle; Jokey Kulübünün cebinde. 
AZİZ AKGÜL (Devamla) - Kesinlikle böyle bir şey... Olan ne, biliyor musunuz; Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığının bütçesinde. Çünkü, Jokey Kulübünün bütün bütçesi Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının kontrolünde ve onun onayıyla bütçe onaylanıyor; nereye yatırım yapacağını, hangi 
kuruşun nereye harcanacağını Tarım ve Köyişleri Bakanlığı belirliyor. Zaten öyle olduğu için, 
Çocuk Esirgeme Kurumunun açtığı dava, Tanm ve Köyişleri Bakanlığıyla alakalı. Onun için, iki 
kurum arasında ihtilaf olabilir; zaten, öyle anlaşılıyor ki, burada, kanundan gelen muğlak bir anlaş
mazlıktan dolayı bir durum ortaya çıkmış ve dolayısıyla, bunun çözümüne yönelik olarak da mah
keme nihaî kararını vermiştir şu anda. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır efendim!.. 
AZİZ AKGÜL (Devamla) - Bu mahkeme kararından sonra, burada, faiziyle birlikte bu tahsil 

edilecek. Yalnız, burada dikkat etmemiz gereken husus, sanki, faiziyle beraber tahsil edeceğimiz 
meblağ nereden gelecek biliyor musunuz; hazineden alınacak, tekrar hazineye girecek; iki tane 
kamu kurumu; yani, burada, sizin üzerinde özellikle durduğunuz, sanki, birilerinin menfaat elde et
tiği şeklindeki anlayış kesinlikle yanlıştır, kesinlikle bir çarpıtmadır ve bunu, açıkçası... Sayın Kılıç-
daroğlu, sizleri çok yakından bildiğim için, özellikle vergilerin tasarruflu kullanılması noktasında 
sizinle beraber yaptığımız çalışmalardan da biliyorum; çok hassassınız bu noktalarda; ama, burada, 
tüyü bitmemiş yetimin hakkının kaybıyla ilgili zerre kadar bir husus yok; aynı zamanda Çocuk Esir
geme Kurumuyla ilgili... Bakın, hep böyle, özellikle, o özürlü, gerçekten korunmaya muhtaç çocuk
ları önplana çıkarmak suretiyle bir hassasiyet, böyle bir ortam oluşturuluyor. Onun da, 
hükümetimizin 2002 yılından bugüne kadar oraya ayırdığı bütçe rakamlarını verdiğimiz zaman, 
dikkat edecek ve göreceksiniz ki, bizler, gerçekten çok hassas bir şekilde buna dikkat ediyoruz ve 
dolayısıyla, Çocuk Esirgeme Kurumunun gelirlerine yönelik olarak da zerre kadar bir değerlendir
me yok. Katma bütçeli olan bir idarenin gelirleri nasıl tesis edilir Sayın Kılıçdaroğlu? Bunları en iyi 
bilenlerden bir tanesi sizsiniz. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Yarışlardan gelecek yüzde l'lerle... 
BAŞKAN - Sayın Akgül, siz. Genel Kurula hitap edin, şahsa değil. 
AZİZ AKGÜL (Devamla) - Efendim, bununla ilgili, zaten, oradaki meblağlar da Tarım ve Köy 

İşleri Bakanlığının bütçesinde yer alan değerler. Onlarla ilgili herhangi bir kayıp yok. Faizleriyle 
beraber, bunlar, 2001 yılından itibaren tahsil edilip, hazineye devredilecektir. 

Şimdi, ben, size, Çocuk Esirgeme Kurumuna, hükümetimiz döneminde aktarılmış olan, büt
çeye aktarılmış olan veya bütçe rakamlarını vermek istiyorum. 

2002 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun bütçesi 121 trilyon 619 milyar. 
Biz, biliyorsunuz, 3 Kasım 2002'de seçilip geldikten sonra, oraya çok fazla müdahale etmedik; o, 
geçmiş hükümetin rakamı; ama, bizim bütçemizde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 
ayırdığımız meblağ ise, bakın, yaklaşık yüzde 80 mertebesinde artırılmış meblağ bu ve 229 trilyon 
993 milyar liraya çıkarmışız bunu. 2004 yılında 297 trilyon 828 milyar liraya çıkarmışız, 2005 
yılında 350 trilyon 580 milyar liraya çıkarmışız. Dolayısıyla, burada ima edildiği veya açıkçası 
ifade edilmek istenen, bu yavrularımızın, özürlü ve bakıma muhtaç çocuklarımızın bakımına 
yönelik olarak herhangi bir noksanlık oluşturulmamıştır; onun aksine, bütçedeki rakamlar ar
tırılarak devam ettirilmiştir. 

- 3 5 6 -



T.B.M.M. B : 85 19 . 4 . 2005 O : 1 

Şimdi, efendim, bu soruşturma önergesinde öne sürülen diğer bazı hususlar var; onları da ben, 
müsaadenizle, bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Soruşturma önergesindeki bir diğer değerlendirmede, ilk derece mahkemesi kararının uygulan
maması nedeniyle fakir fukaranın, yetimin, öksüzün ihtiyaçlarında kullanılacak gelirin azaltıldığı 
ifade ediliyor. Biraz evvel, bunu, bütçedeki artış rakamlarını tek tek vermek suretiyle, bunun kesin
likle gerçekleşmediği noktasında da ifade ettim. 

Bir diğer husus; fakir fukaranın, yetimin, öksüzün ihtiyaçlarında kullanılacak paranın tahsil 
edilmediği iddiası, tamamen bir saptırma ve polemikten ibarettir. Tartışma, ihtilaf konusu bedelin, 
Tanm Bakanlığının kontrolündeki bütçede mi yoksa genel bütçede mi olacağı noktasındaki bir 
değerlendirmedir. Zaten, bununla ilgili mahkemeye gidilmiştir. 

Diğer bir değerlendirme; öteden beri at yanşlarından elde edilen gelirlerden Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumuna pay ödendiği. Sanki, böyle bir pay alınmış da daha evvel, bizim 
hükümetimiz döneminde, şu veya bu şekilde bunun engellendiği şeklinde bir değerlendirme yapıl
mış ve bunun sonradan durdurulduğu izlenimi uyandınlmak isteniyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
AZİZ AKGÜL (Devamla) - Bugüne kadar at yanşlarından elde edilen gelirlerden Sosyal Hiz

metler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna hiçbir ödeme yapılmamıştır. Zaten, 2002 yılındaki bu talep 
de, ihtilaf ve farklı yaklaşımlar sebebiyle, Tanm ve Köyişleri Bakanlığınca reddedilmiş, mahkeme 
noktasında da neticelendirilmiş ve bu neticelenen duruma göre de, bunlar faizleriyle birlikte tahsil 
edilerek hazineye irat kaydedilecektir. Bunlan, üzerinde durarak, tekrar tekrar ifade etmek is
tiyorum. Katma bütçeli bir idare Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu; dolayısıyla, 
buradan, Tanm Bakanlığından elde edilecek olan gelir, yine hazineye devredilmiş olacaktır; yani, fark
lı herhangi bir şey yok; paranın bir cepten alınıp bir başka cebe transferinden başka bir husus değil. 

YILMAZ KAYA (îzmir) - Niye dava açılıyor o zaman?! 
AZİZ AKGÜL (Devamla) - Efendim, burada açılan dava, sadece Çocuk Esirgeme Kurumunun 

kendisine böyle bir payın aktanlması gerektiği yönündeki bir dava; başka herhangi bir husus yok. 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Siz de beğenmiyorsunuz ve uygulamıyorsunuz! 
AZİZ AKGÜL (Devamla) - Alınacak olan bu meblağ da, katma bütçeli bir değerleme olduğu 

için, hazineye devredilecektir. 
BAŞKAN - Aziz Bey, lütfen Genel Kurula hitap edin; karşılıklı konuşmayın. 
Arkadaşlar, karşılıklı konuşmayın. 
AZİZ AKGÜL (Devamla) - Ben, son olarak... 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Sonuçta kararı siz veriyorsunuz! 
BAŞKAN - Sayın Yılmaz Kaya, hatibi dinleyin. 
Siz de Genel Kurula hitap edin. 
AZİZ AKGÜL (Devamla) - Değerli milletvekilleri, iki kamu kurumu arasındaki tamamen 

hukukî ihtilaftan ortaya çıkan bu durum karşısında, herhangi bir yolsuzluktan veyahut da görevi 
kötüye kullanmaktan söz etmek mümkün değil; çünkü, burada, tamamen hukukî bir ihtilaf vardır; 
bu ihtilaf da 30 Mart 2005 tarihinde neticelenmiştir Danıştayın verdiği kararla, bu karar doğrul
tusunda her iki kurum işlem yapacaktır. 

Burada, ben, son olarak şunu söylemek istiyorum açıkçası; biz, israfı, gereksiz, amaçsız ve yarar
sız bir işlem olarak tarif ediyoruz. Buradaki, şu anda 30 Mart 2005'ten sonra, özellikle Danıştaydaki 
karar neticelendikten sonra, bu soruşturma önergesinin gereksiz, amaçsız ve yararsız bir soruşma öner
gesi olduğunu ve herhangi bir kamu yararı gözeterek verilmediği hususunda kanaatim hâsıl olmuştur. 

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
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HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Samsun) - İçtüzüğün 69 uncu maddesine göre, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ait 

olmayan ve ona, onunmuş gibi atfolunan birtakım düşünceler ifade edilmiştir. İçtüzük madde 69'a 
göre, Sayın Kılıçdaroğlu'na söz, cevap hakkı talep ediyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Koç, bu, kişisel bir konu, Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili. 
Sayın Kıhçdaroğlu, 69 uncu maddeye göre söz istiyorsunuz; gerekçenizi söyleyebilir misiniz? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Tabiî efendim. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Mecliste avukatlık olmaz efendim; kendisi istesin sözü. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Şu gerekçeyle... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sizi ilgilendiren bir konu yok. 
BAŞKAN - Biz, Divan olarak gerekli müdahaleyi yapıyoruz. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - 69 uncu maddeye göre... 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - İyi ki söyledin ha!.. İyi ki söyledin!.. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - 69 uncu maddeye göre... 
Efendim, biz, prosedüre belki uygun olur diye söyledik. 
BAŞKAN - Mikrofonunuzu açalım, yerinizden, mikrofonunuzu açalım, öyle konuşun; herkes 

duysun. Mikrofonunuz açıldı herhalde... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Evet; teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
69 uncu maddeye göre "ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfolunan 

hükümet, komisyon, siyasî parti grubu veya milletvekilleri açıklama yapabilir veya cevap verebilir" 
diye... 

BAŞKAN - 69 uncu maddeyi biliyoruz; ama... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Benim görüşümü... 
BAŞKAN - ...siz, niye söz istiyorsunuz onu anlatın bize. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Akgül, hazineye aktanlan bir paradan söz etti. 

Benim de o konuyu ileri sürdüğümü ve bildiğimi söyledi. Burada, hazineye aktarılan bir para söz 
konusu değil, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna aktarılması gereken bir para var. Bu 
konuyla ilgili açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Peki... Ben de Sayın Akgül'ün konuşmasını yakından takip ettim. Bu söylediğiniz 
konuda ve başka konularda size atıfta bulundu. 

Buyurun, çok kısa bir süre içinde, yerinizden, bu konuyla ilgili... İsterseniz kürsüye de 
gelebilirsiniz; ama, yerinizden de yapabilirsiniz açıklamayı. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Nasıl takdir ederseniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun o zaman, kürsüden yapın; fakat, yeni bir sataşmaya mahal vermeden, 

sadece, biraz önce de belirttiğiniz konuya açıklık getirmek üzere konuşmanızı rica ediyorum ve bu 
süre çok kısa olacak, 2-3 dakika içinde bitirmenizi rica ediyorum. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Değerli arkadaşlar, çok kısa, Sayın Akgül, konuş
masını yaparken, kamu kuruluşundan aldığı paranın bir başka kamu kuruluşuna aktarılacağını ifade 
etti. Bu sefer davaya taraf Tarım Bakanlığı, artı, Türkiye Jokey Kulübü de var; niye Türkiye Jokey 
Kulübünü ısrarla görmek istemiyor arkadaşlarımız?! Hazineye devredilecek deniliyor... 

İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Hayır, öyle değil... 
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Hanımefendi, sizin de Jokey Kulübüyle ilginiz var 
mı bilmiyorum; ama, çıkıp kürsüde konuşursanız seviniriz. 

İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Yarış Atı Sahipleri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanıyım... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Şöyle bir, Türkiye Jokey Kulübünün internet sitesine 

girerseniz, o sitede, toplanan at yanşlan hâsılatının nerelere dağıtıldığını görürsünüz; burada hazine 
diye bir şey yoktur. Dolayısıyla, hazineye devredilecek değil, doğrudan doğruya Çocuk Esirgeme 
Kurumunun kendi kuruluş yasasının gereği olarak, bahis oyunlanndan oraya yüzde 1 pay aktarılması 
öngörülüyor. Amaç, yoksulları, kimsesiz çocukları korumak. Biz, bu amacın altını çizmek istedik. 

Yine, Sayın Akgül, bunun, mutlaka, nihaî karar kesinleştikten sonra yerine getirileceğini söy
ledi. Adlî yargıda Sayın Akgül'ün dediği doğrudur, ama, idarî yargıda böyle bir kural söz konusu 
değil. Böyle bir kural olmadığı için, adlî yargıda olmayan, ama idarî yargıda olan yürütmeyi dur
durma karan vardır. Niye yürütmeyi durdurma istiyor, niye acaba?! Çünkü, o kararı uygulayın diyor 
mahkeme. Siz, o kararı ısrarla uygulamıyorsunuz, yürütmeyi durdurma karanna rağmen. Bu, suç 
değil mi arkadaşlar?! 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, son söz, haklarında soruşturma açılması istenilen Devlet 

Bakanı Güldal Akşit ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'ye aittir. 
Hanımefendilere öncelik ve protokol gereği, önce Sayın Güldal Akşit'i kürsüye davet 

ediyorum. 
Buyurun Sayın Akşit. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstan

bul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve 62 milletvekilinin, Türkiye Jokey Kulübü tarafından 
düzenlenen at yarışı hâsılatından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun pay almasını 
engellediğimiz iddiasıyla benim ve Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanımız hakkında Meclis soruştur
ması açılmasına ilişkin önergeyi görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Ben de, sizleri bilgilen
dirmek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Aslında, konunun içyüzünü ve tarafımızca yapılmış herhangi bir engelleme olmadığını, bir 
suiistimal olmadığını değerli önerge sahiplerinin de bildiğine eminim; ancak, bu önerge vesilesiyle 
hem konu hakkında sizleri bilgilendirmek hem de sosyal hizmetler konusunda -eğer vakit müsait 
olursa- siz değerli milletvekili arkadaşlarıma bilgi vermek üzere huzurlarınızdayım. 

Öncelikle, Meclis soruşturması önergesinde bahsi geçen konunun kısaca yasal boyutunun 2001 
yılından bugüne kadar bu yönde yürütülen çalışmaları ve Meclis soruşturmasında yer alan, yanlış 
yorumlara sebebiyet veren mesnetsiz iddiaları sırasıyla cevaplamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 1953 yılında kabul edilen At Yarışları Hak
kında Kanun, at yanşlan yapma ve müşterek bahis düzenleme yetkisini Tanm ve Köyişleri Bakan
lığına vermiştir ve aynı kanunla Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bu yetkisini, at yetiştirme ve ıs
lahını teşvik gayesiyle kurulmuş olan kamuya yararlı derneklere devredebileceğim de düzenlemiş 
bulunmaktadır. Bu konudaki gerekli yasal düzenleme -incelemek isteyen olursa- buradadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da, kanunun kendisine verdiği bu yetkiyi kullanarak, muhtelif 
tarihlerde ve muhtelif şehirlerde at yarışı ve müşterek bahis düzenleme yetkisini Bakanlar Kurulu 
kararlarıyla ki, bu Bakanlar Kurulu kararlarının tarihleri 1980, 1993 ve 1998 tarihleridir... Yalnız. 
burada şu hususa dikkatinizi çekmek isterim: Türkiye Jokey Kulübü, bu yetkiyi devralmakla, 
tamamen bağımsız hareket eden bir dernek olarak görülmemelidir; çünkü, gerek yukarıda belirt
tiğim kanun ve gerekse devri düzenleyen Bakanlar Kurulu karan, Türkiye Jokey Kulübüne, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığıyla yapılacak protokol hükümlerine ve Bakanlıkça verilecek direktiflere uy
ma mecburiyetini de getirmiş bulunmaktadır. 

- 3 5 9 -



T.B.M.M. B : 85 19 . 4 . 2005 O : 1 

Şimdi, konunun, Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunu ilgilen
diren yönünü, sizlere kısaca arz etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 18 inci 
maddesi, kurumun gelirlerini düzenlemektedir. Bu maddeye göz attığımızda, bu gelirler arasında -
okuyorum- kanunla kurulmuş Spor Toto, Millî Piyango gibi şans oyunları tertip eden kuruluşların 
aylık hâsılatlarının yüzde l'inin de kuruma gelir olarak aktarılmasının yer aldığı görülmektedir. 

18 inci maddede yer alan bu ifadeye dayanarak, yasal düzenlemenin yapıldığı 1983 yılından 
itibaren bugüne dek, gerek Millî Piyango İdaresince gerek Spor Toto Teşkilatı tarafından, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yüzde 1 pay ödenmeye başlanmış ve devam etmektedir, 
ancak, bu tarihten 2001 yılına kadar, at yarışlarıyla ilgili olarak herhangi bir talep, ödeme, yazışma 
gündeme gelmemiştir; taa ki, Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından, bu uygulamanın at yarışlarını da 
kapsaması gerektiği düşüncesiyle yazışma başlatılıncaya kadar, ki, bu tarih de 22.8.2001 tarihidir. 

Bu tarihte yapılan, başlatılan yazışmayla talepte bulunulmuş Tarım ve Köyişleri Bakanlığın
dan; ancak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumunun bu talebinin reddi üzerine -ki, buradaki gerekçede, ben, size aynen ifade edeceğim-
yasal yola başvurulmuş ve idarî dava açılmış bulunmaktadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı cevabî yazısında -bizim ilk müracaatımızda, Kurumun ilk 
müracaatında- bu konudaki haklarını -yani, at yansı düzenleme haklarını- yirmi yıllığına Türkiye 
Jokey Kulübüne devrettiğini ve Türkiye Jokey Kulübünün de, yasada belirtildiği gibi -buraya dik
katlerinizi çekmek istiyorum- kanunla kurulmuş bir kurum olmadığından bahisle, yüzde 1 payın 
Çocuk Esirgeme Kurumuna ödenmesinin mümkün olmadığını bildirmiştir. Yazışmalarla bir 
neticeye varılamaması üzerine de, Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından, 27.3.2002 tarihinde, An
kara 6. İdare Mahkemesine müracaatla. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı aleyhine, yüzde 1 payın öden
memesine ilişkin idarî işlemin iptali talebiyle dava açılmış bulunmaktadır. Yani, değerli arkadaş
larım, açılan dava, biraz evvel değerli konuşmacıların ifade ettiği gibi. bir alacak davası değildir, bir 
idarî işlemin iptali davasıdır ve davanın tarafları da, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığıdır. 

Ankara 6. İdare Mahkemesi, kendisine, idarî işlemin iptali talebiyle açılan bu davayı, 23 Ekim 
2002 tarihinde karara bağlamış ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun talebini kabul 
ederek, haklı bularak, konunun, kanunun -yani, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanununun- gelirleri düzenleyen 18 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerek
tiğini mütalaa etmiş ve at yarışları ve müşterek bahis oyunlarından yüzde 1 payın ödenmesine, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının idarî işleminin iptaline oybirliğiyle karar vermiştir. 

Bu kararda da, bazı hususlara dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Birincisi, görüleceği üzere, bu yargılamada, davacı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumudur -yani, iddia edildiği gibi farklı bir kurum yok- davalı ise, Tarım ve Köyişleri Bakan
lığıdır; yani, tek davalı söz konusudur. Türkiye Jokey Kulübü -dikkatlerinizi çekiyorum- o aşamada, 
ne davanın tarafı ne de müdahilidir. 

Bir diğer önemli husus da, kararın son paragrafını aynen okumak istiyorum, gerekçe kısmını 
geçiyorum: "Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline..." Yani, burada, şu kadar alacağın 
Sosyal Hizmetler Kurumuna ödenmesi ya da şu kadar lira alacaklıdır şeklinde bir alacak davası söz 
konusu değildir, bir idarî işlemin iptali söz konusudur. Bu husus, şuna işaret etmektedir: Karar veril
dikten hemen sonra icraî işleme geçilecek bir alacak davasının ortada olmadığıdır; bunu, özellikle 
belirtmek istiyorum. Görmek isteyen arkadaşlarıma, burada, kararı inceleme fırsatını verebilirim; 
ama. kendilerinin, zannediyorum, bu konuda incelemesi olacaktır. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Karar bizde var Sayın Bakanım. 
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DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Görüldüğü üzere, Türkiye Jokey Kulübü, 
taraf ya da davaya katılan taraf değildir. Ankara İdare Mahkemesince verilen karar ise, meblağı bel
li olan bir alacağa ilişkin olmayıp, sadece, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununun 18 inci maddesindeki, biraz önce belirtmiş olduğum, at yarışları ve müşterek bahis 
oyunlarının da, Millî Piyango ve Spor Toto gibi şans oyunlarından sayılması gerektiğine dair bir 
karardır. İcraî işlem başlatılabilmesi için, öncelikle, ödenmesi gereken meblağın tespiti gereklidir. 
Yani, kararın doğrudan icraya konulabilmesi mümkün değildir arkadaşlarım. 

Nitekim, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu da, kendilerine... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen, Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - ...21 Ocak 2003 tarihinde tebliğ edilen 

23.10.2002 tarihli bu karar üzerine, 28 Ocak 2003 tarihinde, yani, 7 gün içinde, muhatap davalı, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına yazdığı resmî yazıyla, verilen idarî yargı kararı gereği ödenmesi 
gereken yüzde 1 payın hesaplanarak belirtilen banka hesap numaralarına yatırılmasını talep etmiş
lerdir; yani, otuz gün içinde bir işlem yapılmamış olduğu iddiası da mesnetsizdir. Bu noktada, Mec
lis soruşturması önergesindeki iddialara dönecek olursak, tekrar vurgulamak adına, kurumun otuz 
günlük süre içinde hiçbir işlem yapmadığı iddiası tamamen asılsız ve hukukî dayanaktan yoksun
dur; çünkü, görüldüğü üzere, infaz için gerekli işlem başlatılmıştır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasındaki 
yazışma süreci devam ederken, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bu kez, 5 Şubat 2003 tarihinde Danış
tay'a müracaatla temyiz talebinde bulunmuştur, SHÇEK lehine verilen karan temyiz etmiştir ve 
henüz bu temyiz aşaması devam ederken Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bu temyiz müracaatından 
yaklaşık bir ay sonra, Türkiye Jokey Kulübü. 4.3.2003 tarihinde Danıştaya başvurarak bu aşamada 
davaya katılma ve yürütmenin durdurulmasını talep etmiş müracaatta bulunmuştur. 

Burada, tabiî, bir hususa özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu, talep yapılan, müracaat 
yapılan daire. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi 1. Daire değil, 10. Dairedir. Belli ki, bu husus 
gözlerinden kaçmış ya da çok hâkim olmadıkları için dosyaya, dilekçenin de kurumumuzda. Bakan
lığımızda hemen işlem görmediği gibi bir iddiaya saplandı. Halbuki, 4.8.2003 tarihinde kurumumuza 
verilen bu dilekçe aynı gün havale edilmiştir ve resmî kayıtlara girmiştir Sayın Kılıçdaroğlu. 

Danıştay 10. Dairesi ise Türkiye Jokey Kulübünün davaya katılma talebini -ki, bu talebin ken
disine intikalinden yaklaşık onaltı ay sonra- 18.6.2004 tarihinde kabul etmiştir. Bakın, müracaat 
tarihi, temyiz tarihi 4.3.2003'tür. Danıştayın bu talebi değerlendirme tarihi ise 18.6.2004'tür; yani, 
onaltı ay sonradır. Danıştayın, Türkiye Jokey Kulübünün davaya müdahale talebini kabulünden ön
ce de, 4.8.2003 tarihinde, Türkiye Jokey Kulübü, Bakanlığıma müracaatla 4.3.2003 tarihinde 
davaya katılma ve yürütmeyi durdurma talebinde bulunduklarından bahisle ve ekine de bu dilek
çelerinin, Danıştay 10. Dairesinden aldıkları derkenar yazısını koyarak; yani, bu müracaatlarını bel
geleyen resmî yazıyı koyarak yapılan idarî işlemin karar kesinleşinceye kadar, dava kesinleşinceye 
kadar durdurulması talebinde bulunmuşlardır. 

Burada da bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Bakanlığıma 
verilen dilekçenin, gerek muhalefet partisi gerekse medya tarafından iddia edildiği gibi, özel bir 
hukuk bürosunun bir rica mektubu olmadığıdır; tamamen resmî nitelikli bir dilekçedir. Bu dilekçe. 
bir kurumun -ki, bu kurumun hangisi olduğu önemli değildir; önemli olan dilekçe hakkının kullanıl
masıdır- resmî vekilleri tarafından ve yine aynı vekiller tarafından Danıştaydan alınan derkenar 
yazısını da ihtiva eden ekiyle birlikte Bakanlığımıza verilen resmî bir dilekçedir. 

Sorarım size değerli arkadaşlarım; siz benim yerimde olsaydınız, konu hakkında ilk defa bu 
dilekçeyle bilgi sahibi olsaydınız ve davanın, ne bundan önceki safahatını ne ayrıntılarını hiç bil
miyor olsaydınız, siz bu dilekçeyi ilgili kuruma aynı gün havale etmeyip de ne yapardınız?! 
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Böyle havale etmezdim Sayın Bakanım. İlgilinin talebi 
doğrultusunda işlem yaparak havale etmezdim. "SHÇEK Genel Müdürlüğüne" der. Bakan olarak... 

BAŞKAN - Sayın Bakanı dinleyelim lütfen. 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Ki, bu havaleden benim kastım, dilekçeyi, 

geçen safahat gözönüne alınarak talebin uygunluğunun değerlendirilmesi ve hukukî sürecin devamı 
için gereğinin yapılmasıdır; çünkü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yüzlerce dava 
dosyasına -örneğin, 2003 yılında 423 dosya vardır, 2004 yılında 459 dava dosyası vardır- benim, bir 
Bakan olarak, kurumun sanki avukatı ya da hukuk müşaviri gibi, bu dosyaların tamamına her ay
rıntısıyla vâkıf olmam mümkün değildir. Bu hususu takdirlerinize sunuyorum. Az evvel arz ettiğim 
ve belgelediğim hususları birlikte değerlendirdiğimizde, Türkiye Jokey Kulübü vekillerinin resmî 
dilekçesinin özel bir avukatlık bürosunun yazılı talebi olarak değerlendirilmesi, yine benim resmî 
havalemin de bu yazının altına düşülmüş bir not olarak değerlendirilmesi... 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır efendim, talimat olarak. 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - ...ve üstelik bu havalenin de, yorum ve 

hayal sınırları zorlanarak, yasaya aykırı işlem talimatı olarak ifade edilmesi... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Evet, aynen öyle. 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - ...ne gerçekle ne de iyi niyet kurallarıyla 

bağdaşmamaktadır arkadaşlar. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Tümüyle gerçeğe uygun. 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Değerli arkadaşlar, çünkü, şayet benim 

yasaya aykırı işlem yapma talimatı vermek gibi bir niyetim olsaydı... ya da varsayalım ki, ben böy
le bir talimat verdim, anlaşılamaz bir talimat verdim, yetkililerin, kurum yetkililerinin, gerek 
Anayasa gerekse Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince bu konuda beni uyarma 
ve konunun açıklanmasını isteme hakları her zaman mevcuttur ve mevcut idi; ancak, bu konuda 
bana ulaşan ne bir talep ne de bu konuda herhangi bir açıklama talebi olmamıştır. 

BAŞKAN - Toparlar mısınız Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Toparlayacağım. 
BAŞKAN - Sağ olun. 
DE VLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Dolayısıyla, soruşturma önergesinde bir nevi 

yargısız infaza gidilmiş, talimatın yasaya aykın olduğu iddia edilmiş ve bu talimat yüzünden de 
SHÇEK'in bugüne kadar Türkiye Jokey Kulübünden alması gereken alacağını almadığı, hatta 1 trilyon 
liralık -aylık 1 trilyon lira; bakın, telaffuz edilen rakam budur- gelir kaybına uğratıldığının ifade edil
mesi, tamamen haksız, insafsız ve dayanaksızdır. Arz ettiğim gibi, bu, bir talimat değil, bir havaledir. 

Değerli arkadaşlarım, henüz icraî yolla tahsil aşamasına gelmemiş, hatta rakam olarak dahi 
belirlenmemiş, belli olmayan, temyiz süreci devam eden bir alacağı, üstelik nasıl tespit edildiğini 
anlayamadığımız bir şekilde, sanki ortada Türkiye Jokey Klübünün SHÇEK Genel Müdürlüğüne 
aylık 1 trilyon lira ödemesine dair bir yargı kararı varmışçasına ve bu tahsilat işlemi de benim bu 
talimatımla durdurulmuşçasına bir iddiada bulunmak ne kadar haksız ve hukukî dayanaktan yok
sundur; bunu değerli takdirlerinize sunuyorum. 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Hâsılatın yüzde 1 'ini tespit etmek çok zor değil. 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Ortada henüz başlatılmış bir tahsilat işlemi 

ya da karşı tarafça yapılan bir ödeme işlemi yoktur ki engellensin Sayın Kılıçdaroğlu, yoktur ki dur
durulsun. Hani, ortada bir meblağ olur da tahsilatı başlar; ama, bunu durdurmaya gidersiniz, bunu 
engellemeye gidersiniz ya da bu trilyonlar -nasıl hesapladılarsa- bir başka kişinin ya da kurumun 
cebine gider. Böyle bir işlem yoktur; bunun yapılmasına da asla göz yummayız zaten. 

- 3 6 2 -



T.B.M.M. B : 85 19 . 4 . 2005 O : 1 

Öyle zannediyorum ki, soruşturma önergesinde imzası bulunan değerli milletvekili arkadaş
larım bu hususları gözden kaçırdıklarına göre, ya dosya kendilerine tam ulaştırılmadı ya da bu 
hususu inceleyecek vakti bulamadılar. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hepsi var Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Öte yandan, haklan olmasına rağmen 

yasaya aykırılık konusunda bir tereddüt hâsıl olmuş ise, bunu gidermek ve kurumu zarara uğrat
mamak adına, sahip oldukları yasal haklarını kullanmaksızın ve üstelik kendi yetkilerini de aşarak 
yoruma giden ve buna dayalı olarak işlem tesis etme girişiminde bulunan kurum yetkilileri hakkın
da da gerekli işlemler başlatılmıştır. Bu hususu da kısaca bilgilerinize sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konunun bir başka boyutu da -burada, sizlere arz etmek istiyorum- dev
letin iki resmî kurumu arasında parasal konuda bir anlaşmazlık temyiz aşamasında iken, alacağın 
tahsilinde herhangi bir risk olmaması da dikkate alınarak, icra takibi başlatılmamasının ciddî bir ek
siklik olmadığı kanaatini taşıdığımı ifade etmek istiyorum. 

Şöyle ki, artık temyiz aşamasına gelmiş bir ihtilafta ve üstelik yasal faiziyle birlikte tahsil 
edilebilecek bir alacak henüz karar kesinleşmeden devletin iki resmî kurumunun, yani, Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının -çünkü, 18.6.2004 tarihine 
kadar, yani, Danıştay tarafından müdahil olarak davaya katılma talepleri kabul edilinceye kadar 
davanın yasal tarafları Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Tarım ve Köyişleri Bakan
lığıdır- birbirlerine karşı icraî yollara başvurması, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulun
ması gibi bir teamüle çok sık rastlanılamamaktadır; tam aksine, bu gibi durumlarda, kararın kesin
leşmesi beklenilmektedir; çünkü, ortada bir kayıp söz konusu değildir. 

Öyle zannediyorum ki, benim bu olaya vâkıf olduğum tarihe kadar geçen yaklaşık on aylık süre 
içinde suç duyurusunda bulunma ve benzeri herhangi bir yola başvurulmamış olmasının... Çünkü, 
karar verildikten on ay sonra ben olaya vâkıf oldum değerli milletvekili arkadaşlarım; yani, o on ay
lık sürenin hesabı bende değil; ama, eminim ki, o zaman da, bu sebeple, yani, temyiz aşamasının 
sonunun beklenmesinin daha basiretli bir hareket tarzı olacağı düşüncesiyle bu yola gidilmemiştir. 

BAŞKAN - Sayın Akşit, lütfen toparlayalım; sürenizi misliyle aştınız. 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Sayın Başkan, biliyorum; ama, bu önemli 

bir konu; arz etmeme müsaade edin. 
Nitekim, 30 Mart 2005 tarihi itibariyle Danıştay 10. Dairesi kararını vermiş, temyiz in

celemesini tamamlamış ve Ankara 6. İdare Mahkemesinin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu lehine vermiş olduğu kararı, yani, idarî işlemin iptali kararını onamıştır. Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu da, kararın yazılma sürecini beklemeksizin, 8.4.2005 tarihinde, Danış-
taydan aldığı derkenar yazısına dayanarak, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı ve davaya katılan Türkiye 
Jokey Kulübü nezdinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ödemeleri gereken payın 
-ki, bu rakam bizim tarafımızdan halen bilinmemektedir, karşı tarafça belirlenmek durumundadır-
miktarının tespiti ile kurumumuz hesabına yatınlmasını talep etmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu açıklamalarımın ardından kısaca olayı 
özetleyerek bitirmek istiyorum. İlgili kanun maddesinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında farklı yorumlanmasından sonra konu yargıya in
tikal etmiş ve 30 Mart tarihi itibariyle de neticelenmiştir. Ortada bir para kaybı söz konusu değildir; 
yasal faiziyle tahsil edilecek olan bir alacak söz konusudur. Ancak, yargı sürecinin hiçbir aşamasın
da, yani, ne benden önce konuyla ilgili bakanlar tarafından ne de benim tarafımdan tahsilatın dur
durulması veya engellenmesi yönünde bir girişimde bulunulmamıştır; aksine, idarî süreç içerisinde 
tahsilatın gerçekleştirilmesi için gerekli yazışmalar başlatılmıştır. 
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Bu vesileyle, bir konuyu daha bilgilerinize sunmak istiyorum. Yasal süreci gözönüne aldığınız
da bu süreç içerisinde benim bu Bakanlığa atanma tarihim 5 Mayıs 2003'tür, yani, Ankara 6. İdare 
Mahkemesinin kararından yaklaşık yedi ay sonradır. Olaya muttali olmam ise, yine, Türkiye Jokey 
Kulübünün soruşturma önergesine konu resmî dilekçesiyledir ki, bu tarih de 4.8.2003'tür ve yine, 
benim bu Bakanlığa atanma tarihimden yaklaşık on ay sonraya tekabül etmektedir ve gelinen son 
nokta da, Çocuk Esirgeme Kurumunun herhangi bir şekilde zarara uğratılmış olması söz konusu 
değildir. Konuyla ilgili Çocuk Esirgeme Kurumunun görüşü yargı tarafından benimsenmiş ve 
Danıştay tarafından onaylanmıştır. 

Sonra, konusu malî sonuç doğuran ve yargıya intikal eden anlaşmazlıklarda, hukuk yollarının 
tamamen tüketilmesi genel kabul gören bir esastır. Özellikle, iki kamu kurumu arasında konusu 
malî sonuç doğuran anlaşmazlıklarda hukuk yolları beklenmeksizin hareket edilmesi, tüketilmek-
sizin hareket edilmesi bence basiretli bir hareket tarzı değildir. Ayrıca, iki kamu kurumu arasında 
bu ihtilafın tüm hukuk yollarının tüketilmesi suretiyle sonuçlandırılması hukuk devleti olmamızın 
da önemli bir gereğidir diye düşünüyorum. 

Önemli bir diğer husus da, sürekli olarak 1 trilyon lira aylık kayıptan bahsedilmektedir. Burada 
bu konunun nasıl saptırıldığının da, nasıl farklı boyutlara taşındığının da bilgisini size sunmak is
terim değerli arkadaşlarım. Bildiğiniz gibi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu katma 
bütçeli bir idaredir, 5018 sayılı Kanuna kadar. Bildiğiniz gibi kamu kurum ve kuruluşlarının büt
çeleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılmaktadır. Kurum bütçesinin gelir tahminleri 
de bütçelerinde gösterilmektedir. Yıl içinde gelir rakamının öngörülenden fazla ya da eksik olması, 
o kurumun toplam bütçe rakamını etkilememektedir. Dolayısıyla, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumunun at yarışlarından alacağı paylar doğrudan Çocuk Esirgeme Kurumunun bütçesine 
gelir olarak yansımayıp, sadece genel bütçe gelirlerinin artmasını sağlayacak rakamlardır, bir son
raki yıl bütçesi değerlendirilirken gözönüne alınacak rakamlardır. Dolayısıyla, temyiz aşaması bit
meden, karar kesinleşmeden paranın tahsil edilip edilmemiş olmasının bir önemi yoktur; çünkü, bu 
para yasal faiziyle tahsil edilecektir ve hazine bütçesine gidecek, hazine kasasına girecek olan bir 
paradır; Sosyal Hizmetlerin kasasına direkt girecek olan bir para değildir. 

Bir başka hususu da yine size vurgulamak istiyorum. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu üstünde dur
duğu için söylemek istiyorum. Sürekli olarak, söz, özel bir hukuk bürosuna, hatta bir bakanın oğ
luna getirilerek suçlama gayreti içine girilmiştir. Türkiye Jokey Kulübünün avukatının kim olacağı 
veya olduğu onların bileceği iştir, vekili tutan kurumun bileceği iştir. Avukat olma hakkını elde eden 
herkesi avukat olarak tutabilirler. Gerekli tahsili yapan, belgesini alan herkes de, ülkemizde mev
zuat çerçevesinde avukatlık yapma hakkına sahiptir ve tabiî Sayın Kılıçdaroğlu'nun merakını gider
mek açısından da söyleyeyim, Kurumuma dilekçe veren, Bakanlığıma dilekçe veren kişi Mahmut 
Savaş isimli bir avukattır. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, sürenizi 2 misliye yakın aştınız. 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Bitiriyorum, son sözümü söylüyorum. 
BAŞKAN-Lütfen... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Acaba ortakları kim. Sayın Bakan?! 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Sayın Bakan, ortakları kim acaba Mahmut Beyin'?! 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ortada ciddî konular 

olduğunda, tabiî ki konuşacağız, tabiî ki tartışacağız; bu, çok doğaldır; ancak, ceviz kabuğunu dol
durmayan bir konuyu sürekli gündemde tutarak ve sanki ortada bir yolsuzluk varmış gibi lanse 
ederek bu alana zarar vermeye hiç ama hiç kimsenin hakkı yoktur. 
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Sonuç olarak, biz AK Parti olarak ve ben Bakan olarak, garibin, yetimin, öksüzün, özürlünün 
kurumu olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu üzerinden siyaset yapmak düşüncesin
de hiç olmadım, olmadık ve olmayacağız. (AK Parti sıralarından alkışlar) Ancak, başkalarının da 
bu konulan saptırarak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu üzerinden siyaset yapmasına 
asla müsamaha gösterecek değiliz arkadaşlarım. 

Bu duygu ve düşüncelerle, konuyu takdirlerinize arz ediyorum ve müsaadelerinizle, sözlerimi, 
kendime yaşam felsefesi edindiğim bir dörtlükle bitirmek istiyorum. 

"Sen usandırma eli, el de usandırmaz seni 
Hilekârlık eyleme, kimse dolandırmaz seni 
Desti a'dâdan soğuk su içme, kandırmaz seni." 
Müstakim ol -yani, doğru ol- Hazreti Allah utandırmaz seni." 
Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Allah'ı bu işe de kattınız, bakıyorum! 
BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü; buyurun. (AK Parti sıralarından 

alkışlar) 
Sizin de süreniz 10 dakika; Sayın Akşit 2 misliden fazla kullandı süresini, lütfen, siz daha dik

katli davranın. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - 3 misli kullandı! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; Sayın Başkanımızın uyarısına kesinlikle uyacağım, sizlerin vaktini çok almayacağım. 
Burada, konunun birçok yönü ele alındı. Ben, eğer müsaade ederseniz, girişten sonra, biraz, 

Tarım Bakanlığı ile Jokey Kulübü ilişkisi hakkında birkaç hususu belirteceğim. Sonra da, Bakan
lığımızın bu olayın gelişimiyle ilgili yerine getirdiği sorumlulukları kısaca ifade edeceğim; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum ilkönce. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumuna yüzde 1 oranında yapılacak kesintilerin ödenmemesi hakkında vermiş olduk
ları Meclis soruşturması önergesi için huzurunuzdayım. 

6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun uyarınca, ülkemizde at yarışlarını yapmak ve bu 
yarışlar üzerinde müşterek bahisler tertip etmek hak ve salahiyeti Bakanlığımıza verilmiştir. Bakan
lığımızın, yine, aynı kanun uyarınca, bu hak ve salahiyetlerini başka kuruluşlara devretme imkânı 
bulunmaktadır; nitekim, Bakanlar Kurulunun 1993 yılında vermiş olduğu bir karar gereğince, at 
yetiştirme ve ıslahını teşvik gayesiyle kurulmuş ve kamu yaranna çalıştığı onaylanmış olan Türkiye 
Jokey Kulübüne bu yetkiyi yirmi yıl süreyle devretmiştir. 

Bakanlığımız ile Türkiye Jokey Kulübü arasında yapılan sözleşmeye göre, sözleşmenin 
hitamında veya feshinde, bilumum para, alacak ve haklar ile emval ve emlak ve tesisler aynı maksat 
ve gayelere tahsis edilmek üzere Bakanlığımıza devredilecektir. 6132 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 
ve sözleşme hükümleri uyarınca, Bakanlığımız, bu derneğin tüm işlemlerini denetlemeye yetkilidir. 

Yukanda belirtildiği üzere. Bakanlığımıza verilen atçılık ve yarışçılıkla ilgili görevler ya doğ
rudan Bakanlığımız tarafından ya da Türkiye Jokey Kulübüyle birlikte yürütülmekte ve bunlara ait 
masraflar yarış gelirlerinden karşılanmaktadır. 

Ülkemizde, halen, yedi ilde yapılan resmî programlı at yarışları üzerine müşterek bahis tertip 
edilmektedir. Müşterek bahislerden elde edilen gelirlerden, at yanşlannın yapılabilmesi için gerekli 
olan tesisler ve hipodromlar inşa edilmekte, yarışlarda dereceye giren at ve yetiştiricilerine ikramiye 
ve yetiştiricilik primleri dağıtılmakta, yasal olarak birçok kurum ve kuruluşa yapılması gereken 
kesintiler ödenmekte, damızlık atlar satın alınmakta ve yetiştiricilerin hizmetine sunulmaktadır. 
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Özellikle, yasal olarak birçok kurum ve kuruluşa yapılan bu kesintilerle ilgili... Ben, sadece 
isimlerini saymak istiyorum. Genel bütçeye vergi olarak, Savunma Sanayiine, Tanıtma Fonuna, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonuna, belediyelere, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumuna, Olimpiyat Fonuna ve Kızılaya bu ödemeler yapılmaktadır. 2004 yılında, kamu kurum 
ve kuruluşlarına, atçılık sektöründen 718 trilyon lira kaynak aktarılmıştır. Ancak, son yıllarda, diğer 
alanlardaki şans oyunları ve müşterek bahislerin çoğalmasının yanı sıra, at yarışlarında müşterek 
bahislerden yapılan yasal kesintilerin oranı yüzde 65'e kadar yükselmiştir; dolayısıyla, yarış 
kazananlara, oynadıklarının sadece yüzde 45'i ödenebilmektedir. Bu da, yarışseverlerin müşterek 
bahislere olan ilgisinin her gün biraz daha azalmasına ve ne yazık ki, kanundışı oyunlara yönel
melerine sebep olmaktadır. 

Mevcut durumun iyileştirilmesi gereği ortadadır. Başbakanlıkla müştereken hazırlanan kanun 
taslağı kurumların görüşüne açılmıştır. Bu konuda da Yüce Meclisimizin konuyu daha düzgün bir 
şekilde ele almasını ve kanunlaşması konusunda yardımlarını talep ediyoruz. 

Görüşülmekte olan önergedeki iddialarla ilgili olarak Bakanlığımızca yapılan iş ve işlemlerin 
özetini ise şu şekilde takdirlerinize arz ediyorum: Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımıza gönderilen 2001 yılındaki yazıda, at 
yarışlarında elde edilen aylık hâsılatın yüzde l'inin kurumlarına aktarılması talep edilmiş ve bunun 
için bize resmen müracaat edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız, Maliye Bakanlığı ve diğer 
ilgili birimlerin görüşlerine başvurmuş, buna göre alınan cevaplar doğrultusunda bir değerlendirme 
yapılmış ve anılan kulübün, elde ettiği hâsılattan pay ödeme yükümlülüğü altında bulunmadığı 
kanaatine varılmış ve söz konusu başvuru Bakanlığımızca reddedilmiştir. Bunun üzerine, bilindiği 
gibi, ilgili kurum, Ankara 6. İdare Mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Bu olaydan sonra, adı geçen 
mahkemece, 2002 tarihinde, dava konusunu işlemin iptaline karar verilmiş olup, söz konusu karar, 
Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğince, öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle temyiz edilmiş, 
bunun yanında, Türkiye Jokey Kulübüne, mahkeme kararının otuz gün içerisinde uygulanması 
yönünde talimat verilmiştir. Danıştay 10. Dairesince 2003 tarihinde, yürütmenin durdurulması is
temimiz reddedilmiştir. Ankara 6. idare Mahkemesinin iptal karan ile Danıştay tarafından verilen 
karar, Bakanlığımızca, geciktirilmeksizin, gereği yapılmak üzere, Türkiye Jokey Kulübüne tekrar 
bildirimde bulunulmuştur ve nihayet, Danıştay, yapılan temyiz talebimizi de reddetmiştir. İdare 
mahkemesi kararının onanması üzerine, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü kurumumuza müracaat ederek, gerekli ödemenin yapılması talebinde bulunmuş ve 
Bakanlığımız da, yine, bu talebin doğrultusunda, 14.4.2005 tarihinde ilgili kuruma gerekli 
ödemenin yapılması konusunda talimat vermiştir. 

Sonuç olarak, olayın başlangıcı olan 1983 yılından bugüne kadar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu için gerek Bakanlığımız gerekse Türkiye Jokey Kulübü tarafından herhangi bir 
kesinti yapılmamış; diğer bir ifadeyle, yapılan bir yardımın durdurulması da böylece söz konusu 
değildir. 

Bakanlığımızca, mahkeme kararlarının uygulanması yönünde ilgili kulübe zamanında gerekli 
talimatlar verilmiştir. Bu nedenle, mahkeme kararlarının uygulanmaması gibi bir durum Bakan
lığımız için söz konusu değildir. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri... 
TARIM VE KÖYlŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya)- Sayın Başkan, milletvekili ar

kadaşlarım bu kadar kısa konuşmama şaşırıyorlar ve eksüre kullanmamı istiyorlar... 
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BAŞKAN- Sayın Bakan, mutadı dışında, çok kısa süre içinde bitirdi; uyarımızı dikkate aldı; 
sağ olsun. 

Değerli milletvekilleri, Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Devlet Bakanı Güldal Akşit ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü haklarında Mec

lis soruşturması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
Anayasanın 100 üncü maddesi hükmü gereğince, oylamayı gizli oylama şeklinde yapacağız. 
Oylamaya başlamadan önce, oylamanın yöntemiyle ilgili olarak bazı açıklamalarda 

bulunacağım. 
Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: 
Komisyon ve hükümet sıralarında yer alan Kâtip Üyelerden, komisyon sırasındaki Kâtip Üye, 

Adana'dan başlayarak Denizli'ye kadar -Denizli dahil- ve Diyarbakır'dan başlayarak İstanbul'a 
kadar -İstanbul dahil- hükümet sırasındaki Kâtip Üye ise İzmir'den başlayarak Mardin'e kadar -Mar
din dahil- ve Mersin'den başlayarak Zonguldak'a kadar -Zonguldak dahil- adı okunan milletvekiline 
biri beyaz, biri yeşil, biri de kırmızı olmak üzere üç yuvarlak pul ile mühürlü zarf verecek ve pul ve 
zarf verilen milletvekilini ad defterinde işaretleyecektir. 

Milletvekilleri, Başkanlık kürsüsünün sağında ve solunda yer alan kabinlerden başka yerde oy
larını kullanamayacaklardır. 

Biraz bekleyin arkadaşlar! Prosedürü tamamlayalım, ondan sonra oy kullanılacak... 
Vekâleten oy kullanacak bakanlar da, yerine oy kullanacakları bakanın ilinin bulunduğu 

bölümde oylarını kullanacaklardır. 
Bildiğiniz üzere, bu pullardan beyaz olanı kabul, kırmızı olanı ret, yeşil olanı ise çekimser oyu 

ifade etmektedir. 
Oyunu kullanacak sayın üye, Kâtip Üyeden üç yuvarlak pul ile mühürlü zarfı aldıktan ve adını 

ad defterine işaretlettirdikten sonra kapalı oy verme yerine girecek, oy olarak kullanacağı pulu 
burada zarfın içerisine koyacak, diğer iki pulu ise ıskarta kutusuna atacaktır. Bilahara, oy verme 
yerinden çıkacak olan üye, oy pulunun bulunduğu zarfı Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne 
konulan oy kutusuna atacaktır. 

Oylamada adı okunmayan milletvekillerine pul ve zarf verilmeyecektir. 
Değerli milletvekilleri, bu anlattıklarımız, demokrasinin şeklî şartlan açısından önemlidir. Oy

lama hakkıyla ilgili, "gizli oy, açık tasnif" hakkını elde etmekle ilgili çok uzun uğraş vermiştir özel
likle Avrupa ülkeleri; ondan sonra bu hak elde edilmiştir. Bu hakkın bihakkın yerine getirilmesinde 
yarar vardır; o yüzden, uyarılar doğrultusunda oy kullanmanızı rica ediyoruz. 

Salonda bulunan Kâtip Üye arkadaşlarımız da -sadece Divanda bulunan iki arkadaşımız değil-
Bayram Bey, Yaşar Bey taraflarda, kanatlarda yerlerinizi aldınız değil mi? 

Şimdi, gizli oylamaya Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek'in yerine Ulaştırma Bakanı 

Sayın Binali Yıldırım, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik'in yerine Tarım ve Köyişleri Sayın 
Sami Güçlü, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Zeki Ergezen'in yerine İçişleri Bakanı Sayın Ab-
dülkadir Aksu vekâleten oy kullanacaklardır. 

(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Oyunu kullanılmayan sayın üye var mı? Yok. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 62 millet
vekilinin, Devlet Bakanı Güldal Akşit ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü haklarında, 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin (9/12) esas numaralı önergesinin gizli oylamasının sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 408 
Kabul: 131 
Ret: 261 
Çekimser: 9 
Boş: 7 
Böylece, Meclis soruşturması açılması kabul edilmemiştir. 
Konuyla ilgili yerinden söz talebi bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın 

Haluk Koç'a, İçtüzüğün 60 inci maddesine göre, pek kısa olmak kaydıyla, yerinden söz hakkı 
veriyoruz. 

Buyurun Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Ben, bazı noktaların tutanaklara geçirilmesi açısından görüşlerimi bildirmek istiyorum. 
Bir usul hatası yapıldığı kanısındayım, işlem bitmiştir; fakat, bunun tutanaklara geçmesi ve 

bundan sonra yapılabilecek olan benzer uygulamalarda dikkat edilmesi açısından görüşlerimi ifade 
edeceğim. 

Şimdi, İçtüzüğün 107 nci maddesine baktığımız zaman -Meclis soruşturması açılması için 
önergede- ikinci paragrafta "Bu önergede; Bakanlar Kurulunun genel siyasetinden veya bakanlık
ların görevleriyle ilgili işlerden dolayı hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya 
bakanın" deniliyor; tekil ifade var. 

İkincisi, soruşturma önergesi açılması istemi, cezaî bir sürecin başlatılması için verilen bir 
önergedir. Kabul edilebilir, reddedilebilir; ama bir sürecin başlangıcıdır ve suçların ve cezaların şah
sîliği ilkesi, burada Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divana gönderme kararı, eski Başbakan Sayın 
Mesut Yılmaz ve Güneş Taner hakkındaki karanndan sonra da dikkat edilmesi gereken bir husustu 
Divanınız tarafından. Çünkü, yürütme, zaten konu olduğu gibi, yargı kararlarını zaman zaman uy
gulamıyor; ama, yasama organını, alınan son Anayasa Mahkemesi kararında olduğu gibi, yani yar
gı kararını uygulamıyor noktasına düşürmememiz gerekiyordu. Bunu ifade etmek istiyorum. 

Bir de, bir milletvekili olarak vicdanî bir sorumluluk paylaşmak istiyorum burada. Tabiî ki, 
grup kararı alınamıyor. Sayın bakanları ayrı ayrı dinledik. Lehte, aleyhte konuşan sayın milletvekil
lerini dinledik. Sonuçta, bu bilgiler etrafında, oylarımızla vicdanî bir karar vereceğiz. Ben, iki sayın 
bakan arasında bir ayırım yapma durumundayım. İkisine de beyaz verebilirim, ikisine de yeşil 
verebilirim, ikisine de kırmızı verebilirim veya ayrı ayrı oy kullanabilirim; yani, bunu ifade etme 
hakkından, bir milletvekili olarak mahrum kalıyorum bu uygulama sırasında. Bunu ifade etmek is
tiyorum ve son Anayasa Mahkemesi kararının, sizlerin düşüncenizde, Kanunlar Kararların belirttiği 
gibi, efendim, daha önceki uygulamalarda da, 14 sayın bakan hakkında ortak soruşturma önergesi 
açılması istenmişti, hepsi beraber oylandı ilkesinin geçerli olmayacağını düşünüyorum. Bundan 
sonra, belki, bir İçtüzük değişikliğine, bu yaşadıklarımız bir temel oluşturur düşüncesiyle, bunu 
tutanaklara geçirmek istiyorum ve bir hata yapıldığını burada ifada etmek istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN - Sağ olun Sayın Koç. 
Değerli milletvekilleri, biz, oylama öncesi, bu konuyu, Divan Kâtibi arkadaşlarımızla aramızda 

görüştük. Meclis soruşturması açılıp açılmaması konusundaki oylamanın, iki bakan hakkında ayrı 
ayrı yapılması gerektiği yönündeki görüşü de dinledik. Bu görüş daha önce de tartışıldı; ama, daha 
önce, bu konu, oylama öncesi, gruplar tarafından yahut milletvekilleri tarafından bir usul tartışması 
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açılarak getirilebilir, oylamanın ayrı ayrı yapılması istenebilirdi, daha önce yapıldığı gibi, benzer 
konularda. Böyle bir talep gelmedi. Kanunlar ve Kararlardan gelen şekliyle, aramızdaki konuş
manın sonucunda, önerge, iki bakanla ilgili birlikte verildiği için, oylamanın birlikte yapılması 
yoluna gidildi; ancak, oylama sonuçlanmak üzereyken konu gündeme geldi. O nedenle, durum böy
le cereyan etti. Bilgilerinize sunmak istedim. 

Şimdi, Meclis soruşturması açılması kabul edilmediğine göre, alınan karar gereğince, sözlü 
sorular ve diğer denetim konularını görüşmüyor, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

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

BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon 
raporu gelmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

2.- Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesini erteliyoruz. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Mera 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet 
Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Mera 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet 
Komisyonları Raporları (2/386) (S. Sayısı: 867) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 867 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyenler: Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına. Bursa Millet

vekili Faruk Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Muğla Milletvekili Gürol Ergin; şahısları 
adına, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç. 

Değerli milletvekilleri, saat 15.00'ten beri, üçbuçuk saattir ara vermeden çalıştı Meclis. 
Kaldığımız yerden devam etmek üzere, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.25 

(x) 867 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.42 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali DİNÇER 
Kâtip Üyeler: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

867 sıra sayılı kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Mera 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet 
Komisyonları Raporları (2/386) (S. Sayısı: 867) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Ara vermeden önce, teklifin tümü üzerinde söz isteyenleri okumuştum. 
Adalet ve Kalkınma Partisi adına söz isteyen Bursa Milletvekili Sayın Faruk Çelik söz istemini 

geri aldı. 
Şimdi, sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Muğla Milletvekili Gürol Ergin'de. 
Buyurun Sayın Ergin. 
CHP GRUBU ADINA GÜROL ERGÎN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Teklifi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum; sizleri ve Yüce Ulusumuzu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 4342 sayılı Mera Kanunu, Türk tarımı ve Türk çiftçisi için yaşamsal 
önemi olan bir kanundur. Bu kanun, 25 Şubat 1998 tarihinde, günümüzden yedi yıl önce, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde oturuma katılan değişik siyasî partilere mensup tüm üyelerin oybirliğiyle 
kabul edilmiş ve bu olay, herkes tarafından devrim olarak nitelendirilmiştir. Devrim olarak nitelen
dirilmesinin nedeni ise, 1998 yılına kadar, cumhuriyet döneminde tarım alanında sayısız yasal 
düzenlemeler yapılmasına karşın, meraların korunup kullanılması hakkında herhangi bir yasal 
düzenleme gerçekleştirilememiş olmasıdır. 

Mera Yasasının amacı nedir; Mera Yasasının amacı, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit, 
tahsis, kullanım, koruma ve geliştirilmesini sağlamaktır. Bu yasanın çıkarılış nedeni, 1940 yılında 
44 000 000 hektar olup, korunamadığı için 1991'de 12 000 000 hektara, 2000'li yılların başında ise 
10 000 000 hektarın da altına indiği uzmanlarca belirtilen meralarımızın daha fazla azalmasını ön
lemektir. Bu bakımdan, Mera Yasasının çok özel amacı vardır. 

Hepimizin bildiği gibi, değerli arkadaşlarım, hayvancılığımız sürekli kan kaybetmektedir ve bu 
kan kaybının önüne, ancak meraların korunup geliştirilmesi ile daha fazla kuru ot üretilerek 
geçilebilirdi. Anayasamız da 45 inci maddesinde devletimize, çayır ve meraların amaç dışı kullanıl
masını ve tahribini önlemeyi görev olarak vermiştir. 

Değerli milletvekilleri, Mera Yasası, can çekişen hayvancılığı sağlıklı hale getirmek için, 
meralarımızı her türlü tecavüzden korumak, mera alanlarının daralmasını önlemek için çıkarıldı. Ül
kemiz hayvancılığının içler acısı halini sizlere anlatmayı gereksiz görürüm. Eğer, bugün, ülkemizdeki 
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büyük ve küçükbaş hayvan sayılan, çok değil, yirmi yıl öncesine göre yarı yarıya azalmışsa, bunda 
geçmiş hükümetlerin yanlış ekonomi ve tarım politikaları kadar, 1950'li yıllarda başlayan meraları 
tahrip anlayışının da çok ciddî etkisi olmuştur. Bütün bunları ve hayvancılığımızın içine düştüğü 
zavallı durumu görerek meralarımızın üzerine titrememiz gerekir. Oysa, görüyoruz ki, Mera 
Yasasında yapılmak istenen her değişiklik meralan korumayı değil, tam tersine, meralan amacı 
dışında daha kolay kullanılabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır; tıpkı, Orman Yasasında yapılan ve 
yapılmak istenen her değişiklikte ormanlan korumanın değil, ormanları haksız kullanıma açmanın 
düşünüldüğü gibi. Eğer Türk tanmının kalkınmasını istiyorsak, önce, üzerinde tarım yapılan toprak
larımızı, hayvanlarımızı beslediğimiz meralan korumamız ve iyileştirilmesi için çaba göstermemiz 
gerekir. Oysa, sayın milletvekilleri, görüşmeye başlayacağımız bu yasa teklifiyle Mera Kanununda 
yapılmak istenen değişiklik meralanmızı koruyup geliştirmeyi değil, mera alanlarını daraltmayı 
hedeflemektedir. Bu anlayış tarzıyla, Türk tarımı yarın daha kötü duruma, Türk çiftçisi ise bugün
kü zavallı durumunu arar hale gelecektir. 

Değerli milletvekilleri, Mera Yasasının yürürlüğe girmesinden günümüze kadar geçen yaklaşık 
yedi yıllık süre içerisinde, 1 000 000 hektar kadar alanın tahsis işlemi yapılmıştır. Bu 1 000 000 hek
tar alanın büyük çoğunluğu da kadastro geçmiş, daha önce mera, yaylak, kışlak olarak tescili yapıl
mış alanlardır; yani, geçen yaklaşık altı yıllık süreçte var olan alanların, en iyi tahminle, yalnızca 
yüzde 10'unda tespit, tahdit ve tahsis çalışması yapılabilmiştir. Ayrıca, örneğin, mera alanı il toplam 
alanının yüzde 50'sinden fazla olan Erzurum ve Ağrı İllerinde tahsis işleminin tamamlandığı alan
ların toplamı yüzde 5'Ierin bile altındadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığımıza düşen görev, süreci hızlandırmak, çalışmalara ivme kazan
dırmak olmalıydı. Oysa, Bakanlık, üzerine düşen görevi yapacak, meralan koruyup geliştirecek yer
de, Mayıs 2004'te hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisine getirdiği bir yasa tasansına kaynak
lık yaparak, mera, yaylak ve kışlakların tahsis amacının değiştirilmesine, bu alanlann başka alan
larda kullanılabilmesine önayak olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, önümüze gelen yasa teklifi, ormanlarımızı 2/B alanlannı oluşturma 
girişimi gibi, mera alanlarında sanki bir "mera 2/B" alanlan yaratmaya çalışıyor. Bu teklifle yapıl
maya çalışılan, belediyelerin mücavir alanlarında bulunan ve üzerinde yasal olmayan -dikkat ediniz, 
yasal olmayan- inşaatlar yapılmış alanları mera olmaktan çıkarmak; meralan, yasadışı iş yapma 
heves ve alışkanlığında olanların doymak bilmez hırslanna teslim etmektir. 

Getirilen düzenleme, aynı zamanda kaçak inşaat yapanlara af niteliğindedir. 
Getirilen düzenleme, meralarımızı yerel siyasal baskılara ve sübjektif değerlendirmelere açık 

hale getirmektedir. 
Getirilen düzenleme, meralarımız üzerinde yeni işgaller yapılmasına kapı aralamaktadır. 
Yasa teklifini bu haliyle kabul etmek, yanm yüzyıl sürdürülen mera yasası çıkarma çabalarını 

heba etmek, hayvancılığın gelişmesini baltalamak, Türk çiftçisini kaderiyle baş başa bırakmak an
lamına gelir. Yasa teklifi. Anayasamızın -daha önce söylediğim- 45 inci maddesine açıkça aykırılık 
taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlanm, geçen yıl mayıs ayında getirilen yasa tasarısıyla, yeni hükümler eklen
mişti Mera Yasasına. Oysa, Mera Yasasının 14 üncü maddesinin (d) bendinde imar planlarının 
hazırlanması için ihtiyaç duyulan mera alanlarının tahsis amacının değiştirilebileceği hükmü bulun
masına rağmen, hükümet, bu hükümle yetinmemiş, ilave imar planlan yapılarak da tahsis amacı 
değişikliğine gidilebileceğini bu yasaya eklemiştir. 

Uygulama, imar planı içinde olmayan bir mera alanının ek bir imar planı yapılarak tahsis amacı 
değişikliği yoluna gidilmesinin, bu alanlarda yapılmış olan kaçak yapıların fazla uğraşıya gerek 
duyulmadan yasal hale getirilmesini sağlayacağı ortadadır. 
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İstenilen, bu yasayla yapılmak istenilen, geçici 3 üncü maddeyle sağlanmaya çalışılmıştır. Bu 
geçici maddeyle, kanunun çıkış tarihi olan 28 Şubat 1998 tarihine kadar belediye mücavir alanı için
de olup ve bu tarih ile 1.1.2003 tarihleri arasında mücavir alan olarak ilan edilen ve Türkiye genelin
deki çok geniş alanlarda yer alan meralar üzerinde tecavüz sonucu inşa edilen yapıların da yasal 
hale getirilmesi sağlanacaktır. Nedir bu yapılar; villalardır, belli grupların kooperatif evleridir. 

İçerisine mücavir alanın dahil olduğu böyle bir geçici maddeye kanun içinde yer verilmesiyle, 
kaçak bir şekilde mera alanlarına yapılan inşaatlara izin verilmesinin altyapısının oluşturulmak is
tendiği ortadadır; çünkü, var olan Mera Yasasının 14 üncü maddesinin (d) bendi kapsamında imar 
uygulama planlarının hazırlanması durumunda, meralar üzerinde yerleşim yeri olarak işgal edilen 
yerler de olsa, bu yerler için, belediyelerin başvurusu üzerine, tahsis amacı değişikliği yapılarak 
hazine adına tescilleri zaten yapılmaktadır. 

Bu tahsis amacı değişikliğine geçici maddede belirtilen, kullanımı teknik olarak mümkün ol
mayan yerler de dahildir. Yapılan tecavüzler ve toprak alımları nedeniyle, mera vasıflı mücavir 
alanlar üzerinde mera özelliği kaybettirilmiş alanların eski haline getirilmesinin çok güç ve maliyeti 
yüksek olacağı gerekçesiyle, bu alanların, otlatmak maksadıyla kullanımı teknik olarak mümkün ol
mayan yerler konumuna getirilmek istendiği anlaşılmaktadır. 

Şunu unutmamak gerekir: Daha önce mera vasfında olan ve mera -yem bitkisi yetişebilecek 
derinlikte toprağı olan her alanın teknik yönden mera olarak kullanılması mümkündür- üzerinde 
tahribat yapılmış olsa da, bu alanın teknik yönden ıslah edilerek kullanılabileceği ortadadır; yani, 
mera olarak tescil edilmiş alanlar üzerinde, kayalık yerler dışında, teknik yönden, mera olarak kul
lanılmayacak arazi düşünülemez. Zaten, mera ıslah projelerinin bir gayesi de, bu alanların tekrar ot
latmaya açılmasını sağlamaktır. Söz konusu geçici maddeyle, üzerinde apartmanlar veya villalar 
yapılmış bazı mera alanlarının da o andaki durumu itibariyle, teknik olarak, otlatma maksadıyla kul
lanılamayacağı farz edilerek, bu yerlerin de talan edilmesi sağlanacaktır. 

Burada ana amacın, mücavir alan ifadesinin geçici maddedeki metin içine konularak daha faz
la rant alanı oluşturmak olduğu açıktır. Bunun sonucu olarak da daha fazla mera alanının tahrip edil
mesine göz yumulacaktır. Amacın, mağdur durumda olduğu belirtilen köy ve kasabalardaki 
kişilerin mağduriyetini gidermek olmayıp, bazı kişi ve gruplara rant alanları oluşturmak olduğu or
tadadır. Var olan durumda, köy yerleşim alanlarıyla ilgili olarak, gerekmesi halinde, köy imar planı 
yapılması durumunda, hiçbir bedel ödenmeden mera alanları köy yerleşim alanı olarak zaten kul
lanılabilmektedir. Mücavir alanlar da olsa, mera alanları içerisinde bu gibi kanunsuz yapılan 
yapılarla ilgili olarak. Mera Kanununun 19 ve 27 nci maddeleri uygulanıp tecavüzlere son verilmesi 
gerekirken, bu geçici maddeyle, yapılan tecavüzler yasal hale getirilmiştir. Şimdi, bugün yapılmak 
istenen daha değişiktir. Bir yıl önce getirilen geçici maddeyle bu şekilde yasadışı kullanılan alanlar 
hazine adına tescil edilirken, bu sefer de özel, tüzelkişilere bu yerlere sahip olma hakkı tanınmak
tadır. Bu, tam anlamıyla, talana evet deme yasasıdır. Bu, tam anlamıyla, bu alanlara tecavüz eden
leri affetme yasasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer Türk tarımını düşünüyorsak, böyle bir yasaya evet dememiz kesin
likle mümkün olmamalıdır. Şimdi, şu soruyu sormak gerekir. Bu geçici maddenin oluşmasında 
acaba belli çıkar gruplarının payı var mıdır? Ayrıca, maddede belirtilen 1.1.2003 tarihinden önce 
mücavir alan içerisindeki mera üzerinde inşaat çukuru açarak, birkaç temel inşaat demiri atıp beton-
layarak temel direk oluşturulmuş alanlarda da tahsis amacı değişikliği yapılacak mıdır? Bu işlemi 
yapan kişilerin de hakları herhalde kendilerine teslim edilecektir. Acaba, mücavir alanların bazı 
küçük beldelere yakın, bazı yayla evlerini de içine aldığı alanlar var mıdır? Belediye mücavir alan
larının otomatik olarak tahsis amacının değiştirilmesiyle, bu alanlara komşu olan özel mülkiyete 
sahip kişiler de, bir anda arazilerinin imar planı içine girdiğini göreceklerdir. Bu kişiler de, mera 
üzerinde kanunsuz kaçak yapılan inşaat sahipleri gibi muratlarına ermiş olacaklardır. 
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Değerli arkadaşlarım, Mera Yasasının iki yönü vardır; bunlardan birisi, hak, hukuk yönü; 
diğeri, hayvancılık yönüdür. Bu bakımdan, bugün ülkemizde yaşanan hayvancılık sorunları 
konusunda da görüşlerimi ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi hükümetimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
sizlerin kabul ettiği bütçede birkısım değişiklikler yaparak, doğrudan gelir desteğinin bir kısmını 
primlere, bir kısmını hayvancılığa aktardı; yaklaşık, 600 trilyon lira hayvancılığın geliştirilmesi için 
ayrıldı. Bundan, bir ziraatçı olarak mutluluk duyuyorum. Elbette ki, hayvancılığımıza ne kadar des
tek verilse yeridir, yapılmalıdır. Ancak, bir yandan hayvancılığa bu kadar destek verilirken, diğer 
yandan üreticinin ürettiği sütün fiyatının birdenbire düşmesi karşısında sessiz kalmak kesinlikle 
doğru değildir. 

Şimdi, Tarım Bakanımın şu ifadesini sizlere okuyacağım ve bu ifadenin ne anlama geldiğini, 
sanıyorum, benden sonra Sayın Bakanımız sizlere anlatacaktır. Aksaraylı çiftçilere Sayın Bakan -
bu, Bakanlığın internet web sayfasından alınmıştır - şöyle söylüyor: "Süt fiyatıyla ilgili bir süredir 
sorun yaşanıyor. Süt üretiminde hayvancılıktaki gelişmeye ve mevsimsel değişmeye bağlı olarak bir 
artış var. Sanayici ve üretici, üzerine düşeni yapmalıdır." Dikkat ediniz, şu cümle geliyor şimdi: 
"Kısa vadede büyük kârlar elde etme çabası, her iki taraf açısından da büyük sorunlar doğurur." 

Değerli arkadaşlarım, Türk çiftçisinin kısa vadede büyük kâr etme gibi bir amacı mı var?! Yani, 
şimdi, Türk çiftçisi, süt fiyatım birden bire 70 000 lira düşürüldü diye feryat ettiğinde, bu feryadın 
arkasında Türk çiftçisinin kısa sürede büyük gelir, kâr elde etme amacı olabilir mi?! Böyle bir cüm
leyi kullandığında Sayın Bakan köylüyü, çiftçiyi inim inim inleten ve topu topu hepsi 8 tane fir
manın bir araya gelerek oluşturduğu süt tekeli karşısında o çiftçiyi perişan etmez mi?! O süt tekelini 
oluşturanlara büyük bir cesaret vermiş olmaz mı?! 

Değerli Bakanım, siz Tarım Bakanısınız, siz çiftçiye sahip olmak zorundasınız. Bu, sizin aslî 
ve birincil görevinizdir. Sizin yapmanız gereken doğru, çiftçinin ezildiğini hissettiğiniz anda 
sanayiciyi makamınıza çağırıp -zaten hepsi topu topu 8 firmadır bunlar- yapılanın yanlış olduğunu, 
bu yanlıştan kesinlikle dönmeleri gerektiğini kendilerine ifade etmenizdir. 

Şimdi soruyorum, siz milletvekillerine ve sevgili Türk Milletine soruyorum: Türk çiftçisinin 
süt fiyatını 500 000'den 430 000'e, 420 000'den 350 000'e, 350 000'den 250 000'e düşüren bu 
sanayicinin marketlerde satılan sütünün, peynirinin, yağının fiyatı düştü mü bir kuruş; yoksa, her 
gün zamlanan fiyatlarla mı Türk tüketicisinin karşısına çıkmaktadır bu ürünler? Öyleyse, süt 
fiyatının düşürülme amacı nedir? 

Bakınız, öyle çarpık bir amaç ifade ediliyor ki değerli arkadaşlarım, süt üretimi artmış da onun 
için fiyatı düşürmüşler. 

Değerli arkadaşlarım, konuyu bilenler iyi bilir, bu mevsimde her yıl süt artar. Niye artar; iki 
nedenden artar. Bir, belli yörelerde doğumlar bu mevsime rastlar, onun için inek sütü artar. İki, 
koyun ve keçi sütleri de bu mevsimde devreye girer, onun için süt her yerde artar; her yıl da artmış
tır. Burada şükranla ifade etmek isterim, sizin geçmişinizi oluşturan bir partinin Tarım Bakanı Sayın 
Musa Demirci, böyle bir olay ortaya çıktığı zaman süt sanayicisini makamına çağırıp anında fiyat
ları yükselttirmiştir, anında. Bunu da söylemeyi insanlık görevi biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, burada Hükümet ve Bakanlığımız bir acz içine girmiştir. Türk 
çiftçisi perişan, Türk çiftçisi inim inim inliyor. 

Hayvancılık bölgesinden gelen milletvekili arkadaşlarıma soruyorum, hangi partiden olurlarsa 
olsunlar: Çiftçi size ne söylüyor; çiftçi ağlamıyor mu; siz, onun halini görmüyor musunuz? Gör
müyor musunuz arkadaşlar, beraber yaşamıyor muyuz? 

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Elazığ) - Neyi?.. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Neyi... Demek ki, biz, deminden beri bir şeyler anlatırken, bir ar

kadaşım uyumuş. "Neyi" diye soran arkadaşım şimdi uykudan uyandı. 
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MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Günaydın! 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Günaydın; evet, öğleden sonra, akşamüstü, akşam saatinde size 

günaydın Sayın Vekil! Siz, böyle uyumaya devam edin; ama, halk uyumuyor, bilin; çiftçi 
uyumuyor, bilin. Bir gün bu uykuların hesabı sorulacak. Bir bakanınız her toplantıda uyusun, siz her 
gün burada uyuyun, Türk çiftçisi de vay anam vay!.. (CHP sıralarından alkışlar) 

Uyuyun kardeşim, uyuyun; uyanacaksınız... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Hocam, ben, size cevap 

vereceğim... 
GÜROL ERGİN (Devamla)- Mutlaka vereceksiniz... 
Efendim, bu tür bir usul var mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN- Sayın Bakan, sırası geldiği zaman size söz hakkı vereceğiz, konuşacaksınız. 
Usul yok böyle karşılıklı konuşma şeklinde; hatibi rahatsız etmeyelim. 
GÜROL ERGİN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, şimdi Sayın Bakanım bana yanıt verecek

miş; ona bir şeyler daha söyleyeyim de, ondan sonra yanıtını tam versin. 
Şimdi "Aksaray'da çiftçiler, Süt Üreticileri Birliği ve kooperatifler bize geri çevrilmeyecek bir 

teklifle geldi" diyor Sayın Bakan. Neymiş bu teklif; fazla sütün dökülmesi yerine öğrencilere 
dağıtılması konusunda öneride bulunmuşlar. "Biz de, bu konuyu Aksaray Valisi ve Belediye Baş
kanıyla görüştük, bir karara vardık; Aksaray'da üretilen fazla süt, valilik, belediye, Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği ve kooperatifler aracılığıyla yoksul öğrencilere dağıtılacak" diyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Buyurun. 
GÜROL ERGİN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, ikibuçuk yıldır bu Mecliste hep beraberiz. 

Üç partili beğenmediğimiz koalisyon hükümeti zamanında var olan okullara süt dağıtma programını 
o zaman, niye ortadan kaldırdınız? Okullara süt dağıtma programı vardı bu ülkede; siz kaldırdınız. 
Şimdi, Aksaray'daki sütü -yapıp yapamayacağınız da kuşkulu da- oradaki öğrenciye vererek, Tür
kiye'deki süt üreticisini kurtaracaksınız!.. 

Değerli arkadaşlarım, tarım konusu şaka götürmeyen bir konu. Ülkenin varlığı ve geleceğiyle 
ilgili bir konu. Onun için, ayaküstü bir yerde bir öneri getirildi "hadi bunu burada yapalım" demek
le Türk çiftçisini kurtaramazsınız. Onu, genel tarım politikaları olarak, o politikaları düzenleyerek, 
doğru politikalar uygulayarak kurtaracaksınız. 

Bakın, şimdi, burada, sanayiciyi haklı gibi gösteren Sayın Bakanıma şunu söylüyorum: Damız
lık Sığır Yetiştiricileri Birliği belli verileri ortaya koyuyor ve diyor ki "2004 yılında, ortalama çiğ 
süt fiyatı Türkiye'de 437 282 lira, yani, 0,25 euro. Avrupa Birliğinde çiğ süt fiyatı 0,29 euro, 
ABD'de de ise 0,31 euro." Yani, hem Avrupa Birliğinde hem Amerika Birleşik Devletlerinde çiğ 
sütün fiyatı bizimkinden yüksek. Yani, köylü, oralarda her türlü olanağa sahip; çok daha ucuza mal 
ettiği sütü, bizim çiftçimizden daha yüksek fiyata sanayie veriyor. 

Gelelim şimdi tüketiciye yansıyan duruma. Almanya, Ocak 2005, çiğ süt fiyatı 0,28 euro, UHT 
süt dediğimiz dayanıklı sütün fiyatı markette 0,50 euro. Kaç katı; 2 katının altında, yaklaşık 1,8 katı. 

Değerli arkadaşlarım, gidin Gimaya; bir ünlü firmamızın paket sütünün 1 740 000 lira ol
duğunu göreceksiniz. Herhalde evinize süt alıyorsunuz... 

Bakıp geleyim diye hiç şey yapma! Otur oturduğun yerde! Bu, bilinmeyen bir şey değil. 
BAŞKAN - Genel Kurula hitap edelim lütfen! 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, çiğ süt bizde dayanıklı süt haline getirilin

ce 3,5 katı fiyata satılıyor, 3,5 katı... 
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Şimdi, burada, benim Bakanım sanayiciye demeyecek mi, ya, sen alıyorsun sütü şu fiyattan, 
satıyorsun bu fiyata, Avrupalı alıyor bu fiyattan, satıyor bu fiyata; nasıl oluyor bu fark, oradaki nasıl 
satıyor? Haa, o zaman... 

BAŞKAN - Sayın Ergin, toparlayalım lütfen. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Daha önceki oturumda bir bakanımız konuşma süresinin 2,5 katı 

fazla konuşma süresi kullandı bu kürsüde, tam 2,5 katı... 
BAŞKAN - Sayın Ergin, o bir Hanımefendi Bakandı, onun için biraz tolerans gösterdik. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Savunma başka. Siz, savunma mı yapıyorsunuz? 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Biraz sesli söyle, duymuyorum. 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Elazığ) - Ne yapalım o zaman?! 
BAŞKAN - Sayın Ergin, o bir Hanımefendi Bakandı, onun için biraz tolerans gösterdik. 
Siz de, sürenizi... 
GÜROL ERGİN (Devamla) - O zaman, biz de bir beyefendi milletvekili olarak biraz süre kul

lanalım. 
BAŞKAN - Siz de sürenizi aştınız, lütfen toparlayın. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, sanayicinin de kendisini bir şekil

de düzenlemesi gerekir, onu söylüyorum. Bakanlığımızın, çiğ süt üreticisi çiftçimize, şöyle yap der
ken, sanayie de böyle yap diyebilmesi gerekir, ben bunu söylemek istiyorum. Çünkü, üretici, ger
çekten büyük sıkıntı içerisinde. 

Değerli arkadaşlarım, bilmezsek, yanlış yaparız. İnanılmaz derecede büyük sıkıntıların 
içerisindeyiz. 

Şimdi, bakın, Ardahan'da -bilmiyorum, Ardahan milletvekili var mı burada- 250 000 liraya 
düşmüş süt fiyatı, değerli arkadaşlar, ya, 250 000 lira! Erzurum'da 300 000 liraya düşmüş. Değerli 
arkadaşlarım, 300 000 lira!.. Böyle bir şey olabilir mi?! Yani, çiftçiyi, günde 500 ton fazla süt üret
ti diye, sütü biraz arttı diye bu kadar sıkıştırmak hak ve reva mıdır değerli arkadaşlarım?! Olur mu 
böyle bir şey?! 

Sonra şunu söylüyorum: Şimdi, sanayici "70 000 lira düşürdüm; çünkü, süt çok" diyor. Sen, 
gene aynı miktar sütü alıyorsan, 70 000 lira niye düşürüyorsun?! Bu, tamamen bir fırsatçılık değil 
midir değerli arkadaşlarım?! Onun için, ben, Bakanlığımızın bu konuda mutlak surette devreye gir
mesi gerektiği konusunda inancımı bir kez daha ifade ediyorum. Bunu söylerken, Sayın Bakanımı 
suçlayıcı falan da değilim; onu da açıkça söyleyeyim. Onun da, elinden gelen çabayı göstermeye 
çalıştığını, ama, yetersiz kaldığını söylemek istiyorum. 

Şimdi, elimde yine gazete kupürleri var. Süt Sanayicileri Birliğinin Başkanı -benim de sevgili 
bir dostum- Türk çiftçisini alabildiğine suçluyor, akıl almayacak şekilde suçluyor; hatta, şöyle bir 
örnek veriyor, diyor ki: "Türk çiftçisi tembel, otuz otuzbeş gün bile çalışmıyor; örnek, şekerpancarı 
üretmek istiyor. Şekerpancarı, zaman ve emek istemeyen bir üründür, bununla vakit geçirmek is
tiyor." Değerli arkadaşlarım, tarımı biraz bilen bilir ki, tarımda en fazla emek isteyen ürün şeker-
pancarıdır. İçinizde o bölgelerden gelen yok mu?!. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - 5 dakika fazla konuştunuz. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşım, sen, gerçekleri duymak istemiyorsan, çıkıp 

gitme hakkın zaten var; onu da kullanıyorsun. 
TELAT KARAPINAR (Ankara) - Sizin de gerçekleri söylediğiniz var mı?! 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Gerçek değil mi bu söylediklerim? 
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TELAT KARAPINAR (Ankara) - Bilmiyorum... 
BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayın arkadaşlar. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Bir tane, bir kelimede yanlış var mı? 
BAŞKAN - Sayın Ergin, siz de lütfen toparlayın. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Hangi rakam yanlış? Süt, Trakya'da 500 000 liradan 425 000 

liraya düşmedi mi, Eğede 425 000-430 000 liraya düşmedi mi, İç Anadoluda 350 000 liraya düş
medi mi, Erzurum'da 300 000 liraya düşmedi mi, Ardahan'da 250 000 liraya düşmedi mi? Yani, bu 
feryadı yapmak, size göre, yanlış ve boş konuşmak mı?! 

TELAT KARAPINAR (Ankara) - Onun için mi bunca süt kooperatifi kuruluyor; herkes zarar 
edecek?! Millet onun için mi kooperatif kurdu?! 

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayın. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Değerli kardeşim, işte o kooperatifler, çiftçi üretsin diye kuruldu. 
BAŞKAN - Süreniz doldu Sayın Ergin, toparlayalım lütfen. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Burada, kooperatife destek veren herkesi, geçmişte ve bugün 

kooperatiflere hizmet veren herkesi saygıyla, şükranla anarım; ama, yapılan yanlışı söylemek 
görevimizdir; Türk çiftçisinin yanında olmak hepimizin görevidir. Oturduğun yerden boş boş 
konuşmak da hiçbir anlam ifade etmez. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, böyle usul yok, karşılıklı konuşarak... 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Hiçbir yanlış yoktur sözlerimde, bir tek kelime yanlış yoktur. 
BAŞKAN - Zaten süre aşıldı... Lütfen... 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Ama, siz, doğrudan kaçamazsınız. 
O çiftçi sizi boğacak, dökülen o süt sizi boğacak. 
Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Faruk Çelik; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; 867 sıra sayılı kanun teklifim üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz Mera Kanunu üzerindeki değişikle ilgili sorun, as
lında, 3194 sayılı İmar Kanununun 11 nci maddesinin değişiklikten önceki son cümlesinden kay
naklanmaktadır. Bu cümleye göre, belediye imar planı içerisine alınan mera vasıflı taşınmazlar, 
imar uygulamasına ilişkin belediye meclisinin kararından sonra mera vasfını kaybediyorlardı. 

Kanunda, tescilin belediyeye mi, flazineye mi yapılacağı konusunda ise, yargıda da çok farklı 
kararlarla karşı karşıya kalınmış idi. Bazen, yargı, belediyeye tescili, bazen de Hazineye tescili 
konusunda kararlar vermiş idi. Daha sonra, yargıdaki içtihat farlılıkları ortadan kalkınca, uy
gulamaya ilişkin, yani, geçmiş döneme ait uygulamaya ilişkin çok ciddî sorunlar ortaya çıkmaya 
başladı. Bunları telafi etmek için, ortadan kaldırmak için, 20 nci Dönemde -1998'de- 4342 sayılı 
Mera Kanunu çıktı. Bu Kanuna, 27.5.2004'te, 5178 sayılı Kanunla geçici 3 üncü madde eklenmiştir. 

Geçici 3 üncü maddedeki düzenleme, üç ana şarta bağlıyor mera vasfını kaybetmiş arazilerin 
durumunu. Birinci olarak, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde olma şartını getiriyor geçici 
madde. İkinci olarak, 1.1.2003'ten önce kesinleşen imar planlarının yapılması şartını getiriyor. Üçün
cü olarak da, mera olarak kullanımı teknik açıdan mümkün olmayan yerler olarak şarta bağlıyor. 
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Şimdi, geçici 3 üncü madde de yürürlüğe girdi. Türkiye'nin bir ihtiyaç duyduğu... Sayın söz
cüye katılıyorum, yağmalanan şehirler, yanlış uygulamalar, sorumsuz yöneticiler, maalesef, Tür
kiye'de şehirlerin çok olumsuz gelişmelerine zemin hazırladılar. Bu ihtiyaca binaen bu düzen
lemeler yapıldı ve Cumhurbaşkanımız da, gerek Mera Yasasını gerekse geçici 3 üncü maddeyi 
onaylayarak yürürlüğe koydu. 

Şimdi, arkadaşlar, bu düzenlemenin, yani, benim verdiğim teklifin mevcut meralarla hiçbir il
gisi yok. Mevcut meraların, Anayasamızın öngördüğü şekilde, ıslah çalışmaları, bizim dönemimiz
de, yani, AK Parti İktidarı döneminde daha da bir hız kazanmıştır. Bir örnek olsun diye söylüyorum; 
2000- 2003 yıllan arasında toplam 198 000 hektarlık mera alanı ıslah edilirken, yalnız 2004 yılın
da 703 000 hektarlık mera alanı ıslahı gerçekleştirildi; 2005 yılında da hedef 750 000 hektardır. 

Ayrıca, imar kirliliğinin önlenmesi için ve kamu arazilerinin yağmalanmasını önlemek için, 
özellikle, devrim niteliğindeki Ceza Yasasında, Türk Ceza Kanununda önemli düzenlemeler getir
dik; imarla ilgili olarak da, Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesini düzenledik; yasalara aykırı, 
ruhsatsız bina yapan, yaptırana bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi gerçekleş
tirdik ve şu anda da yürürlükte; yani, yağma dönemine, AK Parti olarak, son noktayı koymuş olduk. 

Devraldığımız şehirlerdeki imar kirliliği ve plan açmazlarını, mutlaka da aşmamız gerekiyor. 
Vatandaşlarımız, bizleri, Parlamentoya, ülkenin sorunlarını çözmek için gönderdi. Yoksa, çözüm
süzlükleri çözümsüz olarak kabul edip, burada oturup ülkenin zamanını israfa hakkımızın ol
madığını, burada, bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, bu teklifle bizim neyi amaçladığımızı ifade etmek istiyorum. Mera Kanununun geçici 3 
üncü maddesi, amacı belli olmasına rağmen, madde metninin açık ve net ifadelerle kaleme alın
maması, mevcut sorunları, çözmekten ziyade, daha da karmaşık bir hale getirmiştir; yani, geçici 3 
üncü madde, sorun çözeceğine, maalesef, sorun çözemez noktaya gelmiştir. Teklifimizle, maddede 
uygulayıcıları çelişkiye düşüren hususları ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır; bunun dışında hiç
bir amaç yoktur; aransa da bulunamaz. Böyle bir yanlış da, öyle tahmin ediyorum ki, bir partinin 
Grup Başkanvekili tarafından, milletin huzurunda. Parlamentonun huzurunda işlenemez. 

Nedir bu uygulayıcıları çelişkiye sokan durum: İki noktada, yorum farklılıklarından kaynak
lanan sıkıntı var. Bunlardan biri "tüzelkişi" kavramı, diğeri "ücretsizlik" kavramı. Geçici 3 üncü 
maddedeki iki kelime. Tüzelkişilikle, madde içerisinde, aynı anda, hem bedelsizlik öngörülüyor 
hem de emlak ve rayiç bedelin toplamının yarısının ödeneceği öngörüsünü ortaya koyuyor. 

Şimdi, uygulayıcılara diyorsunuz ki, geçici 3 üncü madde, belediye sınırları içerisindeki mera 
vasfını kaybetmiş arazilerin belediyeye bedelsiz terk edilmesini öngörüyor; fakat, cümlenin 
devamında "özel hukuk tüzelkişiliği" ifadesi olmadığı için, yoruma açık hale geliyor ve uy
gulayıcılar, uygulamakta, gerçekten, çok ciddî sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını ifade ediyorlar. 
Hâsılı, sorun çözmesi gereken bu geçici 3 üncü madde, bu metnin açık ve net anlaşılır olmamasın
dan kaynaklanan bir sorun yumağı haline gelmiş bulunuyor. 

Yorum gerektiren ikinci kelime ise "ücretsizlik" kelimesi. Bu maddedeki ücretsizlikten kasıt, tapu 
ve kadastro işlemlerinde, bu muamelelerdeki harçlarla ilgili bir ücretsizlik mi, yoksa, ilgili alanın 
kamuya ve belediyeye devriyle ilgili bir ücretsizlik mi diye içinden çıkılamıyor, uygulaması 
yapılamıyor. Bununla ilgili de "bedelsizlik" ifadesini getiriyoruz; bunun dışında hiçbir düzenleme yok. 

Yani, netice olarak ben şunu söylüyorum: Bir sorun var, ciddî bir problem var. Şehirlerde, bel
ki de, şu anda, bu ne oluyor, bu soruya anlam veremeyen arkadaşlarımızın bile yaşadıkları şehirler
de, bu Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesiyle ilgili bir sorunun yaşandığını kabul etmemiz 
gerekiyor. Mera vasfını kaybetmiş bu yerler. Her yer konutla dolmuş, doldurulmuş. Efendim, bu 
yağmalanmış; doğrudur, ben buna katılıyorum. Türkiye böyle sahipsizlik dönemlerini yaşadı; ama, 
bakınız, biz, 1.1.2003'ten önceki imar uygulamalarını kastediyoruz; yani, AK Parti iktidara gel
meden veya geldiği günlerden önceki yanlış uygulamalara bir son vermemiz gerekiyor ve bununla 
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ilgili de Ceza Yasasının 184 üncü maddesi, bu görüşümüzü, gerçekten, ciddî şekilde destekliyor. 
Bundan sonra, bu yağmaya son diyoruz ve geçmişte de, şehir merkezinde -şehirlerin merkezinde 
diyorum, haritalar benim elimde- mera vasıflı arazi diye binlerce konuttan oluşan yerleri, mera diye 
tanımlamak mümkün değil. 3194 sayılı Yasanın 11 inci maddesinin geçmişteki uygulamalarından 
kaynaklanan yanlışlıklarla, hatalarla yüzbinlerce vatandaşımız şu anda karşı karşıya. 

Bir taraftan, Hazine dava açıyor, Hazine davayı kazanıyor; Hazine, kendi adına yapılan imar 
uygulamalarından dolayı geriye gidemiyor; yani, kendi üzerine tescil yapamıyor; belediyeler ise, 
davayı kaybettikleri için elleri kolları bağlı durumda. Bunu kim çözecek? Bunu çözmek için, geçici 
3 üncü madde düzenlemesi yapılmış. Bizim, bugün, teklifle yaptığımız tek bir şey var; tüzelkişiliğe 
açıklık kazandırmaktır. Bunun ötesinde hiçbir şey yok. Bunun ötesinde bir şey aramak, doğrusu, 
yani, ciddî bir haksızlık diye değerlendiriyorum. 

Ben, bu düzenlemenin, gerçekten, ülkemizde imar uygulamaları neticesinde ve yargı kararları 
arasına sıkışmış olan yüzbinlerce konut sahibi vatandaşımızı rahatlatacağı, bir çıkış yolu bulacak
ları düşüncesiyle, teklifin hayırlı olmasını diliyor, desteğinizi bekliyor, saygılar sunuyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Şahsı adına, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan. 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
Süreniz 10 dakikadır. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Kanun teklifiyle ilgili düşüncelerimi açıklamadan önce, biraz önce, bu kanun teklifinin sahibi 

olan Sayın Faruk Çelik'i büyük bir üzüntüyle dinlediğimi ifade etmek istiyorum. 
Sayın Çelik geldiler, burada, geçen sene bu Meclisçe kabul edilen geçici 3 üncü maddenin ne 

kadar kötü yazıldığını, ne kadar anlaşılmaz cümleler ihtiva ettiğini, uygulamada ne kadar ciddî 
problemlerin çıktığını, geçici 3 üncü maddenin, âdeta yargı organlarının elini kolunu bağlayan 
hükümler ihtiva ettiğini ifade etti. Ben de, kanun tasarısı geçen sene görüşülürken bu geçici 3 üncü 
maddeye baktım. Bu geçici 3 üncü maddenin nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine 
geldiğini merak ettim, inceledim. O kanun tasarısı görüşülürken son anda getirilen geçici 3 üncü 
madde, burada Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Sayın Salih Kapusuz ve 6 millet
vekilinin hazırlamış oldukları bir önerge. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelen 
kanun tasarısının geçici 3 üncü maddesi bu değil. Sayın Kapusuz ve 6 milletvekili o anda bir öner
ge veriyorlar ve son anda -her zaman yapıldığı gibi- o madde görüşülürken bir önerge getiriyorlar 
ve o önerge, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekilleri tarafından incelenmeden. 
araştırılmadan, ne olduğu anlaşılmadan -önergeyi verenlerin konuşmaları da yok; onun tutanakları 
elimde, onu da inceledim- oylanmış, geçmiş. 

Şimdi, Sayın Çelik geliyor ve burada bir yıl önce kendi Grup Başkanvekili ve 6 milletvekilinin 
getirmiş olduğu bir önergeyle kanunlaşan o maddenin, ne kadar anlaşılmaz ne kadar yanlış ne kadar 
tutarsız olduğunu, bu kanun teklifini hazırlamasındaki gerekçeler olarak ileri sürüyor. 

Ben baktım; o 7 arkadaşımızın hiçbiri hukukçu değil; isimlerini de verebilirim, hiçbiri hukuk
çu değil. Niye söylüyorum bunu; hakikaten, çok karışık, çok anlaşılmaz ve öyle bir fahiş hata da var 
ki, hiçbir hukukçunun yapmayacağı bir hata; orada "malik" ile "zilyet" karıştırılıyor arkadaşlar! 

Yani, ne kadar acıdır ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunlaşan bir geçici 3 üncü mad
de, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili ve 6 milletvekilinin önergesiyle geçen bir metin
de, bir maddede, malikin ne olduğu ile zilyedin ne olduğunu bilmeyen insanların son saniyedeki 
önergesiyle buradan geçiyor ve kanunlaşıyor. Bereket ki, şimdi, yeniden Adalet Komisyonuna gel
diğinde Adalet Komisyonu işin farkına varıyor, "malik" kelimesini "zilyet" kelimesiyle değiştiriyor. 
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Bakınız, değerli milletvekilleri, ben hep şunu söylüyorum: Bu kanunlar Meclise gelirken, lüt
fen, acele edilmesin; incelensin, araştırılsın, açıklansın, tartışılsın, daha sonra Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde, en mükemmel, mütekâmil haliyle kanunlaşsın. 

Şimdi, Sayın Çelik, biraz önce, 184 üncü maddeden, Ceza Kanunundaki devrimden bahsetti 
kendi iktidarları döneminde; ama, ben soruyorum Sayın Çelik: Daha bundan -31 Mart günü- yirmi 
gün önce, o Ceza Kanununun 184 üncü maddesinin bir fıkrasının, kaçak yapılaşmalarla ilgili bir fık
rasının ertelenmesiyle ilgili bir kanun tasarısını bu Meclise siz getirmediniz mi?! Şimdi de kalkıyor
sunuz, 184 üncü maddenin devrim niteliğinde olduğunu, kaçak yapılarla mücadelede mükemmel bir 
madde olduğunu, siz, gelip ifade ediyorsunuz. Bu ne çelişkidir Sayın Çelik?! 

Değerli arkadaşlarımız, değerli milletvekilleri; şimdi, bir de meselenin bir diğer boyutu var. 
Sayın Çelik, bu kanun teklifini 18.2.2005 tarihinde vermiş ve onbeş gün geçmeden Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonunda bu görüşülmüş ve rapor haline getirilmiş. Ben merak ediyorum; 
burada, biz, muhalefet partisi milletvekilleri olarak, onlarca kanun teklifi verdik, o kanun teklif
lerimiz 45 günlük süre içerisinde Meclis gündemine gelmiyor, alınmıyor, aylarca bekliyor; ama, bir 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Başkanvekilinin hazırlamış olduğu bir kanun teklifi, on gün 
içerisinde komisyona geliyor ve çok kısa süre içerisinde de Türkiye Büyük Millet Meclisinin gün
demine geliyor. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Sorun çözen kanun teklifleri getireceksiniz. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Bu nasıl bir çelişkidir?! Bu nasıl bir çelişkidir?! Onlarca 

kanun teklifi ve milyonlarca insanı ilgilendiren kanun teklifleri orada bekleyecek, Sayın Çelik'in 
çok cüzî sayıdaki insanı ilgilendiren bir kanun teklifi, bu ne güçtür, bu ne kuvvettir ki, komisyon
lar üzerinde bu ne etkidir ki, onbeş gün içerisinde Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonundan rapor 
halinde çıkacak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelecek. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Bilmediğin oradan belli!.. Bilmiyorsun bu konuyu sen! Mera 
Kanunuyla ilgili hiçbir şey bilmediğin oradan belli! Kanunu bile okumamışsın; böyle şey olur mu! 

ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Ben çok okudum... 
Lütfen, Sayın Başkan... Sayın Başkan, lütfen... Lütfen... 
Sayın Çelik, siz, biraz sonra gelirsiniz buraya, benim söylediklerime cevap verirsiniz. Ancak, 

bu merayla ilgili bu kanunu en az senin kadar bildiğimi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde millet
vekilleri huzurunda ve milletin huzurunda söylüyorum. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Daha bir kelime söyleyemedin kanunla ilgili! 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Bu kanunu, en az senin kadar biliyorum, Sayın Çelik! 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Bilmiyorsun; bakın, şu anda daha bir kelime söyleyemedin! 
BAŞKAN - Sayın Çelik, böyle bir usul yok... 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - En az senin kadar biliyorum. Yalnız, bakınız... Bakınız... 
BAŞKAN - Hatibi dinleyeceğiz... 
TELAT KARAPINAR (Ankara) - Bilmiyorsun!.. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Sayın Karapınar, bir şey biliyorsanız, gelin, bu kürsü 

açık!.. 
BAŞKAN - Sırası gelince siz de konuşacaksınız; bizim araya girmemize meydan vermeyin. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Bu kürsü hepinize açık, bu kürsü herkese açık. Burası, bu 

kürsüler, konuşmak için zaten. Bu kürsüler, görüşleriniz, düşünceleriniz, kanun yapılırken kat
kılarınız için burada. 

TELAT KARAPINAR (Ankara) - Şov yapıyorsun! 
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ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Siz, kürsüye gelip konuşmayacaksınız, bir milletvekilinin 
bu konuyla ilgili görüşlerini yerinizden engellemeye çalışacaksınız... 

ZAFER FflDIROĞLU (Bursa) - Genel Kurula konuş! 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, siz de şahıslara değil, Genel Kurula hitap edin. 
Değerli arkadaşlar, en sert eleştirileri dahi hoşgörüyle karşılamamız gerekiyor. Konuşma sırası 

geldiği zaman siz de görüşlerinizi anlatırsınız; ama, kürsü özgürlüğünü alabildiğine kullanabilmeli 
hatip. Lütfen, müdahale etmeyin konuşmacıya. 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Geçici 3 üncü maddeye bakıyoruz arkadaşlar. Geçici 3 
üncü maddede ne var; bu meraları işgal edip üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunanların 
bu tasarruflarını meşru hale getiriyoruz; meşru hale getirirken de rayiç bedelin -altını çiziyorum ar
kadaşlar- rayiç bedelin yarısı oranında... 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Emlak ve rayiç bedelin toplamının yarısı... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - ... o kişiden bedel tahsil ediyoruz. Şimdi bunun bedeli 

100 milyar liraysa, baştan, peşinen bunu 50 milyar liraya indiriyoruz. 
FARUK ÇELlK (Bursa) - Okumamışsın maddeyi diyorum sana! Hiç ilgisi yok yahu! Bakın 

"emlak ve rayiç bedelin yarısı" diyor yahu! 
BAŞKAN - Sayın Çelik, lütfen... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, şimdi kanun teklifinin gerek

çesini de okuyorum. Sayın Çelik diyor ki: "Bu taşınmazların rayiç bedelleri, şehrin merkezinde 
bulunmaları nedeniyle, oldukça yüksek olduğundan..." 

Değerli milletvekilleri, biz, buralara bir şekilde tecavüz eden kişilerin bu tecavüzlerini nasıl 
meşru hale getiriyoruz ve bu tecavüzleri nasıl ödüllendiriyoruz? Sayın Çelik'in dediğine göre, rayiç 
bedelleri yüksekmiş, bunlar şehir merkezindeymişler, rayiç bedelleri yüksek olduğu için o ödenen 
rayiç bedellerin yarısı olan miktarı da millet ödeyemiyormuş! Böyle bir hak ve yetkiyi biz nereden 
alıyoruz sayın milletvekilleri?! Devletin hüküm ve tasarrufunda olan bir yeri işgal eden, oraya 
tecavüz eden insanlara oraları vereceğiz ve emlak ve rayiç bedelinin yarısı oranında bir bedel onlar
dan alarak yapacağız bunu. Bu ne demektir; bu, bundan sonra da bu tür yerlere yapılacak olan 
tecavüzleri teşvik etmek demektir, desteklemek demektir ve göreceksiniz önümüzdeki günlerde, bu 
tür kanunlar buralardan geçtikçe, böyle yerlere tecavüzlerin sayısının artacağını. Vatandaşlar, birkaç 
yıl içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden yine böyle kanunların çıkabileceği düşüncesinden 
yola çıkarak bu tür yerlere tecavüz etmeye, işgal etmeye devam edeceklerini ifade edebiliriz. 

Kanun teklifinden okuyorum: "Bu, sadece Bursa ve Sakarya illeri başta olmak üzere, illerimiz
den gelen birçok talep..." 

Değerli milletvekilleri, bunların büyük çoğunluğu villâlardır. Ben biliyorum, Bursa'da da 
Sakarya'da da bunların büyük çoğunluğu villalardır. Bu tür yerleri, siz, emlak ve rayiç bedelinin 
yarısı oranında bir bedelle bu vatandaşlara tahsis noktasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, 
bu kadar cömert davranılırsa, fakir fukaranın, yetimin hakkı, garip gurebanın hakkı bunlara peşkeş 
çekilirse bunun vebali ve sorumluluğu hepimizin üzerindedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakınız, benden önceki konuşmacı da Türkiye'deki 

meralann nerelerden nerelere geldiğini söyledi ve meralarımızın miktarını, verimliliğini artırmamız 
gerekirken, bu tür uygulamalarla bunların miktarını rakamsal olarak azalttığımızı da ifade etmek 
istiyorum. 

- 3 8 0 -



T.B.M.M. B:85 19 .4 .2005 0 . 2 

Bakınız, hayvancılık nereden nerelere gelmiş: 1997'de 30 000 000 baş hayvan ülkemizde mev
cutken 2003'te bu rakam 25 000 000'a düşmüş ve yine 1997'de 516 000 ton et üretilirken 2003'te bu 
rakam 366 000 tona düşmüş ve yine 2003 yılında 1 kilogram et satarak 25 kilogram yem alabilir
ken bir üretici şimdi 1 kilogram et satarak 19 kilogram yem alabilmektedir ve birbuçuk yıllık süre 
içerisinde üreticinin mağduriyeti tam yüzde 23'ler seviyesindedir. Bizler, tarımı, hayvancılığı güç
lendirmemiz, desteklememiz gereken bir dönemde, meralarımızın verimli ve ıslah edilmesi gereken 
bir dönemde, bunun tam tersini yapmamızın büyük yanlışlıklan olduğuna inanıyorum. 

Yine, Avrupa Birliğinde 1 litre çiğ sütle üretici 2,2 kilogram yem alabilmekteyken, Türkiye'de 
bu rakam 1 litre süte 1 kilogram yem seviyesine düşmüştür ve bütün bunlardan yola çıkarak, ben, 
bu Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesinin bu haliyle uygulanması halinde, devletimizin, mil
letimizin ciddî manada maddî kayıplar içerisine gireceğini, en azından bu emlak ve rayiç bedel 
meselesinin "yarısı" ibaresinin bu metinden çıkarılarak, eğer, mutlaka geçirilmesi gerekiyorsa, 
günün rayici, bedeli neyse onun vatandaştan alınması lazım geldiği inancımı ifade ediyor, sizleri 
saygıyla selamlıyor. 

BAŞKAN - Şahsı adına, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç. 
Süreniz 10 dakika Muharrem Bey. 
Buyurun. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun teklifiyle ilgili olarak şah

sım adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, demin, Sayın AKP Grup Başkanvekili "devrim niteliğinde kanunlar 

yapıyoruz" dedi. Gerçekten, kanun yapmakta, Meclis, çok mükemmel çalışıyor; güzel kanunlar 
çıkarıyoruz. Yalnız, bu kanunların uygulanması noktasında aynı başarıyı gösteremiyoruz. 

Mera alanında da, meralan korumaya yönelik, bizim kanunlanmızda, Anayasamızda çok önem
li düzenlemeler var. Anayasamızın 45 inci maddesinde, devlet, tanm arazileri ile çayır ve meraların 
amaçdışı kullanılmasını ve tahribini önlemekle yükümlüdür deniliyor. Yani, Anayasa, devlete görev 
vermiş, meralan, çayır alanlannı koruyun diyor, hayvancılığı, tarımı destekleyin diyor. 

Yine, meralarla ilgili çok güzel bir kanun yapmışız. 25.2.1998 tarihinde, gerçekte meraları, 
yaylakları, kışlakları düzenleyen ve korumaya yönelik çok güzel bir kanun çıkarmışız. 

Bu kanunun amacına baktığımızda "Bu kanunun amacı; daha önce çeşitli kanunlarla tahsis 
edilmiş veya kadimden beri kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait olan otlak ve 
çayırların tespiti, tahdidi ile köy veya belediye tüzelkişilikleri adına tahsislerinin yapılmasını, belir
lenecek kurallara uygun bir şekilde kullandırılmasını, bakım ve ıslahının" diye devam ediyor. Yani, 
amaç, meralann korunması, meralann ıslahı. 

Yine, aynı kanunda, mera, yaylak ve kışlakların hukukî durumu belirlenmiş; deniliyor ki: 
"Mera, yaylak ve kışlakların kullanma hakkı, bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir. Bu yer
ler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır." 

Özellikle üçüncü ve dördüncü fıkralar çok önemli. "Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete 
geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz." Diğer 
bendinde "Amaç dışı kullanılmak suretiyle vasıfları bozulan mera, yaylak ve kışlakları tekrar eski 
konumuna getirmek amacı ile yapılan masraflar sebebiyet verenlerden tahsil olunur" deniliyor. 

Bu da yetmiyor değerli arkadaşlar, aynı kanunun 19 uncu maddesinde korumaya ilişkin 
hükümler var. "Muhtarlar ve belediye başkanları; mera, yaylak ve kışlakların ve sınır işaretlerinin 
korunmasından sorumludur" deniliyor. 
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Yani, meraları korumaya yönelik bu kadar çok kanunumuz olacak, Anayasa emredecek; ama, 
tüm bunlara karşın, devlet görevlileri, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar, zabıta 
görevini yapmayacak, meraları, yaylakları, kışlakları işgal ettireceğiz; ondan sonra da burada, 
geleceğiz, fakirlik edebiyatı yaparak, bazı insanların mağdur olduğundan bahisle bu sorunları 
çözelim diyeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, devlet yönetimi ciddiyet ister; biz, ciddî bir devletiz, kabile devleti değiliz; 
ciddî devletler kuralları koyarlar, koydukları kuralları da uygularlar. Burada çıkardığımız kanunlar 
sadece fikir jimnastiği için çıkarılmıyor veya sadece kanun yapmış olmak için çıkarılmıyor, uy
gulanması için çıkarılıyor; bunun, mutlaka bilinmesi gerekiyor. 

Bu getirilen teklif, özünde çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Şöyle ifade etmiyor: Bir yıl önce 
Mera Kanununda değişiklik yapan bir kanun çıkarmışız; o kanunu çıkarırken de, alelacele, bir öner
geyle buraya bir madde eklenmiş, o madde de -demin Ümmet Beyin de belirttiği gibi- gerçekten 
hukuk tekniğinden uzak, hukuk bilgisinden uzak, hiçbir şekilde düzenlemesi yapılmayacak ölçüde 
bir düzenleme, bir garabet. Şu anda da, on ay sonra, daha bir yıl geçmeden, bu yapılan yanlışlığı 
düzeltmeye çalışıyoruz. Özünde önemli olan geçen yılki yanlışlığın yapılmamış olmasıdır; yoksa, 
şu anda görüştüğümüz kanun teklifinde fazla bir şey yok. 

Değerli arkadaşlar, geçen yılki Mera Kanununda değişiklik yapan kanuna eklenen geçici 3 ün
cü maddenin uygulanması sırasında büyük sorunlar yaşanacağı, bu maddenin meraların tahribine 
yol açacağı, o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi Grup sözcüleri tarafından dile getirilmiş ve bizim 
söylediklerimiz aynen gerçekleşmiş. Mera Kanunu, 1998 yılında yürürlüğe giriyor; 1998 yılından 
2004 yılına kadar mera vasfını kaybeden arazi miktarı 283 203 dekar, altı yılda mera vasfını kay
beden arazi; ancak, değerli arkadaşlar, geçen yılki, 2004 yılında çıkarılmış olan bu kanundan son
ra, on aylık süre içinde, 1 816 000 dekar mera arazisi mera vasfını kaybetmiş. 

Şimdi, Faruk Çelik arkadaşımız diyor ki: "Daha önceki hükümetler döneminde birtakım yan
lışlıklar yapılmış, meralar yağmalanmış, meralar talan edilmiş, meralara yapılaşma yapılmış; biz, 
onlardan mesul değiliz; ancak, geçmişteki bu yanlışlıklara da, bir yerde, çözüm bulmamız gerekir; 
biz, icra makamıyız." Ancak, değerli arkadaşlar, on aylık dönem içinde geçmiş hükümetler 
yönetimde değildi ki. Kanunun çıkış tarihi 2004, beşinci ay -Mera Kanununda değişiklik yapılma 
tarihi- on aylık süreçte, bu 1 816 000 dekar arazi mera vasfını kaybetmiş. 

Bu nedenle, arkadaşlar, meralarımıza sahip çıkmazsak, tarım sektörü, hayvancılık sektörü 
büyük ölçüde darbe yemiş; meralar, çok ucuz bir şekilde, köylülerin hayvancılık yapmasına, hay
vanlarını otlatmalarına imkân tanıyan alanlar; bu alanları ortadan kaldırırsak... Ve bu alanları da ne 
için ortadan kaldırıyoruz; meralara, yaylaklara, kışlaklara, efendim villa yapılsın, yazlık evler yapıl
sın veya dinlenme yerleri yapılsın diye; hatta, bu, Faruk Çelik arkadaşımızın kanun teklifi Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülürken, bu merayla da yetinilmemiş, yaylaklar ve kışlak
lar da bu kanun teklifi kapsamına alınmıştı. Yine, Adalet Komisyonundaki görüşmeler sırasında, ar
kadaşlarımız, bu yaylakları ve kışlakları bu kanun metninin kapsamından çıkardılar; hiç olmazsa, kıs
men bir düzelme meydana gelmiş oldu. Şimdi, buradaki tercihimiz, kanunlara uymayarak, yasadışı bir 
şekilde devletin mera alanlarını işgal edenlerin çıkarı mı korunacak, yoksa hayvancılıkla uğraşan, 
tarımla uğraşan insanların çıkarı mı korunacak veya meralar tahrip edilerek erozyona yeniden yol mu 
açılacak... Çünkü, meraların korunmasıyla, erozyon da büyük ölçüde önlenmiş oluyor. 

Bu düzenlemeler son olacak diyor Faruk Çelik arkadaşımız, kanun teklifini açıklarken; ancak, 
bu son olmuyor değerli arkadaşlar. Maalesef, bizde, af hastalığı başladı; önce kanunları çıkarıyoruz, 
o kanunlar uygulanmıyor, suç işleniyor, arkasından diyoruz ki, bir defalık affedelim. Bir sonraki 
hükümet geliyor, diyor ki; benim üzerimde siyasî baskı var, benim seçim çevremden bana baskılar 
geliyor... Aynen Faruk Çelik arkadaşımızın "Bursa bölgesinden bana baskılar geliyor, Bursa'da çok 
büyük sorunlar var..." 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Ne baskı gelecek Muharrem Bey!.. 
BAŞKAN - Toparlayalım Sayın Kılıç; süremiz dolmak üzere. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Biz, bu afların sonunu getiremiyoruz. Devrim niteliğinde 

Ceza Kanunu yaptık diyor; ancak, o devrim niteliğindeki kanunun bile uygulamasını ertelemeye 
çalışıyoruz. Devrim niteliğindeki kanunda getirmiş olduğumuz imarla ilgili düzenlemeleri, 184 ün
cü maddeyi, daha yürürlüğe girmeden -yürürlüğe girdi o madde ama- hemen yeniden, bu imara ay
kırı yapılan düzenlemeler için ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizin büyük çoğunluğu tarımla, hayvancılıkla geçiniyor. Bu nedenle, 
tarım alanlarımızın ve özellikle meralarımızın ıslah edilmesi gerekiyor, korunması gerekiyor, hay
vancılığımızın artırılması gerekiyor. Hayvancılık ölme noktasında, tarım bitme noktasında. Bu 
nedenle, bu getirilen düzenleme, halkın çıkarına değil, belki bir grup insanın çıkarına olabilir, on
ların sorunlarını çözmek için getirilmiş olabilir; ancak, halkın çıkarı ile hayvancıların, çiftçinin 
çıkan ile bu bir avuç insanın çıkan karşılaştırdığında, bence, kamunun çıkarı, halkın çıkarı, hay
vancıların çıkarının önplanda tutulması gerekir. 

Bu düşüncelerle, şahsım olarak, bu kanun teklifini desteklemiyorum, kabul etmiyorum. 
Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Sağ olun Sayın Kılıç. 
Değerli milletvekilleri, çalışma süremiz tamamlanmak üzere. O nedenle, alınan karar gereğin

ce, kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 20 Nisan 2005 Çarşamba günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.48 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, KİT'lerde çalışan işçi ve sözleşmeli personele 

ve personel hareketine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh
met Ali ŞAHİN'in cevabı (7/4637) (*) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞ AN 
DYP Denizli Milletvekili 

1 - Son iki yılda Kamu İktisadi Teşebbüslere (KİT), ne kadar işçi alınmıştır? 
Ne kadar işçi çıkarılmıştır? 

2- Şu anda KİT'lerin ne kadar işçi ihtiyacı vardır?, Mevcut işçi sayısı ne 
kadardır? 

3- KİT'lerin ne kadar sözleşmeli personeli vardır? İhtiyaç duyduğu personel 
sayısı ne kadardır? 

4- Son iki yılda yıllar itibariyle ne kadar sözleşmeli personel alınmıştır, ne 
kadar sözleşmeli personel görevden uzaklaştırılmıştır? 

5- Aynı dönemlerde taşeron firmalar kanalıyla ne kadar işçi alınmıştır? 

(*) Ek cevap: TBMM'nin 8.2.2005 tarihli 55'inci Bir. tutanak dergisinde yer alan 7/4637'ye ek 
cevap. 
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T . C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

Say ı :B.02.0.O02/ O £> | 0\— 
K o n u : • ^ ~ ' ' 15.4.2004 

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

t L O İ :a) T B M M Bask .nu ı , 18 .01 .2004 tarih v e K A N . K A R . M D . A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 -
7 / 4 6 3 7 - 8 9 0 6 / 2 7 5 9 9 sayı l ı yazıs ı . 

b) B a ş b a k a n l ı ğ ı n 27 .01 .2005 tarih ve B . 0 2 . 0 . K K G . 0 . 1 2 / 1 0 6 - 4 1 3 - 2 1 / 3 7 3 
sayı l ı yaz ıs ı . 

c ) S a n a y i ve T icare t Bakan l ığ ın ın , 11 .02 .2005 tarih v e B . 1 4 . 0 . B H İ . 0 1 - 7 2 
sayı l ı yaz ıs ı . 

d ) Ö z e l l e ş t i r m e idares i Başkanl ığ ın ın , Ol .03 .2005 tarih ve B.02 .1 .ÖİB.0 .65 .00 .O0/ 
2 3 0 3 sayı l ı yazıs ı . 

e) Devlet Persone l Başkan l ığ ın ın , 28 .02 .2005 tar ih ve B .O2.1 .DPB.0 .15 /2035 
sayı l ı yaz ıs ı . 

Deniz l i Mi l le tveki l i Say ın Ü m m e t K A N D O Ğ A N ' ı n , Say ın B a ş b a k a n ı m ı z a tevc ih 
ett iği S a y ı n B a ş b a k a n ı m ı z ı n d a kendi ler i ad ına B a k a n l ı ğ ı m k o o r d i n a t ö r l ü ğ ü n d e 
c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı istediği , 7 /4637 esas no ' lu yazı l ı s o r u önerges i cevabı h a z ı r l a n a r a k 
e k t e s u n u l m u ş t u r . 

Bi lg i ler iniz i v e gereğ in i arz e d e r i m . 

M e h m e t Al i Ş A H t N 
Devle t B a k a n ı ve 

B a ş b a k a n Yardımcıs ı 

Ek: İlgi (c) , (d) ve (e) yaz ı lar ve ekleri 

T . C 
S A N A Y İ V E T İ C A R E T B A K A N L I Ğ I 
B a s ı n v e H a l k l a İ l i ş k i l e r M ü ş a v i r l i ğ i 

S a y ı : B H . O . B H İ 0 1 - 7 2 . 
K o n u : Y a z ı 11 S o r u ö n e r g e s i 1 ' ŞU?A7 2005 

S a y ı n M e h m e t Ali Ş A H İ N 
D E V L E T B A K A N I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I S I 

İ L O İ : 0 5 . 0 2 . 2 0 0 5 tar ih v e B . 0 2 . 1 . D P B . 0 . 1 5 / 2 0 3 5 s a y ı l ı y a z ı n ı z . 

D e n i z l i M i l l e t v e k i l i Ü m m e t K A N D O Ğ A N ' ı n , S a y ı n B a ş b a k a n ı m ı z a 
y ö n e l t t i ğ i v e S a y ı n B a ş b a k a n ı m ı z ı n d a , k e n d i l e r i a d ı n a D e v l e t B a k a n ı 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 A l i Ş A H İ N "in. k o o r d i n a t ö r l ü ğ ü n d e 
c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı i s t e d i ğ i y a z ı l ı s o r u ö n e r g e s i n e i l i ş k i n c e v a p l a r ı m ı z , e k t e 
t a k d i m e d i l m i ş t i r . 

B i l g i l e r i n i z i v e g e r e ğ i n i arz e d e r i ı 

_\t—X— 
\ i i COŞKJCNV 

Sanay i ve Ticaret R a k a m 
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TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Cevap 1 - leşekkülümüzc 2003 yılında 4 adet işçi statüsünde personel açıktan işe aimntışiir 
Bu 4 kişi profesyonel sendikacı iken seçimi kaybettiğinden dolayı tekrar eski işlerinde işe 
haşlan lan işçilerdir. 

Emeklilik, ölüm ve istifa dışında 2003 yılında Teşekkülümüzde işten çıkardan işçi 
statüsünde personel bulunmamaktadır. 

2004 yılında aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde (31.12.2004 tarihi itibariyle) dunu. ışeı 
statüsünde X, geçici işçi statüsünde 213 olmak üzere, toplam 221 işçi açıktan işe alınmıştır. 

Mahkeme Kararı 
Göreve İade 
3413 Sayılı Yasa 
Özürlü 
Eski Hükümlü 

Dai mi 
T 

1 
(i 
-
-

JJ£İ Geç İÇİ I.5Cİ 
-
-
-

86 
127 

Tonla m 
1 
1 
Ğ 
86 
127 

Toplanı 8 213 221 

îimeklilik. ölüm, istifa, ve bunun gibi ayrılanlar dışında. 2004 yılında Teşekkülümü/d-. 
işten çıkarılan işçi statüsünde personel bulunmamaktadır 

Cevap 2- Halen Teşekkülümüzün 1190 adet daha işçiye ihtiyacı vardır. Teşekkülümüzde 
(.3'..12.2004 tarihi itibariyle) 6800 Daimi işçi. 13670 Geçici İşçi olmak üzere toplam 20470 
adet işçi statüsünde personelimiz bulunmaktadır. 

Cevap 3- 07.02.2005 tarihi itibariyle Teşekkülümü/de 3575 adet sözleşmeli personel \ardır 
Teşekkülümüzde 530 adet daha Sözleşmeli Personele ihtiyaç bulunmaktadır. 

Cevap 4- 2003 yılında i, 2004 yılında 121 sözleşmeli personel işe alınmıştır. 2003 ve 200-
yıllarında emeklilik, ölüm ve istifa dışında görevinden uzaklaştırılan personelimi/ 
bulunmamaktadır. 

Cevap 5- 2003 ve 2004 yıllarında teşekkülümüzde "hizmet ihalesi" şeklinde yapılan ihalelerdi. 
çalıştırılan taşeron işçi sayılan aşağıda gösterilmiştir 

Yıllar İşçi Sayısı 
2003 1874 
2004 1906 

- 3 8 6 -



T B M M . B : 8 5 19 . 4 . 2005 0 : 2 

S Ü M E R HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Cevap- l )Scm iki yılda işçi al ınmamıştır . Emekli l ik, iş akdi feshi, istifa gibi ^eceli lerle '.O 
işvi ayrı lmışt ır . 

Ccvap -2 )Mevcu t işçi sayımız 43 kişidir. 

Ccvap-3)Teşekkül i imüzde bu gün itibariyle ! l)3 adet sözleşmeli personel çr.l ı<:-.Jik::»cl-. r. 5 
adet sözleşmel i personele ihtiyacı vardır. 

Ccvap-4 )2003 yılınca l kişi, 2004 yılında 1 kişi olmak üzere toplam 2 kışı Müşterek 
Ka ra rname ile Teşekkü lümüze Yönetim Kurulu Üyesi ve Gene! Müdür Ya:d'.:r.eı.s: oL;ı.ık 
a tanmışlardır . Emekl i l ik , sözleşme feshi gibi nedenlerle 2003 yıl ında 18 kişi, 200-1 vf.-.nJV. 2i' 
kişi o lmak üzere toplam 38 sözleşmeli personel Kurumumuzdan ayrılmıştır. 

Cevap-5)Taşe ron firmalar kanalıyla 2003 yılında 5S. 2004 yılında 60 taşeron İKI-; . ' 
e lemanı çalıştırı lmıştır . 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 0 1 MaHflM» 

SAYI 
KONU 

B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 5 3 0 3 
Soru Önergesi 

D E V L E T BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

Denizli Milletvekili Ümmet AKDOĞAN tarafından Türkiye Büyük Millet M^ . i . v 
Raşkanlıgına tevcih edilen 7/4632 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlarla ilgiü ok'.rak 
Özelleştirme İdaresi Başkanhğı ve özelleştirme programındaki kuruluşları kapsayan bilgiler ekte \ eı 
alan tablolarda sunulmuştur. 

Bilgilerinize ar* ederim. 

fmal L N A K İ T AN 
Maliye Dukanı 

F.K 1- Özelleştirme idaresi Başkanlığına ait tablo 
EK 2- Özelleştirme programındaki kuruluşlara aiı tablo 

3 8 7 



Oifllt^ırrue İdaresi Ba$lunlığı 

\hnan 

İKİ 
Sıvısı 

0 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 
2003 YILF 

İ«i 
S*vnı 

0 

ıllı 

M 

Naklen 10 
Açılına i 

lıfiı 

i 

Tiro i t 
Firma 
Yolıylı 
Cılqlmlın 
İKİ Stroı 

0 

2004 YILI 

SJVIII 

0 

Çılfinlaı 

İKİ 
Stvnı 

0 

ıllı ı! 
Naklen 1 
Açıklın S 

JlHı 

file:///hnan


ÖİB PAYI %50'NİN ÜZERİNDE OLAIM ÖZELLEŞTİRME PROGR 
KURULUŞUN ADI 

A T A K O V Otriçilik A.Ş. 
A T A K O V T u r a m T r i l ı l t r i vr. T . A ^ 
Et ve ta l i k LfrOnkrl A S . 
E T İ Alûmm ıA4. 

2003 YILI 2004 YILI 

Alınan 
İ K İ 
Ş ıy ıy 

Ç ık ın lan 

İ K İ 
Sayın 

ti-

ANnın 
Salkımca' 
Pr ı taod 
% • » • - . 

Görevine San 
V t n l m ı j 
Slialcantlı 
Personel 
Sarı** 

'feseroa 
firma 

Çı1i|lırılan 

İK» Saym 

Alaıın 

İ M 

425 

Çık ın lan 

Sayın 

22? 

Alınan 
Stat tandı 

Pcrumcl 

Carrvine S 
Vcnlmii 
Söıltsraeli 
PvrMaal 
5 ı y » ı 
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T.C 
BAŞBAKANLİK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02.!.DPB.fl.15/^rZy £>£-/£/2005 
Konu : Soru Önemesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi: a) 27/01/2005 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/I06-413-21/373 sayılı yazı. 
b) 0i.'02/2005 tarihli ve B.02.0.002/576 sayılı yazı. 

İlgi yazılarla Başkanlığımıza intikal eden. Denizli Milletvekili Sayın Ümmet 
KANDOCJAN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Sayın Başbakanımız 
• affından koordinatörlüğünüzde eevap verilmesi tensip edilen soru önergesi ile ilgili olarak. 
25/02-2005 larihi itibariyle Bncrji ve Tabii Kayraklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı 
(Özellcşlirır.e İdaresi Başkanlığı) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Bakanlıkları ile ikili 
kamu iktisadi leşehbüsicri ve bağlı ortaklıklarına ilişkin bilgi alınamamış olup. bunların 
dışındaki (12) kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklığından ilgili oldukları bakanlıklar 
kanalıyla Başkanlığımıza intikal eden biigiler çerçevesinde hazırlanan cevaplar ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devle* Personel Başkanı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ÜMMET KANDOĞAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
tLİSKİN CEVAPLAR 

Soru önergesine verilen cevaplar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Maliye 
Bakanlığı (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Bakanlıkları 
ile ilgili kamu iklisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ilişkin bilgi alınamaması sebebiyle. 
bunların dışındaki (12) adel kamu iklisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklığından ilgili oldukları 
bakanlıklar kanalıyla 25/02/2005 tarihi ilibariylc Başkanlığımıza inlikal çâen bilgiler 
çerçevesinde hazırlanmıştır. 

S. 1) Son iki yılda Kamu İktisadi Teşebbüslere (KİT), ne kadar iışçi alınmıştır? Ne 
kadar işçi çıkarılmıştır? 

C.l) 2003 ve 2004 Yıllarında kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 
toplam 277 adet işçi işe alınmış. 33 adet işçi ise işten çıkarılmıştır. 

S. 2) Şu anda KİT'lerin ne kadar işçi ihtiyacı vardır? Mevcut işçi sayısı ne 
kadardır? 

(\2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı orlaklıkkırmdaki işçi ihtiyacı sayısı 
l .451 adettir. Bu kuruluşlardaki mevcut işçi sayısı ise 46.715 adettir. 

S. 3) KİTMcrin ne kadar sözleşmeli personeli vardır? İhtiyaç duyduğu personel 
sayısı ne kadardır? 

C.3) Kamu iklisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklanndaki sözleşmeli personel sa\ ısı 
61.726 adel. sözleşmeli personel ihtiyacı ise 7.947 adettir. 

S.4) Son iki yılda yıllar itibariyle ne kadar sözleşmeli personel alınmıştır, ne 
kadar sö/Jeşnıeli personel görevden uzaklaştırılmıştır? 

C.4) Kamu iklisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 2003 ve 2004 Yıllıumda 
toplam 836 sözleşmeli personel işe alınmış. 144 adet sözleşmeli personel ise görevden 
uzaklaştırılmıştır. 

S. 5) Aynı dttncmdc taşeron firmalar kanalıyla ne kadar işçi alınmıştır? 

('. 5) Belirtilen dönemde taşeron firmalar kanalıyla alınan işçi sayısı 9.707 adettir. 
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2. - İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL 'un, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hak
ları Mahkemesine açılan davalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakam Cemil ÇİÇEK'in 
cevabı (7/4869) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için 
gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 07.02.2005 

Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

CHP Grup Başkanvekili 

1) Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nde bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti 
aleyhine kaç dava açılmıştır. 

2) Açılan bu davalardan kaçı Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, kaçı Türkiye 
Cumhuriyeti lehine sonuçlanmıştır? 

3) Türkiye Cumhuriyeti aleyhine sonuçlanan davalarda Türkiye Cumhuriyeti toplanı 
kaç Eııro tazminat ödemeye mahkum edilmiştir? 

4) Bu tazminatlar, davalara konu olan olayların sorumlusu kamu görevlilerine rücu 
ettirilmiş midir? 

5) Eğer rücu ettirildiyse, hangi kamu görevlisine kaç Euro tazminat rücu ettirilmiştir'7 

6) Eğer rücu ettirilmediyse, bu tazminatlar nereden karşılanmıştır? 

7) Türkiye Cumhuriyeti'nin ödemeye mahkum edildiği tazminat miktarlarını. Avrupa 
İnsan Haklan Mahkemesi'nde aleyhimize açılan davalara konu olan olayların sorumlusu 
kamu görevlilerine bugüne kadar rücu ettirmediy.seniz, bundan sonra rücu ettirmeyi 
diısünüvor musunuz? 
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r.c. 
A D A L L T B A K A N L I Ğ I 

Bakan 
-3>Sx3 

"l ÜRK1YK B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: ıı) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 21 /02 /2005 tarihli ve A . 0 1 . 0 . G N S . 
0 . I 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 4 S 6 9 - 9 2 9 7 / 2 8 8 0 4 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli. 03 /03 /2005 tarihli ve 
B.02.0.KK.G.0.12/IO6-422-1/93S sayılı yazı. 

c ) 14/03/2O05 tarihli ve 277 sayılı yazımız. 

I İyi (a) yazınız, ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanl ığ ımızca 
cevaplandırılması tensip olunan; İzmir Milletvekili K. Kental Anadol 'un Sayın Başbakan'a 
yönelttiği 7 /4869 Esas No.İLI yazılı soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin 
derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla. Türkiye Büyük Millet Meclis i İçtüzüğünün 99 . 
maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

S ö z konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

l . C . A N K A R A 
A D A L E T B A K A N L İ Ğ İ . . . / . . ./20Ü5 

Bakan 

Sayın Kemal A N A DOL 
İ7-tnir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltil ip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması 
tensip olunan 7 /4869 Esas No. lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Avrupa İnsan I lakları Mahkemesinden sağlanan verilere göre, 2 0 0 4 yılı sonu itibarıyla 
Ü lkemiz aleyhine Mahkeme önünde bulunan başvuru sayısı toplamının 9591 olduğu; 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yaklaşık 3OO0 başvuruyu Hükümetimizin 
bi lgis ine getirdiği, kabul edilebilir bulunan başvurulardan 47*sinin lehimize. 511' in in ihlâl 
kararıyla. 225 ' in in dostane çözüm yoluyla sonuçlandığı; 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince bugüne kadar karara bağlanan davalar uyarınca. 
değişik para birimleriyle yapılan ödemeler tek para birimine dönüştürüldüğünde, ihlâl 
kararıyla sonuçlananlar için yaklaşık 16.0ÜO.OOO Euro. dostane çözümle sonuçlananlar için ise 
yaklaşık 14 .000 .000 Euro olmak üzere, toplamda yaklaşık 30.O00.000 Euro ödeme yapıldığı: 

Dışişleri Bakanlığının 01/04/2O05 tarihli ve 026.21 /2005 /SPG Y/1 1 1 836 sayılı 
yazısının incelenmesinden; 

İhlâl kararları veya dostane çözümle sonuçlandırılan başvurular açısından gereken 
ödemelerin "ilâma bağlı borçlar" ile "mahkeme giderleri'" tertibinden ödendiği; 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen ihlâl ve dostane çözüm kararları 
nedeniyle ilgililere ödenen tazminatların riicue.n tahsili yönünde gerekli araştırma ve 
değerlendirmelerin yapıldığı; 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uyarınca tazminat ödenmesine neden olan 
olay, iş lem ve eylemlerin önemli bir kısmının, 16/06/2004 tarihli ve 5 1 9 0 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kaldırılmasına Dair Kanunun 3. mnddesi ile yürürlükten kaldırılan 2845 sayılı Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun hükümleri 
gereğince Devlet Güvenlik Mahkemelerinde askerî hakimin bulunması; ifade özgürlüğü; yasal 
gözall ı sürelerinin uzun olması: kamulaştırma bedellerinin ödenek bulunmaması nedeniyle 
geç ödenmesi ; yargılamanın makul sürede sonuçlanmaması gibi Ülkemizdeki mevzuat ve 
uygulamanın Avrupa normlarıyla uyumlu olmadığı döneme ilişkin kurallar ile genel ve 
yapısal uygulamalardan kaynaklandığından, kişisel kusur izafe edi lebi lecek bir k imse 
bulunmaması sebebiyle rilcuun söz konusu olmadığı; 

A N K A R A 
/4"..A'^f./2005 
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i şkence ve kö tü m u a m e l e , ya şam hakkı ihlali gibi kişisel kusura ve so rumlu luğa 
d a y a n a n başvuru la r ın sonucunda verilen kararlar gereğince Dışişleri Bakan l ığ ınca Devle t 
bü t çe s inden gerekli ödemele r in yapı lmasını takiben, Maliye Bakanl ığ ınca ilgili bakan l ık ve 
idare lerden rücu konusundak i görüşler iyle bir l ikte, a leyhinde rücu davas ı aç ı labi lecek 
so rumlu ve kusur lu kişi veya kişi ler in k iml ik ler in in , tebligata elveriş l i adres ler in in , gerekli 
bilgi \ e belgeler in is tendiği ve a l ınan cevap yazıları doğru l tusunda hareket edi ldiği ; 

İlgili bakan l ık veya idareler ince, failin be l i r l enememes i , veri len takipsiz l ik veya beraat 
gibi karar lar neden iy le hukukî sorumluluk yüklenebi lecek kişi lerin tesbit e d i l e m e m e s i 
nedenleriyle rücu davası açılmasına mahal görülmediğinin bildirilmesi hâlinde, rücu davası 
aç ı lmas ına i m k â n b u l u n a m a d ı ğ ı : ya ln ızca 3 1849/96 ııolu başvuru nedeniy le başvurana ödenen 
15.0Ü0 İngiliz; S te r l in in in , içişleri Bakanl ığı taraf ından kusur lu o lduğu bi ldi r i len k o r u c u l a r d a n 
ri lcuen tahl i l i y ö n ü n d e d a v a açı labi ldiği ve davan ın derdest o lduğu ; 

Mal iye Bakanl ığ ın ın 23 /03 /2005 tarihli ve B.07 O.BHM.O-O0/4 1 50-1 900-Q<31 8 sayılı 
y a / ı s ı n ı n i n c e l e n m e s i n d e n . 

Anlaş ı lmış t ı r 

Bi lg i ler in ize ar? eder ini . 

3.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU'mm, yargı mensupları ve öğretmenlere yönelik 
dizüstii bilgisayar projelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'm 
cevabı (7/4984) 

16.02.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyıp ERDOĞAN 
rafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. I 

Osman COŞKUNOĞLU 

1 Bili Gates'in Türkiye'yi ziyaret etliği 30 Ocak 2005 günü yaptığınız konuşmada 
"yazıtımı, donanımı ve işletim sistemi ömürsüz olan bilgisayara yatırım yapılmayacak" 
d edişin i/ doğru OMI''' 

2. Doğruysa, genellikle omru daha kısa olan veya ancak çok pahalı bir şekilde 
tıürıcellenebilen dızüstü bilgisayarların geçmişte Ulusal Yargı Projesi kapsamında 
Adalet Bakanlığınca hakimlere verilmesini, yakın gelecekte de öğretmenlerin satın 
almasını hükümetinizin desteklemesini vukandaki sözünüzle tutarlı uörüyor muşunu/" 
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T.C 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.Û7.0.BMK.0.12-16 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 1 f 1 0;+ 0 5 * 7 0 0 J 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genci Müdürlüğünün 15/03/2005 tarihli ve 
B.02.0.KKG.Û.12/106-424-12/1181 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Uşak Milletvekili Sayın Osman COŞKUNOĞLU'na ait 7/4984 
esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiş ve Bakanlığımız 
görüşü aşağıda belirtilmiştir. 

Bilindiği üzere insanlık hayat tarzını, ilişkilerini, refah ve mutluluğunu belirleyen 
çeşitli temel evrelerden geçmiştir. İktisadi açıdan bu evrelerin başltcaları; avcılık, tanm, 
ticaret ve sanayi olarak kendini göstermiştir. Bilim ve teknolojide başlayan ve baş döndürücü 
bir hızla ilerleyen gelişmelerle birlikte insanlık yeni bir evreye gitmiştir. Bilgi Çağı olarak da 
adlandırılan bu evre, milli ve milletlerarası hayat ve ilişki tarzlarının dönüşüme uğradığı bir 
süreci ifade etmektedir. Bu çağ aynı zamanda, bilgi ve bilincin güçlü etkisiyle kamu yönetim 
biçiminin ve anlayışının değiştiği, insan hak ve hürriyetlerinin gelişip pekiştiği bir hukukilik 
sürecini de evrenselleştirmektedir. 

Bu anlamda bilgi ve iletişim teknolojileri; iktisadi, toplumsal, kültürel ve siyasi hayatı, 
iş ve ilişkileri değiştirip şekillendirmede, yeni anlayış ve bilgileri ortaya çıkarmada ve 
oluşturmada stratejik bir faktör görevi üstlenmektedir. Bu teknolojinin en bariz ve somut şekli 
ise bilgisayar olgusudur. 

Bu süreçte bilgi çağının dışında veya gerisinde kalmamak, bilgi ve bilimin bir sonucu 
olan bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojisinden azami ölçüde faydalanabilmek ve hatta bu 
alanda belirleyici bir konum kazanmak için milli düzeyde stratejik bir planlama yapmak, etkin 
bir organizasyon ve faaliyet sürdürmek hayati bir zorunluluktur. 

Bu bağlamda, Devletimizin de bu anlayış ve imkanlar çerçevesinde yeniden 
biçimlendirilmesi, kamu yönetim anlayış ve şeklinin buna uygun olarak değiştirilmesi ve 
geliştirilmesi ve dahası bu yapının devamlı gelişen bir süreç haline getirilmesi elzemdir. 

Devletimiz ve hükümetimiz, bilgi çağının bu gereğini yerine getirmek amacıyla plan 
ve politikalarını belirlemiş ve buna uygun faaliyetlerini de sürdürmektedir. 

Nitekim, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planında ve Yıllık Programlarda toplumsal ve 
kamusal düzeyde, bilim ve bilişim teknolojileri alanında tesbitter yapılmış, hedef ve 
politikalar ortaya konmuştur. 

Gerek Hükümet Programında ve gerekse Acil Eylem Planında konu daha somut bir 
biçimde ortaya konmuş ve Acil Eylem Planında "E-Dönüşüm Türkiye Projesi" adıyla bir 
faaliyet başlatılmış ve bu proje kurumsallaştırmıştır (DPT bünyesinde bir Bilgi Toplumu 
Dairesi (BTD) kurulmuştur). Başbakanlık Genelgeleri ile konunun önem ve hassasiyeti 
vurgulanarak, gerekli açıklamalar yapılmış ve talimatlar verilmiştir. 
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Soru önergesinde bahsi geçen Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilen bilgisayar alım projeleri de, çağın gereklerine ve anlayışına uygun olarak; 
adalet ve eğitimde bilgi ve iletişimi kolaylaştırma ve geliştirme; bilgi, belge ve materyali her 
zaman ve mekanda ulaşılabilir ve ulaştırılabilir hale getirme; bu bilgi, belge ve materyali 
amaca uygun olarak geliştirme, tasnif etme ve bunlara erişimi hızlandırma; eğitim ve adalet 
hizmetlerinin daha bilimsel, nitelikli, yöntemli ve hızlı bir şekilde sunumunu sağlama; kişisel 
bilgi birikimini artırma; kişilerde yazılım ve donanım teknolojilere yakınlık ve yatkınlık 
oluşturma gibi saiklere dayanmaktadır. 

Bu açılardan bakıldığında, seyyar (dizüstü) bilgisayarların sabit (masaüstü) 
bilgisayarlara üstünlüğü tartışma götürmeyecek kadar barizdir. Seyyar bilgisayarların sabit 
bilgisayarlara göre alım maliyetleri biraz daha yüksek, bakım ve onarımları ile donanım 
terfileri daha zor ve kısıtlı görünse de; her zaman ve mekanda (evde, mahkemede, okulda, 
duruşma salonlarında, keşif ve otopsilerde, toplantılarda, seyahatte, tatilde, yer 
değişikliklerinde...) kullanılabilirliği sayesinde, gerek bilişim olgusunun yaygınlaştırılması ve 
bilgi toplumunun oluşturulması, gerek meslek ınensuplannın kişisel kazanımlan ve gerekse 
her ortam ve zamanda bilgi, belge ve materyallerle haşır neşir olmaları ve gelişimleri dikkate 
alındığında, seyyar bilgisayarların tercihinin doğruluğu ortadadır. 

Kaldı ki, doğal kullanım ömrü olarak dizüstü bilgisayarların masaüstü bilgisayarlara 
göre daha kısa ömürlü olduğu söylenemez. Diğer yandan, adalet ve eğitim mensuplarının 
kullanım amaç ve alanları ile mevcut yazılım durumu göz önüne alındığında, donanım 
yönünden kolay kolay bir terfiye ihtiyaç olmayacağı, dolayısıyla bu açıdan bir ek maliyetin de 
doğmayacağı ortadadır. Yine bu iki bilgisayar türü arasında, donanım kapasitesi ve terfi 
açısından bazı farklılıklar bulunsa da, her ikisinde de aynı donanım ve yazılımlar 
kullanılmaktadır. 

Elbette bilgisayar alımlarında; mevcut mevzuat, teknoloji ve imkanlar çerçevesinde en 
iyi ve güvenilir donanımlı bilgisayarların tercih edileceği, her türlü yazılım ve donanım 
garantisi ile bakım ve onarım şartlarının sözleşmelerde bulunacağı ve lehte olabilecek tüm 
imkan ve avantajların sağlanacağı tabiidir. 

Bilgilerine arz ederim. 

fal UNAKITAN 
taliye Bakanı 
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4.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'mn, Denizli Acıpayam Ovası Sulama Projesine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5099) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Gazatct 
CHP Denizli Milletvekili 

Yaklaşık 41 bin hektarın üzerindeki Denizli Acıpayam Ovası'nın 3 lbin 740 hektarı sulanabilir 
bir araziye sahiptir. Bu ova sulandığında o bölgede başta tarım, hayvancılık olmak üzere ekonomide 
büyük bir canlanma olacaktır. 

Ovanın sulama çalışmaları Acıpayam Sulaması 1. Kısım İnşaatı (14 bin 150 ha), Acıpayam 
Sulaması 11. Kısım İnşaatı (11 bin 130 ha) olmak üzere toplam 25 bin 280 hektar planlanmıştır. Su 
kaynağı olarak da Burdur'un Yapraklı, Çavdır barajları, Gölhisar Gölü ve Denizli Yazır - Dodurgalar-
Akalan Barajları kararlaştırılmıştır. 

Acıpayam 1. Kısım Sulaması 1990 yılında ihale edilmiş ve dört yılda bitirilmesi tasarlanmıştı. 
Aradan 15 yıl geçmesine karşın inşaat ödenek eksikliği nedeniyle inşaat bir türlü bitirilemedi. Yazır -
Dodurgalar-Akalan Barajlarının yapımına ise hiç başlanmadı. Toplulaştırma çalışmaları 
sonuçlandırılamadığı için çiftçiler tarlalarını kullanamamaktadır, özellikle Yumrutaş, Yeşildere 
beldesi ve Yeniköy, Ucan, Corum köylüleri mağdur durumdadır. 

Acıpayam 1, Kısım Sulama ihalesinin yaklaşık yüzde 80 bitirilmesine karşın son yıllarda 
gereksinimin çok altında ödenek ayrıldığı için inşaat tamamlanamıyor. 1990 yılı fiyatları ile 66 milyar 
600 keşif bedelle ihale edilen inşaat 15 yıl içinde yaklaşık 100 trilyon TL harcanmasına karşın 
bitirilemedi. Yapılan kanallar susuzluktan çatlamakta ve kullanılamaz duruma gelmektedir. 

İnşaatı alan yüklenici fırına da ödenek yokluğundan istediği halde çalışamamakta, makineleri 
aylarca boş durmaktadır. Buna göre: 

1-Yapımına 1990 yılında başlanan Denizli Acıpayam I. Kısım Sulama İnşaatı kesin olarak ne zaman 
bitirilecektir? 

2- Hükümetiniz bitirilmesi az kalmış projeleri öncelikle tamamlama sözü vermiş olmasına karşın bu 
proje niçin gerekli ödenek ayrılıp bir türlü bitirilrniyor? 

3- 2005 yılı için ayrılan yaklaşık 3 trilyon TL bu projenin ne kadarı tamamlanabilecektir? 

4- İstimlak çalışmalarını DSİ ile toplulaştırma çalışmalarını da Köy Hizmetleri yapmaktaydı. Bu 
çalışmalar ayrı ayrı yapıldığı için yeterince hızlı yürütülemedi. Köy hizmetleri Genel Müdürlüğündeki 
yasal değişiklikten sonra bu hizmetler tek elde örneğin DSİ'de toplanabilecek mi? 

5- Prujenin bir bütün olarak tamamlanabilmesi için Acıpayam Sulaması 11. Kısım inşaatına ne zaman 
başlanıp bitirilecektir? 

6- Yine bu projenin bir parçası olan Yazır - Dodugalar ve Akalan Barajları ne zaman ihale edilip 
bitirilecektir? 

7- 2000 hektarlık Acıpayam Gireniz Vadisindeki Kelekçi ve Alcı - Gölcük sulamaları ne zaman 
tamamlanacaktır? 
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T C 
TARİM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Say« :B.12.0.APK^0.07-212- / Z 2 _ 2 j 2 _ . . . . . „ _ . 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 1 5 Nisan 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlügü'nün 23.03.2O05 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-428-8/1305 sayılı yazısı ile alınan, 14.03.2005 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5099-9675/29771 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen, Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCTya ait 7/5099 esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünden alınan görüş ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

\j^V— 
Sami GÜÇLÜ 

Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Mustafa GAZALCI 

Denizli Milletvekili 
Bsas No : 7/ 5099 

Yaklaşık 41 bin hektarın üzerindeki Denizli Acıpayam Ovası'mn 31 bin 740 hektarı 
sulanabilir bir araziye sahiptir. Bu ova sulandığında o bölgede başta tarım, hayvancılık olmak üzere 
ekonomide büyük bir canlanma olacaktır. 

Ovanın sulama çalışmaları Acıpayam Sulaması 1. Kısım İnşaatı (14 bin 150 ha), 
Acıpayam Sulaması II. Kısım İnşaatı (11 bin 130 ha) olmak üzere toplam 25 bin 280 hektar 
planlanmıştır. Su kaynağı olarak da Burdur'un Yapraklı, Çavdır barajları. Göl hisar Gölü ve 
Denizli Yazır - Dodurgalar-Akalan Barajları kararlaştırılmıştır. 

Acıpayam I. Kısım Sulaması 1990 yılında ihale edilmiş ve dört yılda bitirilmesi 
tasarlanmıştı. Aradan 15 yıl geçmesine karşın inşaat ödenek eksikliği nedeniyle inşaat bir türlü 
bitirilemedi. Yazır-Dodurgalar-Akalan Barajlarının yapımına ise hiç başlanmadı. 
Toplulaştırma çalışmaları sonuçlandırılamadığı için çiftçiler tarlalarını kullanamamaktadır. 
Özellikle Yumrutaş, Yeşildere beldesi ve Yeniköy, Ucan, Corum köylüleri mağdur 
durumdadır. 

Acıpayam 1. Kısım Sulama ihalesinin yaklaşık yüzde 80 bitirilmesine karşın son 
yıllarda gereksinimin çok altında ödenek ayrıldığı için inşaat tamamlanamıyor. 1990 yılı 
fiyatları ile 66 milyar 600 keşif bedelle ihale edilen inşaat 15 yıl içinde yaklaşık 100 trilyon 
TL harcanmasına karşın bitirilemedi. Yapılan kanallar susuzluktan çatlamakta ve 
kullanılamaz duruma gelmekledir. 

İnşaatı alan yüklenici firma da ödenek yokluğundan istediği halde çalışamamakta, 
makineleri aylarca boş durmaktadır. Buna göre: 
SORU 1) Yapımına 1990 yılında başlanan Denizli Acıpayam 1. Kısım Sulama İnşaatı kesin 
olarak ne zaman bitirilecektir? 
{Sorulara ilişkin cevaplar DSİ'den alınmıştır.) 
CEVAP 1) Gölhisar-Acıpayam I.merhale projesi kapsamında yer alan Acıpayam ovası 
sulaması I.kısım inşaatı 14/12/1990 tarihinde ihale edilmiş olup, Yusufça regülatörü inşaatı 
ve Sİ sag anakanal inşaatı bitirilmiş, S2 sol arıakanal inşaatında çalışmalar devam etmektedir. 
Sİ sag anakanal sulama sahasında 2004 yılı sonu itibariyle 5412 hektarlık alan sulamaya 
açılmış olup, %72 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 
SORU 2) Hükümetiniz bitirilmesi az kalmış projeleri öncelikle tamamlama sözü vermiş 
olmasına karşın bu proje niçin gerekli ödenek ayrılıp bir türlü bitirilmiyor? 
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CEVAP 2) 2003 yılından itibaren uygulanan yeni yatınm planlaması ile Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan projelerden 124 adedini 2 yılda hizmete aldık. 2000-
2001 ve 2002 yıllarında yani 3 yılda ancak 9 tesis açılabilmiş idi. 

Bu iki yılda açılan tesisler arasında Denizli ilimizde de yıllarca bitirilemeyen; 
• Denizli-Gökpınar Vali Recep YAZICIOGLU Baraj ı, 
• Baklan Ovası Sulaması 4.Kısıra Ana Kanal inşaatı, 

Baklan Ovası Sulaması 4.Kısım Elektromekanik Teçhizatı, 
• Kelekçi Sulaması Rehabilitasyonu ve inşaatı, 
• Çürüksu Yan Dereleri Yukarı Havza İnşaatı, 
• Gümüşsü Pompaj Ana Kanal TRK, 
• Acıpayam Ovası Yan Dereleri Yukarı Havza Islahı, 

Gölemezli Sulaması Yan Dereleri Yukarı Havza Islahı, 
• Mcnteş Bulancık Dere TRK, 
• Denizli Merkez Dereleri TRK projelerinden oluşan 10 iş bu kısa sürede 

tamamlanarak Denizli halkının istifadesine sunulmuştur. 
Proje önceliklerini %80 gerçekleşme esasına göre yapmamış olsaydık adı geçen 10 

proje en erken 3 yıl sonra hizmete alınabilecekti. 
SORU 3) 2005 yılı için ayrılan yaklaşık 3 trilyon TL bu projenin ne kadarı 
tamamlanabilecektir? 
CEVAP 3) A c ı p a y a m Ovası Sulaması I .Kıs ım inşaatına 2 0 0 5 y ı l ı iç in 2,962 
milyon YTL Ödenek ayrılabilmiş olup, bu ödenekle 400 hektar saha sulamaya açılacaktır. 
SORU 4) istimlak çalışmalarım DSİ ile toplulaştırma çalışmalarını da Köy Hizmetleri 
yapmaktaydı. Bu çalışmalar ayrı ayrı yapıldığı için yeterince hızlı yürütUlemedi. Köy 
hizmetleri Genel Müdürlüğündeki yasal değişiklikten sonra bu hizmetler tek elde örneğin 
DSİ'de toplanabilecek mi? 
CEVAP 4) Arazi Toplulaştırması çalışmaları bugüne kadar 3083 sayılı Kanun ile Tan m 
Reformu Genel Müdürlüğünce ve 3202 sayılı Kanunla da Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce yürütülmekteydi. Ancak, 13.01.2005 tarih ve 5286 sayılı Kanun ile Köy 
Hizmetleri Genel MüdUrlüğü'nün kapatılması ile şimdiye kadar anılan Kuruluş tarafından 
yürütülmekte olan DSİ sulamalanndaki arazi toplulaştırma çalışmalarının hangi kuruluş 
tarafından yapılacağı henüz belirlenmemiştir. 

DSİ sulama projelerinin, toplulaştırma projeleri ile birlikte DSİ tarafından tek elden 
yürütülmesi yürürlükteki yasalar sebebiyle mümkün değildir. Genel Müdürlüğümüzce takip 
edilmekte olan Kanun Taslağı kesinleştiği takdirde Toplulaştırma projeleri de sulama 
projeleri ile birlikte tek elden yürütülerek ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlanacaktır. 
SORU 5) Projenin bir bütün olarak tamamlanabilmesi için Acıpayam Sulaması U. Kısım 
inşaatına ne zaman başlanıp bitirilecektir? 
CEVAP 5) 2002 yılından itibaren yatırım programının daha rasyonel yapıya 
kavuşturulmaya çalışılmaktadır. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü devam eden projeler 
ve henüz inşaatına başlanmayan bütün projeleri verimlilik ve maliyet esasına göre yerinde 
incelemeler yaparak yeniden değerlendirmiştir. Buna göre bölge halkının ihtiyaç ve talepleri 
dikkate alınarak proje revizyonları yapılmıştır, öncel ik sıralamaları da bu çerçevede 
değerlendirilmiştir. Acıpayam, II. Kısmı Ovası Sulaması inşaatı ileri ki bir tarihe ertelenmiştir. 
SORU 6) Yine bu projenin bir parçası olan Yazır-Dodurgalar ve Akalan Barajları ne 
zaman ihale edilip bitirilecektir? 
CEVAP 6) Denizli ili Acıpayam ilçesi sınırları içinde Dalaman Çayı'nın Erceöz, 
Yavanoluk ve Delmeoluk dereleri üzerinde inşa edilmesi planlanan Yazır-Dodurgalar 
barajında depolanacak su ile Yazır-Dodurgalar ovalarında 769 hektar, Acıpayam ovasında 
1495 hektar alanın sulanması hedef alınmıştır. Baraj gövdesi ve Yazır-Dodurgalar ovaları ile 
ilgili planlama çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış olup, bu barajdan sulanacak Acıpayam 
ovası ile ilgili çalışmalar ise 2005 yılı içerisinde bitirilecektir. Planlama çalışmalarının 
tamamlanmasını takiben projenin teknik ve ekonomik yönden yapılabilir bulunması halinde 
kesin proje çalışmalarına başlanabilecektir. 
SORU 7) 2000 hektarlık Acıpayam Gireniz Vadisindeki Kelekçi ve Alcı-Gölcük 
sulamaları ne zaman tamamlanacaktır? 
CEVAP 7) 2000 hektarlık sahanın 980 hektarını kapsayan Kelekçi sulaması 
rehabilitasyon inşaatı tamamlanmıştır. Alcı-Gölcük Sulaması Rehabilitasyonu inşaatı ise 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2005 yılı yatırım programında yer almakta olup, 
kesin proje çahşmalan devam etmektedir. Proje çalışmalarının tamamlanmasını müteakip 
ihalesi yapılabilecektir. 
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5.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesi 
sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/5103) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R-Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve içtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri'nin özelleştirilmesi sürecinde; yasal 
özelleştirme aşaması başlamadan evvel hukuk dışı ilişkilerin kurulduğu yolunda ciddi iddialar ve 
bulgular ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda; Siyasi İktidar'a yakın olan Rbcos Hotcller yetkilileri 
aracılığıyla, yabancı ve belli firmalara "gizli bilgilerin" verildiği, tesislerin sahte plakah araçlarla 
ziyaret edildiğine dair bilgi ve belgeler de kamuoyuna yansımıştır. 

Sn.Başbakan'ın, dünya alüminyum pazarında etkili olan Sual Holding Başkanı 
Vekselberg ile yaptığı ifade ve iddia olunan görüşmenin içeriği hakkındaki soru önergelerimize 
cevap vermekten kaçınmasının sebepleri, bu süreç içinde her nedense birtürlü açıklığa 
kavuşturulamamıştır 

Bütün bu esrarengiz ilişkiler sürecinde, Eti Alüminyumun Seydişehir'deki İdari 
birimlerine ait arşivin yanması, bu konudaki soru işaretlerini daha da artırmıştır. Bu yangının 
"sabotaj yoluyla" yapıldığına ilişkin olarak bilgileri içeren yasal bilirkişi raporu savcılık makamına 
intikal etmiştir. 

Böylesine hukuk dışı ilişkiler ve esrarengiz olaylara rağmen özelleştirme sürecine 
de aynı hızla devam edildiği görülmektedir. Ancak özelleştirme aşamaları hakkında kamuoyuna 
tatminkar açıklamalar halen yapılmamış durumdadır. Böyle bir sürecin, Özelleştirme işlemlerinin 
sıhhatini etkileyeceği açıktır. Bu sürecin sonucunda yapılacak özelleştirme ve satış işlemlerinin 
hukuka aykırı olacağı açıktır. Özelleştirmenin sıhhatini doğrudan etkileyen bu ihlâllerin sona 
erdirilmesi gerekir. 

Bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında aşağıdaki hususların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Seydişehir C.Başsavcılığının 2004/1304 hazırlık sayılı dosyasına 
sunulan bilirkişi raporuna göre, yangın olayının sabotaj sonucu gerçekleştirildiği 
açıklık kazanmış olmasına göre; Genel Müdürlük yetkilileri hakkında idari ve adli 
süreç başlatılmış mıdır? Soruşturma hangi aşamadadır? 
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Korumak zorunda olduğu resmi evrakı korumadığı ve gerekli önlemleri 
almadığı, arşiv yönetmeliği hükümlerini ihlâl ettiği açıklık kazanan Genel Müdürlük 
yetkilileri hakkında, görevden alma veya tedbir anlamındaki uygulamalar neden 
uygulanmamaktadır? 

2-Özelleştirmenin sıhhatini ihlâl eden bu hukuk dışı ilişkilere ve 
esrarengiz olaylara rağmen, özelleştirme süreci sürdürülecek midir? Böyle bir 
sürecin, idari yargılama aşamasında "iptal sonucunu" yaratması kaçınılmaz 
olacağından; hukuka aykırı olan bu süreçte neden ısrar edilmektedir? 

Böyle bir süreç, kamu kaynaklarının ve tesislerinin, heba edilmesi ve 
işlemez hale gelmesi sonucunu yaratmaz mı? 

3-Sn.Başbakan, yasal özelleştirme süreci başlamadan evvel Sual 
Holding Başkanı Vekselberg ile yaptığı görüşmenin içeriği hakkında neden bilgi 
vermemektedir? Tarafımızdan verilen müteaddit soru önergelerine rağmen, cevap 
vermekten neden kaçınmaktadır? Bu görüşmenin devlet sırrı niteliği teşkil eden bir 
yönü var mıdır? 

Sn.Başbakan, Seydişehir Eti Alüminyum tesislerinin özelleştirilmesiyle 
ilgili olarak, Rusya Devlet Başkanı Sn.Vladimir Putin ile herhangi bir görüşme 
yapmış mıdır? Yaptıysa bu görüşmenin içeriği nedir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.].ÖÎB.0.65.00.00/ " 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya Milletvekili Atilla KART tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/5103 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin somlara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur; 

Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesi sürecinde; yasal özelleştirme aşaması 
başlamadan evvel hukuk dışı ilişkilerin kurulduğu yolunda ciddi iddialar ve bulgular ortaya 
çıkmıştır. Bu kapsamda; Siyasi İktidara yakın olan Rixos Hoteller yetkilileri aracılığıyla, yabancı 
ve belli firmalar "gizli bilgilerin" verildiği, tesislerin sahte plakalı araçlarla ziyaret edildiğine dair 
bilgi ve belgeler de kamuoyuna yansımıştır. 

Sn. Başbakanın dünya alüminyum pazarında etkili olan Sual Holding Başkam Velselberg 
ile yaptığı ifade ve iddia olunan görüşmenin içeriği hakkındaki soru önergemize cevap vermekten 
kaçınmasının sebepleri, bu süreç içinde her nedense bir türlü açıklığa kavuşturulamamıştır. 

Bütün bu esrarengiz ilişkiler sürecinde, Eti Alüminyumun Seydişehir'deki İdari birimlerine 
ait arşivin yanması, hu konudaki soru işaretlerini daha da artırmıştır. Bu yangının "sabotaj 
yoluyla" yapıldığına ilişkin olarak bilgileri içeren yasal bilirkişi raporu savcılık makamına intikal 
etmiştir. 

Böylesine hukuk dışı ilişkiler ve esrarengiz olaylara rağmen özelleştirme sürecine de aynı 
hızla devam edildiği görülmektedir. Ancak özelleştirme aşamaları hakkında kamuoyuna 
tatminkar açıklamalar halen yapılmamış durumdadır. Böyle bir sürecin, özelleştirme işlemlerinin 
sıhhatini etkileyeceği açıktır. Bu sürecin sonucunda yapılacak özelleştirme ve satış işlemlerinin 
hukuka aykırı olacağı açıktır. Özelleştirmenin sıhhatini doğrudan etkileyen bu ihlal/erin sona 
erdirilmesi gerekir. 

Bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını talep etmek 
gereği doğmuştur; 

SOKU I- Seydişehir C. Başsavcılığının 2004/1304 hazırlık sayılı dosyasına sunulan bilirkişi 
raporuna göre, yangın olayının sabotaj sonucu gerçekleştirildiği açıklık kazanmış olmasına göre; 
Genel Müdürlük yetkilileri hakkında idari ve adli süreç başlatılmış mıdır? Soruşturma hangi 
aşamadadır? 

Korunmak zorunda olduğu resmi evrakı korumadığı ve gerekti önlemleri almadığı, arşiv 
yönetmeliği hükümlerini ihlal ettiği açıklık kazanan Genel Müdürlük yetkilileri hakkında, 
görevden alma veya tedbir anlamındaki uygulamalar neden uygulanmamaktadır? 

1 5 Nisan 2 W 5 
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CEVAP I- Genel Müdürlüğün ana hizmet binası zemin katındaki Muhasebe Müdürlüğüne ait 
arşivde yangın çıkmıştır. Ancak, bu yangınla ilgili olarak bilgi kaybı bulunmamaktadır. 
Bilgisayarlarda ve diğer müdürlüklerde yanan evrakların birer suretleri mevcuttur. Ayrıca arşivde 
bulunan evrakların tamamı yanmamış ve koruma altındadır. Genel Müdürlüğün genel arşivi dışında 
diğer müdürlüklere ait 30 adet arşiv bulunmaktadır. Bu arşivler Genel Müdürlüğün çeşitli yerlerinde 
kurulmuştur. 

Yangından dolayı idari binada meydana gelen hasarla ilgili tüm masraflar sigorta şirketi 
tarafından Genel Müdürlüğe ödenmiştir. 

Ayrıca, 16.11.2004 tarihinde meydana gelen yangınla ilgili olarak Genel Müdürlük tarafından. 
1- 17.11.2004 tarih ve 132 sayılı yazıları ile kriz masası oluşturulmuştur. 
2- 17.11.2004 tarih ve 134 sayılı yazılan ile idari inceleme, 
3- 17.11.2004 tarih vel35 sayılı yazıları ile yangının hangi sebeple çıktığının 

araştırılması ve incelenmesi, 
4- Bu komisyonların çalışmalarının sonunda Gene! Müdürlüğün talimatı ile 14.01.2005 

tarihinde de soruşturma, 
komisyonları kurulmuştur. 
Söz konusu komisyonlar çalışmalarını tamamlamıştır. Yangınla ilgili bilgi ve belgeler Seydişehir 

Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Yangın olayı ile ilgili soruşturmaya Seydişehir 
Cumhuriyet Başsavcılığının 2004/1304 hazırlık nolu dosya ile devam edilmektedir. Soruşturma henüz 
tamamlanmamıştır. 

SORU 2- Özelleştirmenin sıhhatini ihlal eden bu hukuk dışı ilişkilere ve esrarengiz olaylara 
rağmen, özelleştirme süreci sürdürülecek midir? Böyle bir sürecin, idari yargılama aşamasında 
"iptal sonucunu" yaratması kaçınılmaz, olacağından; hukuka aykırı olan bu süreçte neden ısrar 
edilmektedir'/' 

Böyle bir süreç, kamu kaynaklarının ve tesislerinin, heba edilmesi ve işlemez hale gelmesi 
sonucun u yaratmaz mı ? 

CEVAP 2- Eti Alüminyum A.Ş." Muhasebe Müdürlüğünde çıkan arşiv yangınında Şirket 
yetkilileri bilgi kaybına uğramadıklarını yazılı olarak bildirmişlerdir. Konuya ilişkin soruşturma 
Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığında devam etmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığına konuya 
ilişkin yargı kararı ulaşmamıştır. Şirkette kamu kaynakları heba edilmesi söz konusu değildir. Şirket 
2004 yılındaki sıvı alüminyum üretimi ile kuruluşundan bugüne kadar en yüksek seviyede üretimi 
gerçekleştirmiştir. Şirketin özelleştirilme süreci devam etmektedir. 

SORU 3- Sn. Başbakan, yasal özelleştirme süreci başlamadan evvel Sual Holding Başkam 
Vekselberg ile yaptığı görüşmenin içeriği hakkında neden bilgi vermemektedir? Tarafımızdan 
verilen müteaddit soru önergelerime rağmen, cevap vermekten neden kaçınmakludır? Bu 
görüşmenin devlet sırrı niteliği teşkil eden bir yönü var mıdır? 

Sn. Başbakan, Seydişehir Eti Alüminyum tesislerinin özelleştirilmesiyle ilgili olarak, Rusya 
Devtet Başkanı Sn. Vladimir Putin Ue herhangi bir görüşme yapmış mıdır? Yaptıysa bu 
görüşmenin içeriği nedir? 

CEVAP 3- Konuyla ilgili özelleştirme İdaresi Başkanlığı kayıtlarında herhangi bir bilgi ve 
belge bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

L NAKİT AN 
Malive Bakanı 
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6.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, sahte rakı sorununa ve alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5105) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından y^n'/ı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. (2.3.2005) 

SORU: Sahte rakıdan S kişinin zehirlenerek hayatını kaybetmesi, zehirlenenlerinin sayısının 
36'yı bulması acı bir gerçeği ortaya kovmuş; sahte rakının yurt çapında yayıldığını açığa 
çıkarmıştır, Tanın ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü durumu "Kolay kazanç, usul dışı hareket 
ve bir bakıma insan hırslarının ulaşabileceği bir nokta olarak" değerlendirmiş, sorunun 
bakanlığından çok güvenliği ve sağlığı ilgilendiren bir olay olduğunu dile getirmiş, toplumdan 
da dikkatli olunmasını istemiş, önlem olarak da cezai tedbirlerin artırılmasını öngörmüştür. 
Bu demeçten ortaya çıkan sonuç, bu sorunun sadece bir bakanlığı değil, birden fazla bakanlığı 
ilgilendirdiği ve durumun vehametinin, yaratacağı tehlikenin tam anlaşılmadığıdır . Böyle 
olduğu için de bu sorunun muhatabı Başbakan olmalı, gerekli önlemleri almanın 
sorumluluğunu taşımalıdır. Doğrudan vergilerin yeterince toplanmadığı ülkemizde dolaylı 
vergiler önem kazanmıştır. Dolaylı vergilerin en önemli kaynağı olarak da "Tekel" 
ürünlerinin görüldüğü anlaşılmaktadır. Özellikle alkollü içeceklere yüklenen vergiler adeta bu 
alandaki kaçak üretimi teşvik etmiş, bu sektörü karlı bir kaçakçılık alanına dönüştürmüş 
görünmektedir. Kaçak alkollü içecek üretiminin yaygınlaşması ve bu nedenle çok sayıda 
tüketicinin yaşamının risk altına sokulmasında hükümetinizin izlediği alkollü içecekleri 
yüksek oranda vergilendirme politikasının bir payı olduğunu düşünüyor musunuz? Bu riski 
azaltmak için polisiye önlemlerin dışında. Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı aracılığı ile daha etkin önlemler almayı düşünüyor musunuz? 
Düşünüyorsanız, bu önlemlerin neler olduğunu açıklar mısınız? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.APK.O.07-212-
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

1 5 NiSArJ 2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2005 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-428-14/1306 sayılı yazısı ile alınan, 14.03.2005 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5105-9762/29974 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan Mersin Milletvekili Dr.Hüseyin GÜLER'c ait 7/5105 esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

W 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Hüseyin GÜLER 

Mersin Milletvekili 
Esas No : 7/5105 

SORU: Sahte rakıdan 5 kişinin zehirlenerek hayatım kaybetmesi, zehirlenenlerinin sayısının 
36'yı bulması acı bir gerçeği ortaya koymuş; sahte rakının yurt çapında yayıldığım açığa 
çıkarmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakam Sami Güçlü durumu "Kolay kazanç, usul dışı hareket 
ve bir bakıma insan hırslarının ulaşabileceği bir nokta olarak" değerlendirmiş, sorunun 
Bakanlığından çok güvenliği ve sağlığı ilgilendiren bir olay olduğunu dile getirmiş, toplumdan 
da dikkatli olunmasını istemiş, önlem olarak da cezai tedbirlerin artırılmasını öngörmüştür. 
Bu demeçten ortaya çıkan sonuç, bu sorunun sadece bir Bakanlığı değil, birden fazla Bakanlığı 
ilgilendirdiği ve durumun vahametinin, yaratacağı tehlikenin tam anlaşılmadığıdır Böyle 
olduğu için de bu sorunun muhatabı Başbakan olmalı, gerekli önlemleri almanın 
sorumluluğunu taşımalıdır. Doğrudan vergilerin yeterince toplanmadığı ülkemizde dolaylı 
vergiler önem kazanmıştır. Dolaylı vergilerin en önemli kaynağı olarak da "Tekel" 
ürünlerinin görüldüğü anlaşılmaktadır. Özellikle alkollü içeceklere yüklenen vergiler adeta bu 
alandaki kaçak üretimi teşvik etmiş, bu sektörü karlı bir kaçakçılık alanına dönüştürmüş 
görünmektedir. Kaçak alkollü içecek üretiminin yaygınlaşması ve bu nedenle çok sayıda 
tüketicinin yaşamının risk altına sokulmasında hükümetinizin izlediği alkollü içecekleri 
yüksek oranda vergilendirme politikasının bir payı olduğunu düşünüyor musunuz? Bu riski 
azaltmak için polisiye önlemlerin dışında, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 
Maliye Bakanlığı aracılığı ile daha etkin önlemler almayı düşünüyor musunuz ? Düşünüyorsanız 
Bu önlemlerin neler olduğunu açıklar mısınız? 

CEVAP) Konuyla ilgili olarak Malive Bakanlığından alınan cevabi görüş asa&ıda ver 
almaktadır. 
Bilindiği üzere, sahte rakıdan zehirlenen insanların hayatlarını kaybetmesinin nedeni, zehirli 
bir madde olan metil alkolün sahte alkollü içki üretiminde kullanılmasıdır, tnsan hayatının 
sona ermesine neden olan sahte rakı üretimi, vergisini dürüst bir şekilde ödemekte olan 
mükelleflerimiz tarafindan yapılması mümkün olmayan son derece vahim bir dolandırıcılık 
olayıdır. Ayrıca, sahte rakı üretimi, 2002 yılında yürürlüğe giren özel Tüketim Vergisi 
Kanunundan önce de varolan bir husus olup; kamu sağlığını ilgilendiren bu olayla, bu ürüne 
uygulanan vergi oranları ilişkilendirilmemelidir. 
öte yandan, TEKEL'in alkol ve tütün mamulleri üretim işiyle ilgili varlıklarının 
özelleştirilmesi sürecinde ve sonrasında, sektörlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla 
çıkarılan, 09/01/2002 tarihli ve 24635 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4733 sayılı Kanun 
uyarınca, sektörel düzenleme ve denetim yetkisi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu'na (TAPDK) verilmiştir. Dolayısıyla, denetini yetkisi TAPDK 
tarafindan yürütülmektedir. Ayrıca 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve 
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun" hükümleri çerçevesinde, gıda güvenliğinin temini amacıyla piyasa gözetim ve 
denetim görevi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması kaydıyla Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığınındır. Ancak halk sağlığını ilgilendiren acil durumlarda Sağlık Bakanlığının 
müdahale yetkisi bulunmaktadır. 

Diğer yandan, vergi oranlarının indirilmesinin bu tür dolandırıcılıkları sona erdirmeyeceği 
açıktır. Kaldı ki, 2002 yılından itibaren uygulanmakta olan özel Tüketim Vergisi Kanunu, 
ülkemizin Avrupa Birliğine girişte uyum süreci dikkate alınarak ve Avrupa Birliğinin bu 
konudaki normlarına uygun olarak hazırlanmış modern bir kanundur. Söz konusu Birliğin 
direktiflerine uygun olarak, bira, şarap ve etil alkol içeren içecekler itibarıyla farklı ölçülere 
göre maktu özel tüketim vergisi tutarları belirlenmiştir. 
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Bakanlığımız; 5179 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından yönetmelik çalışmalarına 
başlanmış, "Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin 
Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri île İstihdam Hakkında Yönetmelik" 
27.08.2004 tarih ve 25566 Sayılı Resmi Gazete'de, "Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu 
Yönetmeliği" 13.09.2004 tarih ve 25582 Sayılı Resmi Gazete'de, "Gıda ve Gıda ile Temasta 
Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü' ve Denetimi ile İşyeri 
Sorumluluklarına Dair Yönetmelik" 30.03.2005 tarih ve 25771 Sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

"Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve 
Gıda Sicili ve Üretim İzin İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik" 
gereğince, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri 
Bakanlığımızdan çalışma izni, gıda sicili ve ürettikleri ürünler için üretim izni almak 
zorundadırlar. Söz konusu işlemleri yerine getirmeden faaliyet gösteren, Gıda Kodeksine 
aykırı ve hijyenik olmayan ortamlarda gıda maddesi üreten ve bu gıda maddelerinin satışını 
yapan ile toplu tüketime sunan işyerleri hakkında 5179 sayılı Kanunun 29'ncu maddesi 
hükümleri gereğince yasal işlem uygulanmaktadır. 

Halkımızı sahtecilik yo Kıy la kandırarak haksız kazanç elde etme peşinde koşan bir takım kişi 
veya firmalara kesinlikle müsamaha göstermeme düşüncesinde olan ve tüketicimizin hakları 
ik sağlığını korumayı temel görevleri arasmda kabul eden, bu görevi en iyi şekilde yerine 
getirme çabası içinde olan Bakanlığımız, 75 uzman ve 81 ildeki kontrol şube müdürlüklerinde 
3564 gıda kontrolörü ile kontrol ve denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürmektedir. 2004 
yılında 47624 adet üretim yeri, Kanun'un yaym tarihi olan 05.06.2004 tarihinden sonra ise 
142572 adet satış ve toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 190215 adet işyerinin denetimi 
yapılmış olup, toplam 1358 işyerine idari para cezası uygulanmış, 527 işyeri hakkında da 
savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. 2004 yılında bir önceki yıla göre denetim sayısında 
%92 oranında artış olmuştur. 2005 yılında ise şu ana kadar toplam 46588 adet işyerinin 
denetimi yapılmış, 16 işyerine idari para cezası uygulanmış, 4 işyeri hakkında da savcılığa suç 
duyurusunda bulunulmuştur. 

Sadece sahte rakı olayında bugüne kadar 9074 adet işyerinin denetimi yapılmış, 296 adet 
numune alınmıştır. Piyasaya kaçak olarak sokulan sahte rakı miktarı bilinmemekle beraber, 
bugüne kadar 29484 şişe ile 56284 litre rakı, votka, şarap gibi muhtelif cinste içkiye kaçak 
üretim, üretim izni olmaması, kaçak yollarla ülkeye sokulması gibi çeşitli nedenlerle 
dolayısıyla el konmuştur. Denetim ve analizler hala devam etmektedir. Analiz sonuçlarının 
uygun çıkmaması durumunda 5179 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem uygulanacaktır. 
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7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'm, bazı vergilerin gelir, gider ve artış oranlarına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5154) 

T t î R l c l Y E B Ü Y Ü K . M İ L L E T JvtECLİSÎ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağ ıdak i sorularımın M a l i y e Bakanı Sayın Kemal U N A K I T A N tarafından 
azılı olarak cevaplandırı lması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygı larımla. 

- •—» * ' t A ~ v— 

Ü m m e t KATSTJOĞArV 
D Y P D e n i z l i IVIilletvekirk 

1 - K D V . Ö T V , Gelir, Kurumlar vergileri ve cezalardan son beş yıl iç inde 
yıl lara göre ııe kadar toplam vergi tahsil edilmiştir? 

2 - Vıl lara göre vergi lerde artış oranı nedir? 

3 - Lnt lasyonla m u k a y e s e edildiğinde; en yüksek oran ye fg ide mi , 
enf lasyonda mı olmuştur? 

4 - Y ı l l a r itibariyle devlet in; vergi tahsili için personel , bina v.b. olarak ne 
kadar gideri olmuştur? 

5 - V e r g i kaçağını ö n l e m e k için bir araştırma yapı lmış mıdır? Yapı lmış i se , 
e n çok hangi sektörde, ne oranda vergi kaçağı yaşanmaktadır? Verg i 
kaçağını ö n l e m e k için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

T.C\ 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL.O-82-821 1 -395/ 

KONU: Yazıl, Soru önergesi ? 8. İH. 0 b *0 1 7 O 5 Ti 

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

İLGİ: 14.03.200S tarih ve A.Ol.O.GISS.O.l0.00.02/9760 yazınız. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOGAN'm tarafıma tevcih ettiği 7/5154 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Şeffaf yönelim anlayışı gereği, kamu gelirleri ile harcamaları düzenli olarak kamuya 
açıklanmakta olup yıllar itibariyle toplanan vergi ve ceza tutarları ile kamunun harcamaları 
aylık olarak kamu hesapları bültenlerinde yayımlanmaktadır. Söz konusu bilgilerle, vergiler 
ve harcamalarda dönemler itibariyle meydana gelen artış ve azalış tutarlarına ilişkin bilgilerin 
ayrıntılı olarak www.1nuha5ebat.aov.tr internet adresinden tedarik edilmesi mümkün 
bulunmaktadır 

Vergi kayıp ve kaçağının asgariye indirmek amacıyla, vergi inceleme yetkisini haiz 
denetim elemanları vasıtasıyla vergi incelemesi yapılmasına yönelik yıllık çalışma 
programları hazırlanmakta, bu çerçevede yurt genelinde sektörel bazda yaygın ve yoğun vergi 
denetimleri sürdürülmektedir. 2004 yılında yurt genelinde yapılan yaygın ve yoğun vergi 
denetimlerinde 51.61 1 adet mükellefiyet ettirilmiştir. 

Öte yandan. VEDOP-2 Projesi çerçevesinde, her ilde en az bir tane olmak kaydıyla 
296 vergi dairesi tam otomasyona geçirilmiştir. VBDOP ortamında bulunan verilerden 
hareketle sahte belge sirkülasyonunun yoğun olduğu belirlenen sektörler ile sahte belge 
düzenleyen mükelleflerden mal veya hizmet satın aldığı tespit edilen mükellefler nezdinde de 
denetimler yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, başlatılan c-beyanname uygulamasıyla, elektronik ortamda alınan 
beyannameler değerlendirilerek, vergi kayıp ve kaçağının bulunduğu sektörlerin tespiti ve 
hızla müdahale edilmesi mümkün olacaktır. ^jr 

Bilgilerinize arz ederim. , 'jt^^^^y^ 

Mhul UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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8.-. İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, İzmir Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğüne ve 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü binasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/5158) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın sayın Maliye Bakanı tarafından YAZILI olarak yanıtlanması 
için gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 01.03.2005 

Kemal AN ADOL 
İzmir Milletvekili 

CHP Grup Baskanvekili 

1) izmir'de, Konak Meydanı'nın Gümrük mevkiinde, İzmir Merkez Bankası'nm 
yanında, Konak Pier ile izmir Körfezi'nin de tam karşısında bulunan Emekli Sandığı Bölge 
Müdürlüğü hizmet binasının Emekli Sandığının elinden alınacağı; Bölge Müdürlüğü'nün 
Alsancak'ta 50 kişiyi bile içinde zor barındırabilecek olan İzmirı'jDefterdarhğı'na ait eski 
Sağlık Ocağı binasına taşınacağı doğru mu? 

2) Eğer doğru ise, emekli sandığına tabi memurların aylıklarından kesilen paralarla 
yaptırılan, yani Emekli Sandığı'na tabi memur emeklisi ile onların dul ve yetimlerinin mülkü 
olan ve günde ortalama bin 300 kişiye hizmet veren bu binaya el konulmasının gerekçesi 
nedir? 

3) İzmir'in en merkezi konumunda olan ve İzmir dışında, Aydın, Denizli, Manisa ve 
Muğla iilcri ile ilçelerinde yaşayan 300 bin civarında Emekli Sandığı'na tabi emekliye hizmet 
veren Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün binasına el konularak, Genel Müdürlüğün 
"kapkaççıların ve balicilerin cirit attığı yer" olarak bilinen Alsancak'taki izmir 
Deftardarhğı'na ait eski Sağlık Ocağı binasına taşınmak istenmesi sizce doğru bir uygulama 

4) İzmir Defterdarlığının üst biriminin, İzmir'in merkezinde olan 8 katlı bu binaya 
"deniz manzaralı'' olduğu için taşınmak istediği ve bu taşınma için "birimin bir kısmının yan 
binaya taşınmış olmasınfnın gerekçe gösterildiği doğru mudur? 

5) Emekli Sandığı eski Bölge Müdürü Ata Munıcu'nuıı. Emekli Sandığı Genci 
Müdürlüğü binasının Emekli Sandığfnm elinden alınarak İzmir Defterdarlığı üst birimlerine 
tahsis edilmesi isteğine karşı çıktığı için görevden alındığı ve Adana'ya sürüldüğü doğru mu? 

6} Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün kendisine ait olan binanın elinden alınarak, 
Müdürlüğün başka bir yerde "kiracı" durumuna düşürülmesi sizce doğru bir uygulama mı? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.PER.0.29/1-22-423 
Konu .-Yazılı Soru Önergesi 1 a 04.2005 *0 2 2 7 6 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlıgı'nın 14/03/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/9760 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Kemal ANADOL'un, tarafımca cevaplandırılmasını istediği, 
7/5158 esas sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda 
sunulmuştur: 

1) Emekli Sandığı İzmir Bölge Müdürlüğü binasının ihtiyaç fazlası olan kısmının ihtiyacı 
olan bir başka kamu kurumuna kiralanması düşünülmekte olup. Bölge Müdürlüğü zeminden 
itibaren üçüncü kat dahil mevcut yerinde hizmet vermeye devam edecektir. Ayrıca Bölge 
Müdürlüğünün başka bir binaya taşınması söz konusu değildir. 

2) Binanın içinde, merdiven boşluklarına yerleştirilen ve yangın riski taşıyan eczane ve 
hastanelere ait reçete ve faturaları içeren, gerekli incelemeleri tamamlanmış, imhası için yasal 
sürelerini bekleyen arşivlik belgeler; bir katı arşiv haline getirilecek olan Defterdarlığa ait 
Üçkuyular Maliye Meslek Lisesinin bir katına taşınacaktır. 

3) Bölge binasının boşalan bölümleri ise mevcut binanın Defterdarlıkla bitişik olması 
nedeniyle vergi mükelleflerine daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla İzmir Defterdarlığınca 
talep edilmiş, Bakanlığımızca da uygun görülerek İzmir Defterdarlığına binanın bir kısmı 
kiralanmış, bu uygulama Sandığın hizmetini aksatmamıştır. 

4) İzmir eski Bölge Müdürünün Adana'ya atanması, bölge müdürleri arasında uygulanan 
idari bir tasarruftur. 

5) Emekli Sandığı bu uygulama ile kiracı durumuna düşmemiş, bilakis kira geliri temjn 
etmiş olmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

lemal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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9- izmir Milletvekili Enver OKTEM'in, şarap sektöründeki vergi oranına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakam Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5159) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. _^ 
7 

c Enver ÖKTEM 
İzmir Milletvekili 

Hükümetin şubat ayı başlarında alkollü içkiler üzerinden alınan Özel Tüketim 
Vergisinin arttırılmasıyla özellikle şarapta vergi yükü % 118.7 'ye yükselmiştir. 

1. Vergi artışının fiyatlara yansıyacağı, bu durumun talebi azaltacağı ve doğal bir 
sonuç olarak da şarap üreticilerinin arzı azaltacakları açıktır ve bu durum da 
hammadde ihtiyacı azalacak ve zaten kötü durumda olan üzümlük şarap üreticileri 
yani tarım sektörü de olumsuz etkilenecektir. Şaraplık üzüm üreticilerini zor 
durumda bırakmamak için herhangi bir önlem aldınız mı veya bir önlem almayı 
düşünüyor musunuz9 

2. Bu uygulama ile aslında daha fazla gelir sağlanamayacağını, turistik otelleri ve 
eğlence yerlerini olumsuz etkileyerek vergi hasılatının düşeceğini düşünmüyor 
musunuz? 
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T.C. 
MALÎYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Sayı i B.07.0.GEL.0.82-8211-398 
İ t a , Y u h Soru önerge. 1 5 Ü U M 1 6 8 0 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 14.03.2005 tarihli ve 
A.O1.0.GNS.0.10.00.02-9760 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM'in tarafıma tevcih ettiği 7/5159 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan alkollü 
içkilerde özel tüketim vergisi, maktu olarak belirlenen vergi tutarının altında olmamak 
koşuluyla, değer üzerinden oransal olarak uygulanmaktadır. Buna göre, alkollü içkiler için 
oransal olarak hesaplanan ÖTV nıtan, maktu vergi tutanndan düşük ise maktu vergi; yüksek 
ise oransal vergi ödenmektedir. Bu oran, şaraplar için % 63.3'tür. 

Maktu vergi tutarları 1.2.2005 tarih ve 2005/8410 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
taze üzüm şarapları ve fermente edilmiş diğer içkilerde (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı 
gibi) 3.2796 YTL/Lt. olarak belirlenmiş olup; bu belirleme yapılırken, rekabeti ve istihdamı 
olumsuz yönde etkilememesi hususu göz önünde bulundurulmuştur. 

Öte yandan alkollü içkilerde, Avrupa Birliği'nde öngörülen direktiflere uygun olarak, 
bira, şarap ve etil alkol içeren içecekler itibarıyla farklı ölçülere göre maktu ÖTV tutarlan 
belirlenmiştir. 

Aynca, Bakanlar Kurulunca maktu vergi tutarlarının artın İmasında, 2005 yılı Bütçe 
hedeflerinin gerçekleşmesi, makro ekonomik dengeler ve sektördeki gelişmeler dikkate 
alınmıştır. Söz konusu düzenlemenin turizm gelirlerinde herhangi bir azalmaya yol açacağı 
düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ıal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, sahte rakı üretimine ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakam Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5160) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nm 98. ve T.BM.M îçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 
cevaplandın imasını arz ederim. 

Saygılarımla. sf 

03.03.200S 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

Metil alkol kullanımı ile üretilen ve "sahte rakı1' olarak tanımlanan sıvının 
kullanılması sonucu başlayan seri ölümler sürmektedir. 

Bu bağlamda; 

1- Sahte rakı üretiminin içki üretimindeki devlet tekelinin sona 
ermesinden sonra yaygınlaşmasının; altyapısı hazırlanmadan başlatılan 
özelleştirme uygulamalarıyla bağlantısına ilişkin iddialar hakkındaki 
görüşünüz nedir? 

Denetim eksikliğinin, özelleştirmeye geçişin doğru planlanmamasmdan 
kaynaklandığı doğruysa, ne tür bir önlem alacaksınız? 

2- Alkollü içki üretiminde yükseltilen vergilerin içki fiyatlarını yüksek 
oranda arttırmasının; piyasaya ucuz ve sahte rakı sürülmesini 
kolaylaştırdığına ilişkin bulguları, Bakanlığınız dikkate alacak mıdır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.GEL.0.82-8211-407 
Konu : Yazılı Soru önergesi - c ru Q 5 * 0 l - 6 ' 7 9 ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 14.03.2005 tarihli ve 
A.O1.0.GNS.0.10.00.02-9760 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. BALOGLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/5160 
esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

TEKEL'in alkol ve tütün mamulleri üretim işi ile ilgili varlıklarının özelleştirilmesi 
sürecinde ve sonrasında sektörlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla, 09.01.2002 
tarihinde 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 
Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve 
Satımına. 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile sektörel düzenlemeler 
(regülasyon) yapmak üzere Türün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme 
Kurumu ve Kurulu (TAPDK) oluşturulmuştur. Yapılan yasal düzenlemeler akabinde 
TEKEL'in bağlı ortaklığı olan Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş. 27.02.2004 tarihinde 
özelleştirilmiştir. Sektörel düzenleme ve denetim yetkisi 4733 sayılı Kanun uyarınca TAPDK 
uhdesindedir. 

Öte yandan. 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" hükümleri çerçevesinde, 
gıda güvenliğinin temini amacıyla piyasa gözetim ve denetim görevi, ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapılması kaydıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınındır. Ancak halk 
sağlığını ilgilendiren acil durumlarda Sağlık Bakanlığının müdahale yetkisi bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, sahte rakıdan zehirlenen insanların hayatlarını kaybetmesinin nedeni, 
zehirli bir madde olan metil alkolün sahte alkollü içki üretiminde kullanılmasıdır. İnsan 
hayatının sona ermesine neden olan sahte rakı üretimi, vergisini dürüst bir şekilde ödemekte 
olan mükelleflerimiz tarafından yapılması mümkün olmayan son derece vahim bir 
dolandırıcılık olayıdır. Ayrıca, sahte rakı üretimi, 2002 yılında yürürlüğe giren özel Tüketim 
Vergisi Kanunundan önce de varolan bir husus olup; kamu sağlığını ilgilendiren bu olayla, bu 
ürüne uygulanan vergi oranlan ilişkilendirilmemelidir. 

Ayrıca, vergi oranlarının indirilmesinin bu tür dolandırıcılıkları sona erdirmeyeceği 
açıktır. Kaldı ki, 2002 yılından itibaren uygulanmakta olan özel Tüketim Vergisi Kanunu, 
ülkemizin Avrupa Birliğine girişte uyum süreci dikkate alınarak ve Avrupa Birliğinin bu 
konudaki normlanna uygun olarak hazırlanmış modem bir kanundur. Söz konusu Birliğin 
direktiflerine uygun olarak, bira, şarap ve etil alkol içeren içecekler itibarıyla farklı ölçülere 
göre maktu özel tüketim vergisi tutarları belirlenmiştir. 

Kamu finansman dengesinin sağlanması ve bütçe performansının sürdürülmesi 
amacıyla, alkollü içkilerde uygulanan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi oranlarında 
indirim yapılması düşünülmemektedir. Aynı ürün kategorisinde yer almasına rağmen, rakı 
için belirlenen asgari maktu vergi tutan; viski, cin, votka, likör gibi mallar için belirlenen 
vergi tutarından daha düşüktür. Ayrıca, ihraç edilen alkollü içkilerde, katma değer vergisi ve 
özel tüketim vergisi uygulanmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. S/*// 

K^mal UNAKITAN 
S Maliye Bakanı 
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İL- İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN'ın, alkollü içeceklere uygulanan yüksek vergilere iliş
kin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'm cevabı (7/5161) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAK1TAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 

— T ^ ^ a r 

Hasan AYDIN 
İstanbul Milletvekili 

AKP Hükümetinin alkollü içeceklere ve alkollü içecek tüketimine ilişkin uygulamaları 
kamuoyu gündemimizi sürekli meşgul etmektedir. Basınımızda yer alan çeşitli iddialar 
toplumumuzda rahatsızlıklar uyandırmaktadır. Bu gelişmelere ilişkin olarak; 

SORULAR 

1. Son dönemde alkollü içeceklere uyguladığınız vergi artışlarının temel gerekçeleri nedir ? 
Bu vergi politikası sadece devletin vergi gelirlerini yükseltmek için mi uygulanıyor, yoksa 
partinizin dünya görüşü gereği alkollü içeceklerin tüketimini engellemek mi 
amaçlanmaktadır ? 

2. Yapılan bu vergi artışları Avrupa ve dünya oranlan göz önüne alındığında düzensiz ve 
yüksek değil midir? 

3. Bundan sonraki dönemlerde de bütçe açıklanın kapatmak için alkollü içeceklere ve tekel 
ürünlerine yüksek vergiler mi getireceksiniz.? Yoksa başka çözüm yollan arayacak 
mısınız? Hükümetinizin vergi politikalarındaki temel amaç bütçe açıklanm kapatmak 
mıdır? 

4. AKP Hükümeti bu tür ekonomik politikalan uygulayarak azalan alkol tüketimi ile halkın 
sağlığını mı korumuştur yoksa devletin vergi gelirini mi artırmıştır ? 

5. Son günlerde artan kaçak alkol üretimi ve satışına paralel olarak hastaneye kaldınlan 
yurttaşlarımızın bu durumlarında alkole uygulanan yüksek vergi ve fiyat artışının payı 
nedir? Vergi yolu ile yürütülen alkolle mücadele politikası yeni hızlandırılmış ölümler 
getirecek midir? Yoksa zam yaparak insanları sizin de dediğiniz gibi bu kötü 
alışkmlıklanndan kurtarmaya devam mı edeceksiniz? 

6. Alkollü ürünlere getirilen bu yüksek vergiler başta şarap fabrikaları olmak üzere birçok 
fabrikayı maliyetlerin artması nedeniyle rekabet edemez hale getirmiştir. İşsizliğin en 
büyük sorun olduğu ülkemizde bu uygulamaların istihdamı olumsuz yönde etkileyeceğini 
düşünmüyor musunuz? 

- 4 1 4 -



T.B.M.M. B:85 19 .4 .2005 0 : 2 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.GEL.0.82-82U-399 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 18. U4. Û 5 *ö 1 7 Ö 5 S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14.03.2005 tarihli ve 
A.Ol .0.GNS.0.10.00.02-9760 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Hasan AYDIN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/5161 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Alkollü içkilerde katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi olmak üzere iki ayrı 
dolaylı vergi uygulanmaktadır. KDV oranı, diğer mallarda da uygulanan genel orandır (%18) 
ve bu oranda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. ÖTV ise, maktu vergiden düşük olmamak 
üzere oransal olarak uygulanmaktadır. ÖTV oranı şaraplarda % 63.3 olup. bu oranda 
08.01.2003 tarihinden bu yana herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Maktu vergi, 1.2.2005 
tarihinden itibaren 1 litre şarap için 3,2796 YTL olarak belirlenmiştir. 

Bu değişiklikler yapılırken, bütçe performansının sürdürülmesi ve makro ekonomik 
dengeler gözetilmekte olup. değişikliğin istihdamı olumsuz etkileyeceği düşünülmemektedir. 
Alkollü içkilere uygulanan vergiler, Bakanlar Kuruluna tanınan. yetkiler çerçevesinde 
belirlenmekte olup, alkol tüketiminin azaldığına dair Bakanlığımızca bir veri elde 
edilmemiştir. 

Aynca, vergi oranlarının indirilmesinin bu tür dolandırıcılıkları sona erdirmeyeceği 
açıktır. Kaldı ki, 2002 yılından itibaren uygulanmakta olan Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 
ülkemizin Avrupa Birliğine girişte uyum süreci dikkate alınarak ve Avrupa Birliğinin bu 
konudaki normlarına uygun olarak hazırlanmış modern bir kanundur. Söz konusu Birliğin 
direktiflerine uygun olarak, bira. şarap ve etil alkol içeren içecekler itibarıyla farklı ölçülere 
göre maktu özel tüketim vergisi tutarları belirlenmiştir. 

Öte yandan, sahte rakıdan zehirlenen insanların hayatlarını kaybetmesinin nedeni, 
zehirli bir madde olan metil alkolün sahte alkollü içki üretiminde kullanılmasıdır. İnsan 
hayatının sona ermesine neden olan sahte rakı üretimi, vergisini dürüst bir şekilde ödemekte 
olan mükelleflerimiz tarafından yapılması mümkün olmayan son derece vahim bir 
dolandırıcılık olayıdır. Aynca. sahte rakı üretimi, 2002 yılında yürürlüğe giren Özel Tüketim 
Vergisi Kanunundan önce de varolan bir husus olup; kamu sağlığını ilgilendiren bu olayla, bu 
ürüne uygulanan vergi oranlan ilişkilendirilmemelidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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12.-Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Tekel ürünlerinin vergi oranına ve ürünlerin ulus
lararası tanıtımına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5163) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECÜSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 04.03.2005 y / 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ülkemizde üretimi yapılan 70*lik rakı halkımıza, 7,5 YTL (7.500.000.-TL)Tik imalat ve 
dağıtım maliyetine yüklenen 3.43 YTL (3.430.000.-TL) KDV ve 11.57 YTL 
(11.570.000.-TL) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile toplam 22,5 YTL (22.500.000.-TL)'ye 
satılmaktadır. Ancak kaçak üreten rakıcılar ise aynı 70'lik rakıyı 10 YTL'ye satmaktadır. 
Buda gösteriyor ki 22 .5 YTL'lik rakının yerine 10 YTL'ye satılan rakı bir kısım 
insanlarımızın zehirlenmesine bir kısım insanlarımızın hayatım kaybetmesine bir kısım 
insanlarımızın da gözlerinin kör olarak sakat kalmalarına neden olmuştur. 

Bu toplumsal katliamı durdurmak için en kısa zamanda ÖTV ve KDV vergilerinin 
kaldırılması gerektiğine inanmaktayım.Eğer aynı şekilde fiyat farkları devam ederse 
sağlıksız kaçak rakı can yakacaktır. Vergilerin indirimi yapılmadın rakı satışına devam 
edilirse vatandaş ucuz olan rakıya rağbet edecek pahalı olan tekel kendi rakısını 
satamadığı için zarar etmiş konuma gelecektir Bu insanların kafasında şu soru işaretini 
oluşturmaktadır. Kaçak rakıların satışına göz yumup tekeli ucuza mı satmayı 
düşünüyorsunuz? Rakıya uygulanan tüm vergilerdeki yüksek oranlar dolayısı ile alım 
gücü azalan vatandaşlarımız, kaçak rakı üretenlerin 10 YTL (10.000.000.-TL)'ye sattığı 
ucuz rakıyı alamaya yönlenmişlerdir. Vatandaşlarımızın ucuz rakı almak istemeleri de 
İllegal olarak para kazanma arzusundaki dolandırıcıların iştahım kabartmaktadır. Halkın 
sağlığım hiçe sayarak sahte rakı üreten bu kişiler son günlerde bir çok ölüm vakalarının 
ortaya çıkması ile yine gündeme gelmişlerdir. 

1- 22.50O.0O0.-TL'lik rakının yaklaşık 15.000.000.-TL'lik kısmını çeşitli vergiler 
oluşturmaktadır. Bu noktada sahte rakı üreticileri ile mücadele adına vergi oranlarında 
indirime gitmeyi düşünüyor musunuz? 

2- Dünya pazarlannda Ülkelerine çok büyük ekonomik girdi sağlayan ve ülkelerinin tanıtımı 
için büyük bir unsur olan İtalyan şarapları, İskoç viskileri ya da Rus votkasını model 
alarak Türk Rakısının dünya pazarlarında gerekli payı alabilmesi için herhangi bir 
girişimde bulunacak mısınız? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.07.0.GEL.0.82-82l 1-400 
Konu : Yazılı Soru Önergesi •» r v f" ^ •(;, [ 7 0 £> 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 14.03.2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-9760 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün tarafıma tevcih ettiği 7/5163 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Bilindiği üzere, sahte rakıdan zehirlenen insanların hayatlarını kaybetmesinin nedeni, 
zehirli bir madde olan metil alkolün sahte alkollü içki üretiminde kullanılmasıdır. İnsan 
hayatının sona ermesine neden olan sahte rakı üretimi, vergisini dürüst bir şekilde ödemekte 
olan mükelleflerimiz tarafından yapılması mümkün olmayan son derece vahim bir 
dolandırıcılık olayıdır. Ayrıca, sahte rakı üretimi, 2002 yılında yürürlüğe giren özel Tüketim 
Vergisi Kanunundan Önce de varolan bir husus olup; kamu sağlığını ilgilendiren bu olayla, bu 
ürüne uygulanan vergi oranları ilişkilendirilmemelidir. Dolayısıyla, vergi oranlarının 
indirilmesinin bu tür dolandırıcılıkları sona erdirmeyeceği açıktır. Kaldı ki, 2002 yılından 
itibaren uygulanmakta olan Özel Tüketim Vergisi Kanunu, ülkemizin Avrupa Birliğine girişte 
uyum süreci dikkate alınarak ve Avrupa Birliğinin bu konudaki normlarına uygun olarak 
hazırlanmış modern bir kanundur. Söz konusu Birliğin direktiflerine uygun olarak, bira, şarap 
ve etil alkol içeren içecekler itibarıyla farklı ölçülere göre maktu özel tüketim vergisi tutarları 
belirlenmiştir. 

Öte yandan, TEKEL'in alkol ve tütün mamulleri üretim işiyle ilgili varlıklarının 
özelleştirilmesi sürecinde ve sonrasında, sektörlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla 
çıkarılan, 09/01/2002 tarihli ve 24635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4733 sayılı Kanun 
uyannca, sektörel düzenleme ve denetim yetkisi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu'na (TAPDK) verilmiştir. Dolayısıyla, denetim yetkisi TAPDK 
tarafından yürütülmektedir. Ayrıca 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve 
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun" hükümleri çerçevesinde, gıda güvenliğinin temini amacıyla piyasa gözetim ve 
denetim görevi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması kaydıyla Tanm ve Köyişleri 
Bakanlığmındır. Ancak halk sağlığını ilgilendiren acil durumlarda Sağlık Bakanlığının 
müdahale yetkisi bulunmaktadır. 

Kamu finansman dengesinin sağlanması ve bütçe performansının sürdürülmesi 
amacıyla, alkollü içkilerde uygulanan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi oranlarında 
indirim yapılması düşünülmemektedir. Aynı ürün kategorisinde yer almasına rağmen, rakı 
için belirlenen asgari maktu vergi tutan; viski, cin, votka, likör gibi mallar için belirlenen 
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vergi tutarından daha düşüktür. Ayrıca, ihraç edilen alkollü içkilerde, katma değer vergisi ve 
Özel tüketim vergisi uygulanmamaktadır. 

Diğer taraftan, önergenin ikinci sorusunda belirtilen husus; Tütün, Tütün Mamulleri ve 
Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'nun görev alanına girmesi nedeniyle, adı geçen 
Kurumla yapılan yazışma sonucunda alınan 01.04.2005 tarihli ve 2248 sayılı cevabi yazıda; 

Rakının gerek üzüm ve anason girdileri nedeniyle tarım ekonomisindeki rolü gerekse 
ülkemizin dünya pazarına özgün ve geleneksel ürün olarak sunabildiği nadir ticari 
değerlerimizden biri olması nedeniyle Özel olarak korunması hususuna Kurumlarınca büyük 
önem verildiği; 

Rakının geleneksel üretim tekniğine ilişkin ulusal korumanın, 4619 sayılı Kanunla 
değişik 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 3 üncü maddesinde yapılan 
rakı tanımı ile sağlandığı; aynca, yürürlükten kaldınlan 95/1 No.lu Distile Alkollü İçkiler 
Tebliğinde yer alan, "rakı" ve "meyve likörü" tanımlannm geliştirilerek, 2005/11 No.lu Türk 
Gıda Kodeksi-Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde suma ve rakı, geleneksel meyve likörü ve 
geleneksel gül likörünün ayn ayrı tanımlandığı; 

Ancak, gerek rakının gerekse ülkemizin geleneksel likörlerinin, kültürel ve ticari 
değerlerinin AB ve üçüncü ülkeler nezdinde de korunabilmesinin, bu ürünlerin ulusal 
mevzuatlarda yer alan tanımlannm uluslararası platformlarda kabul edilmesi ile mümkün 
olacağı; 

2/97 sayılı Ortaklık Konsey Kararının güncelleme çalışmaları çerçevesinde Dış Ticaret 
Müsteşarlığı nezdinde, Kurumlarınca 2004 yılından itibaren girişimlerde bulunulduğu; bu 
kapsamda, rakı ve geleneksel likör tanımlannm 1576/89/EEC sayılı AB Tüzüğünde yer alan 
diğer distile alkollü içkilerin yanı sıra "içki kategorisi" olarak kabulüne ilişkin adaptasyonu 
konusunun AB Komisyonuyla müzakere edilmesi yönünde Dış Ticaret Müsteşarlığı ile 
çalışmalann sürdürüldüğüf 

belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim 

Cemal UNAK1TAN 
Maliye Bakanı 
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13.- istanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, kontrol dışı alkollü içecek üretimine ve 
denetimine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5164) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın , Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN taralından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim.03.03.2005 

Mehmet SEVIGEN 
İstanbul Milletvekili 

Günümüzde yolsuzluk, sahtekarlık büyük boyutlara ulastLSağlığı tehdit eden ve can 
kaybına neden olan ilaç sahtekarlığının ardından rakı sahtekarlığı ortaya çıktı.Can kaybına 
neden olan rakı sahtekarlığında denetimsizliğin , halkın sağlığına gereken özenin 
gösterememesinin ve Teke!'in özelleştirilmesinin neden olduğu toplumsal olumsuzluklann 
payı büyüktür. 

1- Geçen yıl İzmir Tekerden çalınan ve sahte rakı üretiminde kullanılan hologramlarla 
ilgili tahkikat hangi aşamadadır.Bu hırsızlık ne zaman öğrenilmiş, soruşturma ne 
zaman başlamıştır. 

2- Tekel'in özelleştirilmesiyle ortaya çıkan denetimsizlik ve işsizliğin sahte rakı 
üretiminde payı varmıdır? 

3- Tartışma konusu olan ÖTV sahte rakı üretimini nasıl etkilemiştir. 

4- Sahte rakı üretimi ile denetiminde Emniyet Güçlerinin ihmali , sorumluluğu 
varmıdır. 

5- Sorumlular hakkında işlem yapmayı düşünüyormusunuz^ 
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T . C . 
M A L Î Y E BAKANLIC-I 

Ge l i r l er G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 

S a y ı : B .O7 .0 .GEL.O.82-82U-4O6 
K o n u : Yazı l ı Soru Öne rges i 

1 5 . 0 4 . 0 5 * 0 1 6 7 9 8 

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

İ L G İ : K a n u n l a r ve Karar la r Daires i B a ş k a n l ı g T m n 14.03.2005 tarihli v e 
A . O l .O .GNS.0 .10 .00 .02-9760 sayılı yazıs ı . 

i s tanbul Mil le tveki l i Sayın M e h m e t S E V İ G E N ' i n taraf ıma tevcih ett iği 7 /5164 e s a s 
no . lu yazı l ı soru ö n e r g e s i n d e ye r a lan husus lara ilişkin cevab ımız aşağ ıda aç ık lanmış t ı r . 

A l k o l l ü İçki ler Sanay i ve T icare t A . Ş . , ö z e l l e ş t i r m e Y ü k s e k K u r u l u n u n 2 2 . 1 2 . 2 0 0 3 
ta r ih ve 2 0 0 3 / 8 5 sayılı Karar ı i le N u r o l - L i m a k - ö z a l t ı n - T ü t s a b Or tak G i r i ş i m G r u b u n a 
sa t ı lmas ına kara r ver i lmiş t i r , ö z e l l e ş t i r m e İdaresi Başkanl ığ ı ile İhale Şar tnames i u y a n n c a 
Or t ak G i r i ş i m G r u b u n u n k u r d u ğ u M e y İçki Sanay i ve Ticare t A . Ş . a ras ında 2 7 . 0 2 . 2 0 0 4 
t a r ih inde Hisse Sat ı ş Söz leşmes i imzalanarak öze l leş t i rme iş lemi t a m a m l a n m ı ş t ı r . 
ö z e l l e ş t i r m e t a r ih ine k a d a r T E K E L ' e ve Öze l leş t i rme İdaresi B a ş k a n l ı ğ ı n a in t ikal eden 
hı rs ız l ık o lay ı bu lunmamak tad ı r . Bu neden le , söz konusu hırs ızl ık o lay ın ın dev i r 
i ş l emle r inden son ra gerçekleş t iğ i ve T E K E L ' i n bu konuyla bir ilgisi b u l u n m a d ı ğ ı 
d ü ş ü n ü l m e k t e d i r . 

Ayr ı ca , T E K E L ' i n alkol ve tü tün mamul le r i üre t im işi ile ilgili var l ık la r ın ın 
öze l leş t i r i lmes i ö n c e s i n d e , 0 9 . 0 1 . 2 0 0 2 tar ih ve 4 7 3 3 sayılı Tü tün , Tü tün M a m u l l e r i , T u z ve 
A l k o l İ ş le tmeler i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n ü n Y e n i d e n Yapı landı r ı lmas ı ile T ü t ü n ve T ü t ü n 
M a m u l l e r i n i n Ü re t iminc , İç v e Dış A l ım ve Sat ımına , 4 0 4 6 sayılı K a n u n d a ve 2 3 3 sayıl ı 
K a n u n H ü k m ü n d e K a r a r n a m e d e Değiş ik l ik Yap ı lmas ına Dair K a n u n yürü r lüğe girmişt i r . B u 
K a n u n ile sektörel düzen leme le r (rcglUasyon) y a p m a k üzere T ü t ü n , T ü t ü n M a m u l l e r i ve 
A l k o l l ü İçki ler Piyasas ı D ü z e n l e m e K u r u m u ve Kurulu ( T A P D K ) o luş tu ru lmuş tu r . Sektöre l 
d ü z e n l e m e ve dene t im yetkisi 4 7 3 3 sayılı K a n u n u y a n n c a T A P D K uhdes inded i r . B u n a 
i l ave ten , 5 1 7 9 sayıh "Gıda la r ın Üre t imi , Tüke t imi Ve D e n e t l e n m e s i n e Da i r K a n u n 
H ü k m ü n d e K a r a r n a m e n i n Değiş t i r i le rek K a b u l ü Hakk ında K a n u n " h ü k ü m l e r i ç e r ç e v e s i n d e , 
g ıda güven l iğ in in temini amac ıy l a p iyasa göze t im v e dene t im görev i , ilgili k u r u m ve 
kuru luş la r l a işbirl iği yap ı lmas ı kayd ıy l a T a n m v e Köyiş ler i Bakanl ığ ın ınd ı r . A n c a k ha lk 
sağl ığ ın ı i lg i lendi ren acil d u r u m l a r d a Sağl ık Bakanl ığ ın ın m ü d a h a l e yetkis i b u l u n m a k t a d ı r . 

Ö t e y a n d a n , sah te rak ıdan zehi r lenen insanlar ın hayat lar ını k a y b e t m e s i n i n neden i , 
zehir l i bir m a d d e o l an me t i l a lko lün sahte a lkol lü içki ü re t iminde kul lan ı lmas ıd ı r . İnsan 
haya t ın ın s o n a e r m e s i n e n e d e n o lan sahte rakı Üretimi, vergis ini dürüs t bir şek i lde ö d e m e k t e 
o lan müke l l e f l e r imiz taraf ından yapı lması m ü m k ü n o l m a y a n son de rece v a h i m bir 
d o l a n d ı n c ı l ı k o layıdı r . Ayr ı ca , sah te rakı üre t imi . 2 0 0 2 yı l ında yürür lüğe g i ren ö z e l T ü k e t i m 
Verg is i K a n u n u n d a n ö n c e de va ro lan bir husus o l u p ; k a m u sağlığını i lg i lendiren bu o lay la , bu 
ü r ü n e u y g u l a n a n verg i oranlar ı i l i şk i lendir i lmemel idi r . 

Ayr ı ca , vergi o ran la r ın ın indir i lmesinin bu tür dolandır ıc ı l ıklar ı s o n a e r d i r m e y e c e ğ i 
açıkt ı r . Kald ı k i . 2 0 0 2 y ı l ından i t ibaren uygu lanmak ta olan ö z e l T ü k e t i m Vergis i K a n u n u , 
ü lkemiz in A v n ı p a Bi r l iğ ine girişte u y u m süreci d ikkate a l ınarak ve A v r u p a Bir l iğ in in b u 
k o n u d a k i n o r m l a r ı n a u y g u n o la rak haz ı r l anmış m o d e r n bîr kanundu r . S ö z k o n u s u Bi r l iğ in 
d i rekt i f le r ine u y g u n o larak , bira , şarap ve etil a lkol içeren içecekler i t ibar ıyla farklı ö l çü l e re 
g ö r e m a k t u öze l tüke t im vergisi tutarları bel i r lenmişt i r . Alko l lü içki lere u y g u l a n a n öze l 
t üke t im vergis i . Bakan la r Kuru luna tanınan yetki ler çe rçeves inde be l i r l enmek te o l u p . bu 
be l i r l eme yap ı l ı rken bü t çe pe r fo rmans ın ın sürdürü lmes i ve m a k r o e k o n o m i k denge l e r 
göze t i lmek ted i r . 

D i ğ e r taraftarı, öne rgen in dö rdüncü v e beşinci soru la r ında bel i r t i len husus la r , 
B a k a n l ı ğ ı m ı z görev a lan ına g i rmed iğ inden ; cevap land ı r ı lmak üzere , 04 .04 .2005 tarihli ve 
B .07 .O.GEL.0 .82-8211 -406/1 5 0 9 7 sayılı yaz ımız la İçişleri Bakan l ığ ına gönder i lmiş t i r . 

B i lg i l e r in ize a rz edç r im. 

Anal U N A K 1 T A N 
M a l i y e B a k a n ı 
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14.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, Telsime yönelik bazı iddialara ve Türk Telekomun 
denetimine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/5190) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.03.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

03.03.2005 tarihli Vatan Gazetesi'nde yer alan Gülümhan Gülten imzalı bir haberde, 
TELSİM'e el konulmadan önce, TELSÎM'in Uzan Ailesinin hakim ortak olduğu sırada, bir 
çok TELSİM abonesini resmi makamlara bildirmedikleri, çifte kayıt tutarak en az 200 milyon 
dolar kaçırdıkları ve TELSİM'e el konulduktan sonra Hakan Uzan'm, TELSÎM'in uluslararası 
roaming anlaşması yaptığı 60 şirkete yazdığı mektup ile yurtdışındaki GSM operatörlerinden, 
1 Eylül 2003 tarihinden itibaren roaming bedellerinin Ürdün'deki bir hesaba yatırılmasının 
istendiği ve yatırıldığı, TMSF'nin, 14.01.2004'de TELSİM'e yeni bir yönetim atadığı, 
TELSİM yönetiminin roaming bedellerinin Ürdün'e gittiğini, yani kaçırıldığını ancak 
TMSF'nin bu durumu Haziran-2004'de farkettiği, buna mukabil, Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün TELSÎM'in roaming bedellerinin Ürdün'e aktarıldığını Şubat-2004'de tespit 
ettiğini ve Hanefi Avcı'yi konuyu görüşmek üzere Ürdün'e yolladığını, Emniyet'in olayı 
Şubat-2004'de tespit etmesine rağmen, uygulamanın Haztran-2004'e kadar sürdüğü, 
TELSİM'de bir denetim komisyonu kurulduğu ve bu denetim komisyonunun Eylül 2003-
Şubat2004 arasını tetkik ettiği, Şubat 2004'den sonraki dönemin tetkik edilmediği ifadeleri 
yer almıştır. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1 - Bu iddialar doğru mudur? 
2- Türk Telekom'un özellikle bağlantı bedelleri açısından beyan edilmeyen veya 

kaçırılan roaming bedelleri dolayısıyla, kendi hissesine düşen pay kadar gelir 
kaybedeceğinden, bu ve buna benzer durumları kontrol etmesi ve derhal müdahale 
etmesi gerekmez mi? 

3- TELSÎM'in roaming bedellerinin düştüğü, Türk Telekom'un dikkatini çekmemiş 
midir? 

4- TELSİM'de olduğu iddia edilen abonelerin resmi makamlara bildirilmedikleri, çifte 
kayıt tutulması ve roaming bedellerinin Türkiye'ye getirilmemesi ile hazır kart 
satışlarından para kaçırıldığı şeklindeki 4 adet iddiada yer alan hadiselerin diğer GSM 
operatörlerinde de meydana gelip gelmediği kontrol edilmekte midir? Meydana 
gelmemesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

< ^ 

- 4 2 1 -



T.B.M.M. B : 85 19 . 4 . 2005 O : 2 

T.C. 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

Araş t ı rma P lan lama ve K o o r d i n a s y o n Kurulu B a ş k a n l ı ğ ı 

S A Y I : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / — t i s î î b > -$ ^JTÇ 
K O N U : i s tanbul M i l l e t v e k i l i 

Sayın Emin ŞİRÎN'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 14.03.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9760 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞlRİN'in 7/5190-9790 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRÎN'İN 
7/5190-9790 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

03.03.2005 tarihli Vatan Gazetesi'nde yer alan Gülümhan Gülten imzalı bir 
haberde, TELSİM'e el konulmadan önce, TELSİM'in Uzan Ailesinin hakim ortak 
olduğu sırada, bir çok TELSİM abonesini resmi makamlara bildirmedikleri, çifte 
kayıt tutarak en az 200 milyon dolar kaçırdıkları ve TELSİM'e el konulduktan sonra 
Hakan Uzan'in, TELSİM'in uluslar arası roaming anlaşması yaptığı 60 şirkete 
yazdığı mektup ile yurtdışındaki GSM operatörlerinden, 1 Eylül 2003 tarihinden 
itibaren roaming bedellerinin Ürdün'deki bir hesaba yatırılmasının istendiği ve 
yatırıldığı, TMSF'nin, 14.01.2004'de TELSİM'e yeni bir yönetim atadığı, TELSİM 
yönetiminin roaming bedellerinin Ürdün'e gittiğini, yani kaçırıldığını ancak 
TMSF'nin bu durumu Haziran-2004'de fark ettiği, buna mukabil, Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün TELSİM'in roaming bedellerinin Ürdün'e aktarıldığını Şubat-
2004'de tespit ettiğini ve Hanefi Avcı'yı konuyu görüşmek üzere Ürdün'e 
yolladığını, Emniyet'in olayı Şubat-2004'de tespit etmesine rağmen, uygulamanın 
Haziran-2004'e kadar sürdüğü, TELSİM'de bir denetim komisyonu kurulduğu ve bu 
denetim komisyonunun Eylül-2003-Şubat-2004 arasını tetkik ettiği, Şubat-2004'den 
sonraki dönemin tetkik edilmediği ifadeleri yer almıştır. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 
SORU 1- Bu iddialar doğru mudur? 
SORU 2- Türk Telekom'un özellikle bağlantı bedelleri açısından beyan 

edilmeyen veya kaçırılan roaming bedelleri dolayısıyla, kendi hissesine düşen pay 
kadar gelir kaybedeceğinden, bu ve buna benzer durumları kontrol etmesi ve derhal 
müdahale etmesi gerekmez mi? 

SORU 3- TELSİM'in roaming bedellerinin düştüğü, Türk Telekom'un 
dikkatini çekmemiş midir? 
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SORU 4- TELSİM'de olduğu iddia edilen abonelerin resmi makamlara 
bildirilmedikieri, çifte kayıt tutulması ve roaming bedellerinin Türkiye'ye 
getirilmemesi ile hazır kart satışlarından para kaçırıldığı şeklindeki 4 adet iddiada yer 
alan hadiselerin diğer GSM operatörlerinde de meydana gelip gelmediği kontrol 
edilmekte midir? Meydana gelmemesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

CEVAP - GSM işletmecileri, Telekomünikasyon Kurumu ile yapmış oldukları 
protokoller çerçevesinde abone ve alt yapı sistemlerine ait bilgileri her ay düzenli 
olarak Kuruma bildirmekte olup, bu kapsamda Telekomünikasyon Kurumu'nca her 
türlü ücretlendirme, ruhsatlandırma ve veri tabanı kayıtları gibi işlemler, hiçbir 
aksamaya sebebiyet verilmeden yapılmaktadır. Bununla birlikte, Telekomünikasyon 
Kurumunca, zaman zaman söz konusu bilgilerin doğruluğunu denetlemek maksadıyla 
kontrol grupları kurularak denetimler yapılmaktadır. Ancak, bu tür kontrollerin daha 
sağlıklı yapılması için en uygun yöntemlerden birisi olan, GSM İşletmecilerinin 
abone bilgilerinin yer aldığı bilgisayar sistemlerine Telekomünikasyon Kurumunca 
ulaşılabilmesine imkan sağlayacak teknik altyapının oluşturulması yönünde 
çalışmalar başlatılmış olup, işlemlere devam edilmektedir. 

Öte yandan, Telsim A.Ş. ve Turkcell A.Ş. tarafından Kuruma bildirilen abone 
sayılarının doğruluğunun araştırılması amacıyla mezkur şirketler hakkında; 
Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde öncelikle ö n Araştırma, daha sonrasında da 
soruşturma açılmış olup, "Telekomünikasyon Kurumu Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlemler tesis edilerek, eksik bildirim 
yaptığı tespit edilen her iki GSM İşletmesine idari para cezası kesilmiştir. 

Uluslararası çağrı trafiğinin taşınmasına ilişkin hüküm ve koşullar, Türk 
Telekom ile GSM işletmecileri arasında ve Türk Telekom ile diğer ülkelerin 
işletmecileri arasında yapılan ara bağlantı anlaşmaları ile düzenlenmektedir. Bu 
bağlamda, Türk Telekom'un bir GSM işletmecisinin diğer ülkelerdeki GSM 
işletmecileri ile yaptığı roaming sözleşmelerinde yer alan koşullardan veya bu 
sözleşmelerin farklı bir biçimde uygulanmasından etkilenmesi mümkün 
olmamaktadır. 

Türk Telekom A.Ş. ile Telsim arasında, diğer GSM işletmecileri ile olduğu gibi 
"GSM Arabağlantı Sözleşmesi" imzalanmıştır. Roaming anlaşmaları ise, GSM 
işletmecilerinin kendi aralarında imzaladıkları sözleşmeler olup, Türk Telekom A.Ş. 
İle Telsim arasında roaming sözleşmesi bulunmamaktadır. Bu nedenle Telsim ile 
diğer GSM operatörleri arasında imzalanan roaming sözleşmelerinden dolayı Türk 
Telekom'un herhangi bir gelir kaybının olması söz konusu değildir. 
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15.-Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, SEKA fabrikasının kapatılmasına ve Emniyet Teş
kilatına personel alımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/5209) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından^uh olarak cevaplandırılmasını arz ederim. (2.3.2005) 

Dr. Hüseyin GÜLER. 
Mers^MfUeHWi * 

SORU: Eğitim, sağlık gibi halkın acil hizmet beklediği alanlarda pek çok 
personel açığı bulunmasına rağmen, buralara hizmet verecek personel 
alınmazken, on bin civarında polisin en kısa zamanda işe alınacağı 
belirtilmektedir, işsizliğin arttığı, gelir dağılımının iyice bozulduğu, yoksulluğun 
toplumsallaştığt bir ülkede sosyal patlamanın eşiğine geldiğimiz düşüncesi ile 
mi eğitim ve sağlık alanlarına personel almazken, güvenlik sağlayacak personel 
olarak derhal polisler istihdam edilmeye çalışılmaktadır? Bu yaklaşım ülkenin 
kolay yönetilemeyeceğinin, bu nedenle buna yönelik önlemler almanın da bir 
itirafı değil midir? Yıllarca ülkenin ekonomisine katkıda bulunmuş SEKA, 
devletin yatırım politikası nedeni ile teknolojisini yenilemediği için bugün 
"hantal" fabrika olarak nitelendirilip tasarruf gerekçesi ile kapatılıp, çalışanları 
işten çıkarılırken, personel giderlerini artırıcı istihdam politikası izlemek bir 
çelişki değil midir? Personel giderlerini artıran bütçe ile hem SEKA fabrikasının 
teknolojisi yenilenip, hem de çalışanlarına istihdam olanağı yaratılsaydı, 
ekonomi açısından daha verimli ve üretken bir politika izlenmiş olmaz mıydı? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK J 5 fa 2005 

Özelleştirme idaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1 ÖİB.0.65.00.00/ 5 3 8 0 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin GÜLER tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/5209 esas sayılı yazılı som önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORV - Eğitim, sağlık gibi kalkın acil hizmet beklediği alanlarda pek çok personel açığı 
bulunmasına rağmen, buralara hizmet verecek personel alınmazken, on bin civarında polisin en 
kısa zamanda işe alınacağı belirtilmektedir. İşsizliğin arttığı, gelir dağılımının iyice bozulduğu, 
yoksulluğun toplumsatiaşüğı bir ülkede sosyal patlamanın eşiğine geldiğimiz düşüncesi ile mi 
eğitim ve sağlık alanlarına personel almazken, güvenlik sağlayacak personel olarak derhal polisler 
istihdam edilmeye çalışılmaktadır? Bu yaklaşım ülkenin kolay yönetilemeyeceğinin, bu nedenle 
buna yönelik önlemler almanın da bir itirafı değil midir? Yıllarca ülkenin ekonomisine katkıda 
bulunmuş SEKA, devletin yatırım politikası nedeni ile teknolojisini yenilemediği için bugün 
"hantal" fabrika olarak nitelendirilip tasarruf gerekçesi ile kapatılıp, çalışanları işten çıkarılırken, 
personel giderlerini artırıcı istihdam politikası izlemek bir çelişki değil midir? Personel giderlerini 
artıran bütçe ile hem SEKA fabrikasının teknolojisi yenilenip, hem de çatışanlarına istihdam 
olanağı yaraütsaydt ekonomi açısından daha verimli ve üretken bir politika izlemiş olmaz mıydı? 

CEVAP - SEKA- Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş, özellikle 1980 sonrası ekonomik 
gelişmeler neticesinde sektörün en büyüğü olma Özelliğini kaybetmiştir. Bu dönemde Özel sektör atağa 
geçmesine rağmen, ticari faaliyetlerinden kaynak yaratarak gerekli yatırımları gerçekleştiremediği için 
gerilere düşmüştür. 1996 yılında Türkiye'nin AB ülkeleriyle Gümrük Birliğine girmesi sonucu ise 
İthalat kolaylaşmıştır. SEKA'mn yüksek üretim maliyetlerinden kaynaklanan güçlükleri iyice artarak 
çözümsüz hale gelmiştir. 

Yıllar boyunca modernizasyona yönelik yatırımları gerçekleştirememesi, hammadde olarak 
kullanılan odunun kalitesizliği, üretilen ürünlerdeki kalite problemi, maliyetlerin yüksek olması, 
rekabel güçlüğü ve satış darboğazı, aşırı ve yüksek maliyetli istihdam, finansman sıkıntısı ve 
işletmelerin hareket kabiliyetlerinin sınırlı olması SEKA'mn yaşadığı güçlüklerin en önemlileridir. 

SEKA İzmit İşletmesi, 1936 yılında devreye alınmıştır. Şirketin en eski, en fazla zarar eden ve 
buna bağlı olarak en çok kaynak tüketen tşletmesidir. 

SEKA'nın özelleştirme kapsamına alındığında 15 trilyon TL olan sermayesi bugün itibariyle 
520 milyon YTL'ye çıkartılmıştır. Sermayeye mahsuben Özelleştirme Fonu'ndan Şirkete aktarılan 
kaynaklar 424 milyon ABD Dolarına ulaşmış ve bu miktarın önemli kısmı yıllar boyunca SEKA 
zararlarının önemli bir kısmına neden olan İzmit İşletmesi faaliyetinin devamı için kullanılmıştır. 
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Bu çerçevede, çok eski teknolojisi ve hantallaşmış yapısıyla faaliyetinin devamı kamuya büyük 
bir yük getiren, şehir merkezindeki arazileri ve çok eski makineleri ile bir bütün olarak özelleştirilmesi 
mümkün görülmeyen, İzmit ' in merkezinde kalması nedeniyle şehrin gelişimine, çevre düzenlemesi ve 
trafik akışına engel olan, teknolojik eksiklikten kaynaklanan çevre problemlerinin yanısıra. Sapanca 
Gölti 'nden su taşıyan boruların sık sık arızalanması sonucu yol yapım, bakım ve genişleme çalışmaları 
gibi belediye hizmetlerini olumsuz etkileyen SEKA İzmit İşletmesinin kapatılması gündeme gelmiştir. 

izmit İşletmesinin kapatılması ile işçilerin işsiz kalmaları söz konusu olmayacaktır- İzmit 
işletmesinden isteyen işçilerin, tekrar devreye alınan Akdeniz İsletmesine nakledilmesi teklif 
edilmiştir. Akdeniz İşletmesine gitmek istemeyen işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ödenmek 
suretiyle iş akitleri feshedilmiştir. Ancak, iş akitleri feshedilen işçiler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 
Selliloz-İş Sendikası ve özel leşt i rme idaresi Başkanlığı arasında 10.03.2005 tarihinde Ankara 'da 
imzalanan protokol gereğince Belediye tarafından işe alınacaklardır. Ayrıca, işçiler 21 Eylül 2004 
tarih ve 25590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kulan 
ve bilahare işsiz kalacak olan isçilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak 
istihdam edilmelerine ilişkin kanuni düzenlemeler "den de yararlanabileceklerdir. Tüm bunların 
dışında, 4046 sayılı Kanun uyarınca 8 ay iş kaybı tazminatı alma hakları da bulunmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

16.- Burdur Millet\>ekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, Konut Edindirme Yardımı kesintilerine ve 
yapılacak düzenlemeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/5212) 

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 A n a y a s a ve M e c l i s İç T ü z ü ğ ü g e r e ğ i n c e 
B a ş b a k a n S a y ı n R e c e p T a y y i p E r d o ğ a n t a r a f ından yazı l ı o l a r a k 
y a n ı t l a n m a s ı n ı a r z e d e r i m . 

R a m a z a n K e r i m Ö z k a n 
B u r d u r Mi l l e tvek i l i 

1 1 1 I . i 9 8 6 l a r ih ve 3 3 2 0 sayıl ı " M e m u r l a r v e işç i ler iie B u n l a r ı n 
E m e k l i l e r i n e K o n u t E d i n d i r m e Y a r d ı m ı Y a p ı l m a s ı H a k k ı n d a K a n u n " 
ile K o n u t E d i n d i r m e Y a r d ı m ı u y g u l a m a s ı baş l amış t ı r . 0 1 . 0 1.19iS"7 

t a l i h i n d e b a ş l a y a n K o n u t E d i n d i r m e Y a r d ı m ı u y g u l a m a s ı . 0 1 . 0 1 . 1 9 9 6 
t a r i h i n d e n i t iba ren ( 1 9 9 6 yılı B ü t ç e K a n u n u ile s e ç i c i o l a rak . 4 ! 6 0 
^; ı \ ıu K a n u n ile d e kes in o l a r ak ) d u r d u r u l m u ş t u r . S ö z k o n u s u y a r d ı m 
tutar lar ı m a a ş l a r d a n k e s i l m e m i ş o l u p . m a a ş a i l ave o la rak i şveren 
t ara Tından ya t ı r ı lmı ş t ı r . 

Ancak 29.12.1999 tarih ve 23921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 588 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile söz konusu Konut Edindirme 
Yardımı Hesaplarının tasfiyesi kararlaştırılmıştır. 588 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin 18.05.2000 tarih ve 24053 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/575 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 
ile de uygulamaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

KcMal UNAKITAM 
/S Mal iye Bakan ı 
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1. 1 9 9 6 y ı l ı n d a ç ı k a r ı l a n b i r k a r a r n a m e i le " ' E m l a k 
G a y r i m e n k u l Y a t ı r ı m O r t a k h g ı " n c a k o r u m a a l t ı n a a l ı n a n 
b u k e s i n t i l e r i n b u g ü n k ü reel d e ğ e r i n e k a d a r d ı r ? 

2 . Ü c r e t l i ç a l ı ş a n l a r d a n d o k u z y ı l b o y u n c a k e s i l e n K o n u t 
E d i n d i r m e Y a r d ı m ı K e s i n t i l e r i n i h a k s a h i b i m e m u r v e 
i ş ç i l e r e n a k i t o l a r a k ö d e m e y i d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

3 T o p l u K o n u t İ d a r e s i B a ş k a n l ı ğ ı n c a O c a k 2 0 0 5 t a r ih i 
i t i b a r ı y l a h a z ı r l a n a n k a n u n t a s a r ı s ı B a ş b a k a n l ı k 
K a n u n l a r v e K a r a r l a r gene l M ü d ü r l ü ğ ü n e i n t i ka l 
e t m i ş t i r . A y r ı c a T o p l u K o n u t İda re s i B a ş k a n l ı ğ ı n c a 
y a p ı l a n a ç ı k l a m a d a se r i ö d e m e i ç in g e r e k e n n a k i t i n 
h a z ı r o l d u ğ u be l i r t i lm i ş t i r . B u d u r u m d a h a z ı r l a n a n b u 
k a n u n t a s a r ı s ı n ı n b i r an ö n c e m e c l i s e g ö n d e r i l m e m e s i n i n 
g e r e k ç e s i n e d i r ? 

4 . B u k a n t i n t a s a r ı s ı n ı ne z a m a n m e c l i s g ü n d e m i n e 
t a ş ı m a y ı v e h a k s a h i b i m e m u r v e i ş ç i l e r i m i z e ö d e m e 
y a p m a y ı p l a n l ı y o r s u n u z ? 

T . C 
M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I 

B ü t ç e ve M a l i Kontro l Gene l M ü d ü r l ü ğ ü 

Say ı : B . 0 7 . 0 . B M K . 0 . 1 2-20 

K o n u : Yazılı S o r u Öne rges i 
1Ü. 04.05* 6 8 0 4 

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

İ lg i : Başbakan l ık K a n u n l a r ve Karar lar Gene l M ü d ü r l ü ğ ü n ü n 30/03/20OS tarihli ve 
B . 0 2 . 0 . K K G . 0 . 1 2 / 1 0 6 - 4 3 0 - 2 3 / 1 4 0 4 sayılı yazısı . 

İlgi yazı e k i n d e al ınan, Burdu r Mil le tveki l i Sayın R a m a z a n Ker im Ö Z K A N ' a ait 
7 /5212 esas numara l ı yazı l ı soru öne rges inde belir t i len husus l a r değer lend i r i lmiş ve 
B a k a n l ı ğ ı m ı z gö rüşü a şağ ıda bel i r t i lmişt i r . 

Bi l indiğ i g ib i . 11 .11 .1986 tar ih ve 3 3 2 0 sayılı M e m u r l a r v e İşçi ler ile Bunlar ın 
Emek l i l e r ine K o n u t E d i n d i r m e Yard ımı Yap ı lmas ı Hakk ında K a n u n ' a d a y a n a r a k memur l a r , 
işçi ler ile bunlar ın emekl i l e r ine " K o n u t E d i n d i r m e Y a r d ı m ı " u y g u l a m a s ı n a 0 1 . 0 1 . 1 9 8 7 
ta r ih inde baş lanmış t ı r . A n c a k bu u y g u l a m a 01 .Ol . 1996 ta r ih inde d u r d u r u l m u ş t u r . Esasen söz 
k o n u s u ya rd ım tutar lar ı , m e m u r ve işçi lerin maaş ından yapı lan bir kesint i o l m a y ı p on l a r ad ına 
işverenler i t a ra f ından yat ı r ı lan miktar lard ı r . 

2 9 . 1 2 . 1 9 9 9 ta r ih ve 23921 sayılı Resmi G a z e t e d e y a y ı m l a n a n 588 sayılı K a n u n 
H ü k m ü n d e K a r a r n a m e ile söz k o n u s u K o n u t Ed ind i rme Yard ımı ( K E Y ) hesap la r ın ın tasfiyesi 
karar laş t ı r ı lmış , bu K a n u n H ü k m ü n d e K a r a r n a m e n i n u y g u l a n m a s ı n a i l işkin 18.O5.20O0 tar ih 
ve 2 4 0 5 3 sayı l ı R e s m i Gaze tede yay ımlanan 2 0 0 0 / 5 7 5 sayılı B a k a n l a r K u r u l u Karar ı ile de 
u y g u l a m a y a i l işkin d ü z e n l e m e l e r yapılmışt ı r . 

Bu d ü z e n l e m e çe rçeves inde , 22 .07 .2002 tar ihinde E m l a k K o n u t A . Ş . unvan 
değ i ş t i rmek suret iy le G a y r i m e n k u l Yat ı r ım Ortakl ığ ına ( E m l a k G a y r i m e n k u l Yat ı r ım 
Ortakl ığ ı A.Ş . ) d ö n ü ş t ü r ü l m ü ş ve Emlak Bankas ı taraf ından bir k ıs ım g a y r i m e n k u l . K o n u t 
E d i n d i r m e Yard ımı borç lar ın ın tasfiyesi karşılığı Emlak G a y r i m e n k u l Yat ı r ım Ortakl ığ ı 
A . Ş . ' y e devredi lmiş t i r . A y r ı c a K E Y hak sahiplerini be l i r l emeye yöne l ik ça l ı şmalar ı y ü r ü t m e 
görevi tasfiye ha l indeki Emlak Bankas ına veri lmişt ir . Ha len K o n u t E d i n d i r m e Y a r d ı m ı hak 
sahip ler in in tespi t i , tasfiye ha l indeki Emlak Bankas ı b ü n y e s i n d e ku ru l an K E Y M ü d ü r l ü ğ ü 
taraf ından yap ı lmak ta o lup , bu ça l ı şmalar t amamland ık t an sonra h a k sahipler i E m l a k 
G a y r i m e n k u l Ya t ı r ım Ortakl ığ ı A . Ş . ' y e bildir i lecek ve kend i l e r ine paylar ı o r a n ı n d a hisse 
senedi ve r i lmeye baş lanacak t ı r . Hal ihazı rda yürür lükte o lan m e v z u a t b u düzen lemey i 
ö n g ö r m e k t e d i r . 
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Ancak, 588 sayılı KHK ve" ilgili mevzuat (2000/575 sayılı BKK, 19.10.2000 ve 
23.03.2001 tarihli tebliğler) ile oluşturulan, hak sahiplerine hisse senedi verilmesi suretiyle 
alacaklarının ödenmesi sistemi aradan geçen yaklaşık üç yıla rağmen sonuçlanamamıştır. 

Diğer yandan, tasfiye halindeki T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından KEY hak sahipliği 
tespit edilenlere mümkün olan en kısa sürede alacaklarının nemaJandırılmış bir şekilde nakit 
olarak ödemesinin yapılmasına ilişkin bir Kanun Tasan sı hazırlanmıştır. 

Tasarı, tasfiye halindeki T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından, mülga 3320 sayılı 
Memurlar ve İşçiler ile Bunlann Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında 
Kanun uyarınca konut edindirme yardımı hak sahibi olarak kabul edilen, adlarına konut 
edindirme yardımı yatırılan veya bunlann kanuni mirasçılanndan hak sahipliği tespit 
edilenlere, mümkün olan en kısa sürede alacaklarının nemalandırılmış bir şekilde nakit olarak 
ödemesinin yapılmasını amaçlamaktadır. 

Mevzuat gereği, Toplu Konut İdaresince hazırlanmış olan "Konut Edindirme Yardımı 
Hak Sahiplerine Nakit Ödeme Yapılması Hakkında Kanun Taslağı", Kanunun istihsali için 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne gönderilmiş olup, Başbakanlık bu 
tasarıyı mevzuat gereği ilgili kurumların görüşüne sunmuştur. Kanun Tasarısı ilgili 
kurumların görüşünün alınmasını müteakip, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğünce TBMM'ye sevk edilecektir. 

Söz konusu Kanun Tasarısı kanunlaştığı takdirde, kanun hükümleri doğrultusunda, iki 
yılın bitiminde KEY hak sahiplerine yapılacak ödemeler başlatılacaktır 

31.12.1999 tarihi itibarıyla KEY hesabmda biriken ve Emlak Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş.'ye ayni sermaye olarak devredilen toplam tutar 395.751.717 YTL dir. Bu tutar, 
hazırlanan Tasarı uyarınca, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.' nin 6 aylık vadeli mevduata uyguladığı 
faiz oranı da değerlendirildiği takdirde, 31.12.2004 tarihi itibarıyla 1.159.000.000 YTL.'yi 
bulacaktır. 

Konut Edindirme Yardımı hak sahiplerine yapılacak ödemeler konusunda herhangi bir 
nakit sıkıntısı bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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77.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'ın, İstanbul'daki bir orman arazisine ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/5224) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ye Orman Bakanı Sayın Osman PEPE 
tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mehı 

Giresun Mil) 

03.02.2005 tarihinde Çevre ve Orman Bakam Sayın Osman PEPE taralından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istediğim 7/4645 esas sayılı yazılı soru önergesine 01.03.2005 
tarih ve 265-541 sayılı yazı ile cevap verilmiştir. 

Vermiş olduğum soru önergesinin 1. Maddesi1'ne verilen cevapta "... 1981 ve 
sonrasında Bakanlığımızca tanzim edilmiş herhangi bir suç tutanağı ya da mahkeme kararı 
bulunmamaktadır" denmiştir. Ancak, dipnotta yeniden aktardığım gibi, ben 1981 öncesini 
sormuştum. Bu bağlamda, 

1. Malumunuz olduğu üzere, Malîye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN İstanbul 

Çavuşbaşı Mevkisinde işgal edilen Orman arazisini satın aldığını > tapusunun da 

olmadığını Meclis Genel Kurulunda ifade etmiştir. Bu arazinin satın alınabilmesi 

için Orman köylüsünün işgal (açma-yerteşme) etmiş olması gerekmektedir. 

Adı geçen arazinin ormandnn 31.12.1981 den önce açma yapılıp işgal edildiğine 

dair bu belge ( Suç tutanağı, Mahkeme karan, Dava sicil fişi vs.) var mıdır? 

Varsa belgelerin tarih numarası nedir? 

1 "Adı geçen arazinin ormandan 31.12.1981 den önce açma yapılıp işgal edildiğine 
dair bu belge (Suç tutanağı. Mahkeme kararı. Dara sicil fişi vs.) var mıdır? Varsa 
belcelerin tarih numarası nedir.' > seklinde idi. 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.18.0APK.0.03-02/090.01-XJ5^ „ |CST? / $ /<j /2005 

Konu: Sayın Mehmet IŞIK'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

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

İlgi : TBMM'nin 21/03/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9932 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman Giresun Milletvekili Sayın Mehmet IŞIK'ın "Maliye 
Bakanının İstanbul'da satın aldığı orman arazisine ilişkin " 7/5224 esas sayılı yazılı soru 
Önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET IŞIK'IN 
"MALİYE BAKANININ İSTANBUL'DA SATIN ALDIĞI ORMAN ARAZİSİNE 

İLİŞKİN •» 7/5224 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Soru önergesine konu İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Beldesi mülki hudutları 
dahilindeki yerlerde henüz sınırlama (arazi kadastrosu) yapılmamış olup, ormanların 
kadastrosu ise 1989 yılında yapılmış ve 1990 yılında kadastro ilamı ile kesinleşmiştir. Yapılan 
orman kadastrosu çalışmalanna göre soru önergesinde konu edilen arazi Ali MENGİR ile 
İlyas ÇELEBİ isimli şahıslara ait tarla (zilyetlerinde) olup, etrafındaki tarlalarla birlikte (Doğu 
ve Batısı) orman sınırlan dışına çıkarılmıştır. Söz konusu yer ve sahipleri ile ilgili olarak 
Bakanlığımız bağlı kuruluşu Orman Genel Müdürlüğünce 31/12/1981 tarihinden önce 
tutulmuş herhangi bir suç tutanağı ya da mahkeme karan bulunmamaktadır. 
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18.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, Mardin-Kızıltepe'de meydana gelen olaydan 
sorumlu tutulan polislere ve güvenlik sorununa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/5226) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun İç İşleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından ^cıZUıOİarak 
cevaplandın İmasını arz ederim (28.02.2005). 

Dr." Hüseyin GÜLER 

Mersin Milletvekili 

SORU: Sayın Bakarı, Mardin ili Kızıltepe ilçesinde Ahmet Kaymaz ve Uğur Kaymaz'ın 

ölümlerinden sorumlu tutulan dört polisin dava başlamadan hemen kısa bir süre önce 

görevlerine iade edilip, başka illere tayinlerinin çıkarılması hukuk çevrelerince Anayasaldaki 

ve onaylanmış uluslararası sözleşmelerdeki adil yargılama ilkesine ters olduğu 

dillend irilmekte, Bakanlığınızın bu tutumunun yargıya dolaylı bir müdahale olduğu 

belirtilmektedir. Avrupa Birligi'ne giriş sürecinde pek çok kritere uyum sagâlama çabası içine 

giren Hükümetinizin tutumu ile sizin bu tutumunuz arasındaki çelişkiyi nasıl 

değerlendiriyorsunuz? Adil yargılamaya olanak sağlayacak bir tutum yerine bu ilkeyi 

zedeleyecek bir tutum olan polislerin başka yerlere tayinlerini doğru buluyor musunuz? Bu 

polislerin güvenliğinin sağlanamayacağı kaygısı ile tayinlerinin çıkarıldığı doğru mu? Doiru 

i-c T C. Hükümeti, güvenliği sağlayacak güvenlik görevi ilerin in güvenliğini sağlaynmıtorşa 

r-uKinın güvenliğini nasıl sağlayacak, halka nasıl güven verecektir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı B.O5.1.EGM.0.12.04.06- i°ld^ / * 3 * 3 ^ " /J./OfttOOS 

Konu:Yazılı Soru Önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

tlgi :21.03.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9932(7/5226) sayılı yazı. 
Mersin Milletvekili Dr.Hüseyin GÜLER tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/5226) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Mardin İli Kızıltepe İlçesinde Ahmet KAYMAZ ve Uğur KAYMAZ isimli şahısların 
ölümleriyle ilgili olarak yapılan soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan 4 
emniyet mensubunun görevlerine iade edilmesi işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 142 
inci maddesi gereğince gerçekleştirilmiştir. 

Soruşturma için görevlendirilen müfettişlerin raporunda; adı geçenlerin Mardin Emniyet 
Müdürlüğü kadrosundan alınarak başka bir İl Emniyet MüdürlüğU'nde görevlendirilmesi gerektiği 
kanaatinin belirtilmesi üzerine, görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan 4 emniyet mensubunun başka 
illere atamaları yapılmıştır. 

Görüldüğü üzere, soru önergesine konu olan personel hakkında gerçekleştirilen işlemler, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, konuyu soruşturmakla 
görevlendirilen müfettişlerin değerlendirme ve görüşlerine uygun olarak yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cbdülkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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19.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, belediyelerin atıksu bedeli tahsil etmelerine 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/5234) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak 

yanıtlanması arz ederim, 

Saygılarımla, 

Prof.Dr.Mehmet Neşşar 

CHP Denizli Milletvekili 

07.03.2005 

1. Belediyelerin, 5035 sayılı ilgili maddeleri doğrultusunda yurttaşlardan atık su bedeli 

almaları uygulaması kaldırılmış mıdır? 

2. Bu yasa ile yapılan değişikliğe karşın \urUaşlardan atık su bedeli tahsil eden 

belediyelere bir uyan yapmanız gereklimidir? 

3. Yasanın amir hükümlerine rağmen yurttaşlardan tahsil edilen paralann 
yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi için bir uygulama başlatacakmısınız? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
SAYI: B.05.0.MAH.0.65.000.002/1480-811511 9.4.2005 

KONU: 7/5234 Esas Numaralı 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 21.03.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
9932-7/5234-9858-30142 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Prof. Dr. Sayın Mehmet U. NEŞŞAR'ın "Belediyelerin atık su bedeli tah
sil etmelerine ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilindiği gibi; 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 Ocak 2004 tarihli ve 
25334 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5035 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle çevre 
temizlik vergisi yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenleme ile 01.01.2004 tarihinden itibaren 
büyükşehirler haricindeki belediyeler için atıksuya ilişkin çevre temizlik vergisi uygulamasına son 
verilmiştir. 

Bu kapsamda 5035 sayılı Kanunun 41inci maddesiyle değişen 2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim 
miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 100.000-TL. olarak hesaplanacağı" yedinci fık
rasında ise, su tüketim miktarı esas alınarak hesaplanan çevre temizlik vergisinin, su faturasında ay
rıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu suretle tahakkuk eden 
verginin, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsili sağlanmaktadır. 

Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan büyük şehir belediye 
sınırları mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi ise 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanun 
hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilmektedir. 

Dolayısıyla, büyükşehir belediyeleri haricindeki belediyelerce su tüketim bedeli üzerinden 
alınmakta olan atıksuya ilişkin çevre temizlik vergisi 01.01.2004 tarihinden itibaren kaldırılmış 
olup, 2560 sayılı Kanuna tabi su ve kanalizasyon idarelerinin görevli olduğu büyükşehirlerde uy
gulama devam etmektedir. 

Diğer yandan; 30.12.2004 tarihli ve5281 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 2464 sayılı 
Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilerek, bu miktar arttırılmıştır. 
Buna göre, konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle met
reküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak tahsil edileceği hüküm altına 
alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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20.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, Atatürk Eğitim Hastanesindeki bazı uy
gulamalara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Recep AKDAG'm cevabı (7/5252) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI 
ANKARA 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını istiyorum. Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla, 

Lu^ 
Prof.Dr.Mehmet Neşşnı 
Denizli Milletv ekili 

08.03.2005 

1. Dr.Muhittin Ülker Trafik Hastanesinin devamı olmadığını iddia ettiğiniz Atatürk 
Eğitini Hastanesine, kaç kişi anılan iki hastanenin de aynı hastane olduğu yünündiki 
İdare Mahkemesi kararıyla geri dönmüştür? 

2. Mahkeme kararıyla görevine iade edilen kişiler yeniden nerelere gönderilmiştir? 
- Endokrinoloji Klinik Şefinin bu statüsü Danıştay kararıyla düşmüşmüdüı? 

4. Şeflik Statüsü düşen kişiler tarafından oluşturulan EPK kararları yasal olarak geçersiz 
dvıruma düşmemişnıidir? 

5. Uygulamalarınızla doktorların muayenehanelerini kapadıklarını iddia ederken. 
vizyonunuzu yansıttığını söylediğiniz Atatürk Eğitim Hastanesi Başhekiminin AKP 
Cjenel Merkezinin hemen yanına Özel Muayenehane açmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

T.C. 
SAĞLİK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B1 OOPER0000025 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

G 5 5 3 : . H.M.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLCİ: 21.03.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5085-9604/29573 sayılı yazınız. 
Deniz.li Milletvekili Sayın Mehmet NEŞŞAR tarafından, tarafıma yöneltilen "Atatürk 

Eğitim Hastanesindeki bazı uygulamalara ilişkin" 7/5252 esas sayılı yapılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof.Dr. Recep A 
Bakan 
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Denizli Milletvekili Sayın Mehmet NEŞŞAR tarafından verilen, Atatürk Eğitim 
Hastanelerindeki bazı uygulamalara ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

î-Dr.Muhittin Ülker Trafik Hastanesinin devamı olmadığını iddia ettiğiniz Atatürk Eğitim 
Hastanesine, kaç kişi anılan iki hastanenüıde aynı hastane olduğu yönündeki idare Mahkemesi 
kararıyla geri dönmüştür? 

2-Mahkeme kararıyla görevine iade edilen kişiler yeniden nerelere gönderilmiştir? 
3-Endokrinoloji Klinik Şefinin bu statüsü Danıştay kararıyla düşmüşmüdür? 
4-Şeflik statüsü düşen kişiler tarafından oluşturulan EPK kararları yasal olarak geçersiz 

duruma düşmemişmidir? 
5-Uygulamalarınızla doktorların muayenehanelerini kapadıklarını iddia ederken 

vizyonunuzu yansıttığını söylediğiniz Atatürk Eğitim Hastanesi Başhekiminin AKP Genel 
Merkezinin hemen yanına Özel Muayenehane açmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

CEVAPLAR: 

1-Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine İdare Mahkemesi Kararıyla yirmibeş kişi geri 
dönmüştür. 

2- Mahkeme Kararıyla görevine iade edilen kişiler aynı görev yerlerinde çalışmaktadırlar. 

3- Hayır. Doç.Dr. Bekir ÇAKIR'ın Endokrinoloji Metebolizma Hastalıkları Klinik Şefliği 
statüsü Danıştay Kararıyla düşmemiştir. 

4- Yukarıda belirtilen karar gereği sınavsız atanan Şeflerin Şeflik statüleri iptal 
edilmediğinden EPK kararları geçerlidir. 

5- Ülkemizde Serbest Tababet İcrası 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanuna göre yürütülmektedir, 

Sağlık Bakanlığı olarak sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması için 
performansa dayalı döner sermaye uygulamasına geçilmiş, her uzman doktora hizmet 
sunabileceği bir poliklinik odası tahsis etme hedef olarak konulmuştur. Uzman doktorlarmnıza 
tahsis edilen oda sayıları arttıkça, sağlık hizmetleri sunumu artmakta, doktorlarımızın 
performansına olumlu şekilde yansıyan bu uygulama sonucunda; çoğu doktorumuz hizmet 
sunacak ortama kavuştuğundan ve yeterli gelir elde ettiğini düşündüğünden özel 
muayenehanelerini kapatmayı tercih etmektedir. Bakanlık olarak ta biz özel muayenehanelerin 
kapatılmasını tüm mesainin hastanelerde harcanmasını teşvik edici uygulamayı sürdürmekteyiz 
ve sürdüreceğiz. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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21.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tarımsal Destekleme Programına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5275) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

Enis TÜTÜNCİİJ 
Tekirdağ Milletvekili 

Tarım Gönüllüleri 1. Yıl Değerlendirme Toplantısında konuşan Başbakan Sayın 
R. Tayyip ERDOĞAN'ın büyük bir şölen havası içerisinde ilan ettiği Tarımsal 
Destekleme Programı sonrasında, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından tarımdaki gübre ve mazot maliyetlerinin düşürülmesi için ek kaynak arayışı 
içinde bulundukları yönünde açıklamalar yapılmıştır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1) Tarım Gönüllüleri 1. Yıl Değerlendirme Toplantısında, açıkladığınız tarımsal 
destekleme programı ve konuşmalarınız ortadayken, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın 
Sami GÜÇLÜ' nün tarım destekleriyle ilgili olarak, kaynak sorunu bulunduğu ve kaynak 
arayışı içinde oldukları yönündeki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Çiftçilerimiz için açıkladığınız söz konusu program, kaynağı belli olmayan, 
olgunlaşmamış bir çalışmaya mı dayanıyordu? Tarımı destekleme programını 
açıkladığınız günden bu yana geçen süreyi de dikkate alarak, varolan bu durumu, devlet 
adamlığı ve ciddiyeti açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2) Tarımın desteklenmesi için gübre ve mazotta öngörülecek ÖTV ve KDV 
indirimi oranları nelerdir? Bu oranlar tarımın ayağa kaldırılması açısından yeterli 
görülebilir mi? Tarımsal uğraşların yoğunlaşmaya başladığı bir dönemin arifesinde 
bulunulduğuna göre gübre ve mazotta sözü edilen ucuzlama neden gecikmektedir, ne 
zaman yapılacaktır? 

3) Kaynak sıkıntısının hala giderilememesinin ve söz konusu vergi indirimlerinin 
hala açıklanamamış olmasının IMF'nin Hükümet üzerindeki olası baskılarıyla bir ilgisi 
var mıdır? 

- 4 3 6 -



T.B.M.M. B:85 19 . 4 . 2005 0 : 2 

T.C. 
T A R I M V E KÖYÎŞLERİ B A K A N L İ Ğ İ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B . 1 2 . 0 . A P K . 0 . 0 7 - 2 1 2 -
K o n u : Yazı l ı Soru Önergesi 

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 K A 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 04.O4.2OO5 tarih v e 
B .02 .0 .KKG.0 .12 /106 -43 l - IO/ l 505 sayılı yazısı i le alınan, 2 5 . 0 3 . 2 0 0 5 tarih v e 
KAN.KAR.MD.A.01 .0 .GNS.0 .10 .0O.02 -7 /S27S-9984 /30433 sayılı yazınız . 

İlgi yazı ekinde gönderilen, Tekirdağ Milletvekil i Enis T Ü T Ü N C Ü ' y e ait 7 /5275 esas 
nolu yazı l ı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgi lerinize arz ederim. 

Açj*Y—-
Sami G Ü Ç L Ü 

Bakan -

Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ 
Ö n e r g e S a h i b i : E n i s T Ü T Ü N C t ) 

T e k i r d a ğ Mil letveki l i 
E s a s N o : 7 / 5 2 7 5 

Tarım Gönüllüleri 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Başbakan Say ın R. T a y y i p 
E R D O Ğ A N ' ı t ı b ü y ü k bir ş ö l e n havas ı i çer i s inde i lan e t t iğ i Tar ımsa l D e s t e k l e m e 
Programı sonrasında. Tarım ve Köyişleri D akanı Sayın Sami G Ü Ç L Ü tarafından tarımdaki 
gübre v e mazot maliyetlerinin düşürülmesi için ek kaynak arayışı iç inde bulundukları 
yönünde açıklamalar yapılmıştır. Konuyla ilgili olarak; 

S O R U 1) Tarım Gönüllüleri l . Y ı l Değerlendirme Toplantısı'nda, açıkladığınız tarımsal 
des t ek l eme programı ve konuşmalarınız ortadayken. Tarım v e Köyiş leri Bakanı Sayın 
Sami G Ü Ç L Ü ' nün tarım destekleriyle ilgili olarak, kaynak sorunu bulunduğu ve kaynak 
arayışı iç inde oldukları yönündeki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Çiftçi lerimiz için açıkladığınız söz konusu program, kaynağı bell i o lmayan . 
o lgunlaşmamış bir çal ışmaya mı dayanıyordu? Tarımı des tek leme programını 
açıkladığınız günden bu yana geçen sureyi de dikkate alarak, varolan b u durumu, devlet 
adamlığı ve ciddiyeti açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

S O R U 2) Tar ımın d e s t e k l e n m e s i i ç in gübre ve mazot ta ö n g ö r ü l e c e k Ö T V v e K D V 
indir imi oranları ne lerdir? B u oranlar tarımın ayağa ka ld ır ı lmas ı a ç ı s ı n d a n yeterl i 
görüleb i l i r m i ? Tarımsal uğraşların y o ğ u n l a ş m a y a baş ladığ ı bir d ö n e m i n ar i fes inde 
bulunulduğuna göre gübre v e mazotta sözü edi len ucuzlama neden gecikmektedir , ne 
zaman yapılacaktır? 

S O R U 3) Kaynak sıkıntısının hala gideri lememesinin ve s ö z konusu vergi indirimlerinin 
hala aç ık lanamamış o lmasın ın IMF'nin Hükümet üzerindeki olası baskı larıyla bir i lg is i 
var mıdır? 

C E V A P 1-2-3") Tarımsal üretimin önemli girdilerinden biri olan kimyevi gübrenin fiyatı 2003 
y ı l ın ın i lk sek iz aylık d ö n e m i n d e ortalama "J-&16 civarında artmış iken, yurt dış ı piyasalarda 
k imyevi gübrenin temel hammaddesi olan amonyakın fiyatında %100'lere varan oranda artış 
yaşanması nedeniy le 2 0 0 3 yı l ının son üç aylık döneminde %22 ila %36 oranında ilave bir 
fiyat artışı yaşanmıştır. Fiyat artışları 2 0 0 4 yılında da devam etmiş o lup, 2003 yılının Aralık 
ayına göre fiyatlar 20O4 yılında V»10 ila %24 oranında artmıştır. 2 0 0 5 yılının Ocak ve Şubat 
ayları içerisinde ise fiyatlar 2 0 0 4 yılı Aralık ayına göre °/b\ ila °/o\ 3 oranında azalır iken Mart 
ayında tekrar artış eğ i l imine girmiştir. Kimyevi gübre fiyat artışlarının Ü lkemiz gerçekleri 
i le herhangi bir ilgisi o lmayıp tamamen yurt dışı piyasalarda meydana gelen fiyat artışlarından 
kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca dünya petrol fiyatlarında meydana gelen artışa paralel olarak mazot fiyatları artmıştır. 
Mazot v e gübre fiyatlarında uluslararası gelişmelere bağlı olarak yaşanan bu durum, bu iki 
kalemde çiftçinin desteklenmesi gereğini gündeme getirmiştir. Girdi destekleri D T Ö kuralları 
çerçevesinde direk yapılamamakta olup. vergi indirimleri yolu ile mümkün olabilmektedir. 
Ancak, yı l ın başı o lması henüz vergi indirimi yapılmasına imkan vermemektedir. Konunun 
IMF ile ilgisi o lmayıp, bütçeleme sistemi ve makro ekonomik dengeler ile bağlantılıdır. 

/azr* 1 Ç XTİoan ODA^ 
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22.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, sokak çocuklarına yönelik politika ve önlem
lere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in cevabı (7/5276) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

Enis TÜTÜNCÜ 
Tekirdağ Milletvekili 

Sokakta çalışan veya yasayan çocuk sayısında artış olduğu, buna bağlı olarak 
çocukların hırsızlık, gasp, darp, kapkaç, yaralama, cinsel taciz gibi suçlara karışma 
oranlarının da giderek artmakta olduğu yönündeki haberler basınımızda sıkça yer 
almaktadır. 

Toplumsal gelecek açısından ciddi tehlikeler içeren bu sorunla ilgili olarak; 

1- 2003 ve 2004 yılları için, sokakta çalışan veya yaşayan çocuklarımızın sayısı 
kaçtır? Bu sayıda önceki yıllara göre meydana gelen artışlar ve sebepleri nelerdir? 

2- 2003 ve 2004 yıllarında çocuklar tarafından işlenilen suçların mahiyeti ile 
sayıları ve bunların önceki yıllara göre artış oranları nelerdir? 

3- Söz konusu olumsuz tablo, hükümetinizin uyguladığı politikalar sonucu artan 
yoksullaşmanın yarattığı çaresizliğin bir sonucu olarak görülebilir mi? 

4- Sokakta çalışan veya yaşayan ve sıkça suça karışan çocukların illere göre 
dağılımı, yaşları, cinsiyetleri ve eğitim düzeyleri ile ailelerin parçalanmışlık durumu 
nedir? 

5- Bu çocuklarımızın, yaşamakta oldukları sorunları önlemeye dönük olarak bu 
güne kadar uyguladığınız politikalar nelerdir? Varqlan rtablo, izlediğiniz politika ve 
aldığınız önlemlerin yetersiz kaldığını yansıtmıyor mu? Son olumsuz gelişmeler de 
dikkate alınarak, düşünülebilecek yeni politika ve önlemler neler olabilir? 
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T . C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 
( Sn.GOldal A K Ş İ T ) 

S A Y I : B.02.0.007700. > ^ 2- )X./f.h/2O05 
K O N U : Y a z ı l ı S o r u Ö n e r g e s i 

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

( K a n u n l a r v a K a r a r l a r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı ) 

İ L G İ : B a ş b a k a n l ı k K a n u n l a r v e K a r a r l a r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü ' n ü n 0 4 . 0 4 . 2 0 0 5 t a r i h 
v e B . 0 2 . 0 . K K G . 0 . 1 2 / 1 0 6 - 4 3 1 - 1 1 / 1 4 9 4 s a y ı l ı y a z ı s ı . 

İ l g i y a z ı i le T e k i r d a ğ M i l l e t v e k i l i S a y ı n E n i s T Ü T Ü N C Ü ' y e a i t Y a z ı l ı S o r u Ö n e r g e s i 

h a k k ı n d a k i b i l g i l e r i i ç e r e n c e v a p e k t e s u n u l m u ş t u r . ^ 

B i l g i l e r i n i z e a r z e d e r i m . 

G ü l d a l A K Ş İ T 
D e v l e t B a k a n ı 

T E K İ R D A Ğ M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N E N İ S T Ü T Ü N C Ö ' N Ü N 
7 / 5 2 7 6 N O L U S O R U Ö N E R G E S İ C E V A B I D I R 

S o k a k t a ç a l ı ş a n v e y a y a ş a y a n ç o c u k s a y ı s ı n d a a r t ı ş o l d u ğ u , b u n a b a ğ l ı o l a r a k 
ç o c u k l a r ı n h ı r s ı z l ı k , g a s p , d a r p , k a p k a ç , y a r a l a m a , c i n s e l t a c i z g i b i s u ç l a r a k a r ı ş m a 
o r a n l a r ı n ı n d a g i d e r e k a r t m a k t a o l d u ğ u y ö n ü n d e k i h a b e r l e r b a s ı n ı m ı z d a s ı k ç a y e r 
a l m a k t a d ı r . 

T o p l u m s a l g e l e c e k a ç ı s ı n d a n c i d d i t e h l i k e l e r i ç e r e n b u s o r u n l a i lg i l i o l a r a k ; 

S O R U 1 : 

2 0 0 3 v e 2 0 0 4 y ı l l a r ı i ç i n , s o k a k t a ç a l ı ş a n v e y a y a s a y a n ç o c u k l a r ı m ı z ı n s a y ı s ı 
k a ç t ı r ? B u s a y ı d a ö n c e k i y ı l l a r a g ö r e m e y d a n a g e l e n a r t ı ş l a r v e s e b e p l e r i n e l e r d i r ? 

C E V A P 1 : 

A r a l ı k 2 0 0 3 s o n u i t i b a r i y l e ç o c u k v e g e n ç l i k m e r k e z l e r i n d e n h i z m e t a l a n ç o c u k 
( s o k a k t a y a ş a y a n v e ç a l ı ş a n ) s a y ı s ı : 3 3 . 2 4 7 

A r a l ı k 2 0 0 4 t a r i h i i t i b a r i y l e ç o c u k v e g e n ç l i k m e r k e z l e r i n d e n h i z m e t a l a n ç o c u k 
( s o k a k t a ç a l ı ş a n v e y a ş a y a n ) s a y ı s ı : 4 1 . 9 8 2 

S o k a k t a k i ç o c u k l a r ı n s o k a ğ a in i ş n e d e n i b ü y ü k o r a n d a e k o n o m i k o l m a k l a b e r a b e r , 
a i l e i ç i ş i d d e t , c i n s e l / f i z i k s e l i s t i s m a r , s o s y a l d e s t e k s i s t e m l e r i n i n y e t e r s i z l i ğ i , a i l e n i n 
b a k a b i l e c e ğ i n d e n f a z l a ç o c u ğ a s a h i p o l m a s ı , s e v g i s i z l i k , i h m a l , ç o c u k l a r ı n a k r a n l a r ı y l a 
b i r l i k t e e ğ i t i m k u r u m l a r ı n d a n y a r a r l a n a m a m a s ı , e ğ i t i m k u r u m l a r ı n d a k i ç o c u k l a r ı n o k u l 
b a ş a r ı s ı n ı n y u k a r ı d a s a y ı l a n o l u m s u z e t k e n l e r d o l a y ı s ı y l a o l u m s u z e t k i l e n m e s i v e 
ö ğ r e t m e n l e r l e ç o c u k l a r a r a s ı n d a k i o l u m s u z i l e t i ş i m s a y ı l a b i l i r . B u s o r u n l a r a g e n e l b i r b a k ı ş 
a ç ı s ı g e t i r i l d i ğ i n d e k a y n a ğ ı n b ü y ü k o r a n d a y o k s u l l u k v e y e t i ş k i n l e r i n o l u m s u z 
t u t u m l a r ı n d a n k a y n a k l a n d ı ğ ı g ö r ü l m e k t e d i r . A i l e o r t a m ı n d a v e e ğ i t i m k u r u m l a r ı n d a 
y a ş a d ı ğ ı o l u m s u z i l e t i ş i m , ç o c u ğ u n k o r u n m a b e k l e n t i s i d u y d u ğ u y e t i ş k i n l e r e i l i ş k i n 
g ü v e n i n i k a y b e t m e s i n e v e t a m a m e n a r k a d a ş l a r ı n a y ö n e l e r e k b i r y e t i ş k i n i n y o l 
g ö s t e r i c i l i ğ i n d e n u z a k l a ş m a s ı n a n e d e n o l m a k t a d ı r . B u t ü r i s t i s m a r d u r u m l a r ı y l a k a r ş ı 
k a r ş ı y a k a l a n ç o c u k l a r k o l a y l ı k l a a k r a n g r u p l a r ı n ı n e t k i s i n d e k a l m a k t a v e s o k a k o r t a m ı t ü m 
t e h l i k e l e r i n e r a ğ m e n c a z i p b i r h a l a l m a k t a d ı r 

S a ğ l ı k s ı z a i l e o r t a m ı n d a y e t i ş e n ç o c u ğ u n e ğ i t i m i n e ö n e m v e r i l m e m e k t e , a i l e 
b ü t ç e s i n e k a t k ı d a b u l u n m a s ı b e k l e n m e k t e v e ç o c u k y a ş ı n a u y g u n o l m a y a n r u h s a l v e 
f i z i k s e l s a ğ l ı ğ ı n ı t e h l i k e y e s o k a n i ş l e r i n y a n ı s ı r a b a ğ ı m l ı l ı k k a z a n m a s ı n a n e d e n o l a c a k 
i ş l e r d e ( m o b i l y a c i l a s ı , a y a k k a b ı t a m i r c i l i ğ i n d e k u l l a n ı l a n m a d d e , v s . . . ) ç a l ı ş t ı r ı l m a k t a d ı r . 

B u ç o c u k l a r p a r a k a p a n d ı ğ a i ç i n k e n d i s i n i y e t i ş k i n g i b i h i s s e t m e k t e d i r . Ç o ğ u z a m a n 
a i l e n i n d e n e t i m i n d e n u z a k l a ş a n ç o c u k e ğ i t i m i n i y a r ı d a b ı r a k m a k t a , a k r a n g r u p l a r d a n 
s o y u t l a n d ı ğ ı g i b i y e t i ş k i n l e r i n d ü n y a s ı n a d a g i r e m e m e k t e , i ş o r t a m ı n d a d a u y u m 
s a ğ l a y a m a y a r a k a y r ı l m a k t a , s o k a k t a k i s ı n ı r s ı z v e s o r u m s u z ö z g ü r l ü ğ ü s e ç e r e k s o s y a l 
y a ş a m d a n t a m a m e n k o p m a k t a v o b i r s ü r e s o n r a s o k a k t a y a ş a m a y ı t e r c i h e d e r h a l e 
g e l m e k t o d i r . 

B u n l a r s o k a k l a r d a k i a k r a n g r u p l a r ı i l e i l i ş k i l e r i b u l u n a , d e ğ i ş i k e t k i l e r a l t ı n d a 
s o k a k l a r d a b a ş ı b o ş g e z e n ç o c u k l a r d ı r . U y u ş t u r u c u v e u ç u c u m a d d e b a ğ ı m l ı s ı o l u p 
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dilencilik, vb... yollarla geçimini sağlayan bu çocuklar, komün hattı biçiminde sokak 
yaşamını sürdürmekte ve sevgi, güven, korunma, ait olma vb. gereksinimlerini bu 
gruplarda karşılamaya çalışmaktadırlar. Sokağın olumsuz etkileri nedeniyle zaman zaman 
sokakta çetelere karışıp yankesicilik, gasp, hırsızlık vb... yollara da yönelebilmektedirier. 

SORU 2: 

2003 ve 2004 yıllarında çocuklar tarafından işlenilen suçların mahiyeti ile 
sayılan ve bunların Önceki yıllara göre artış oranları nelerdir? 

CEVAP 2: 

Soruyla ilgili verilerin İçişleri ve Adalet Bakanlıklarından temininin uygun olacağı 
değerlendirilmektedir. 

SORU 3: 

Söz konusu olumsuz tablo, hükümetinizin uyguladığı politikalar sonucu artan 
yoksullaşmanın yarattığı çaresizliğin bir sonucu olarak görülebilir mi? 

CEVAP 3: 

Çocukları koruma hizmetlerinde son yıllarda bütün dünya üzerinde duruları 
yaklaşım, ai(e birliğinin korunması yaklaşımıdır. Bu yaklaşım çocuğun kendi evi dışında bir 
kuruma yerleştirilmesi yerine ailesi yanında yaşamına devam etmesine imkan tanımasıdır. 

Ülkemizde ise korunmaya muhtaç çocuklara verilen hizmetlerin kurum bakımında 
yoğunlaştığı görülmektedir. 

SHÇEK Genel Müdürlüğünün hizmet öncelikleri; 

Ayni Nakdi Yardım ile öz ailesinin yanında bakım, 
Koruyucu ailede bakım, 
Evlat edindirme yoluyla aile yanında bakım, 
Çok acil durumlarda (ihmal, istismar, kötü muamele) ve çeşitli nedenlerle aile 

yakınları yanında bakılamayacak durumda olan çocuklar için kurum bakımı şeklinde 
belirlenmiştir. 

Ayni ve Nakdi Yardımlar, yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını 
karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken 
korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve diğer risk grubu 
bütün kişilere kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan sosyal yardımlardır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni-Nakdi Yardım Hizmetlerinde 
ailelerin ekonomik yoksunluğu nedeniyle; 

Korunma karalı, kuruluşta bakılan, ayni-nakdi yardımla desteklenerek ailesi yanında 
bakımları sağlanan çocuk ve gençler, 

Korunma karartı, kuruluşlarda yer olmadığı için sıraya alınmış olup, ayni-nakdi 
yardımla desteklenerek ailesi yanında bakılan çocuk ve gençler, 

Yeterince kurumsal hizmet sunulamadığı için aileleri tarafından bakılan özürlü 
çocuk ve gençler, 
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Ailenin ekonomik yoksunluğu nedeniyle korunma kararı talep edilen, aynkıakdi 
yardımla desteklendiği için korunma kararından vazgeçirilerek ailesi tarafından bakılan 
çocuklara öncelik verilmektedir, 

Ayni Nakdi Yardım hizmetinden 2004 yılında 1.886 sı korunma karartı olmak üzere 
14.778 çocuk yararlanmıştır. 

Bireyin korunmasına yönelik hizmetlerin mümkün olduğu ölçüde kendi yaşam 
ortamlarında verilmesi, kurum bakımına alınan çocukların ise öz ailelerinin güçlendirilmesi 
ve çocuklarını kurum bakımından en kısa zamanda almalarına yönelik çalışmalara öncelik 
ve ağırlık verilmektedir. 

Bu çalışmalar sonucunda korunmaya muhtaç çocuk statüsünde koruma kararı 
alınarak kuruluşa yerleştirilen veya yerleştirilmek üzere sırada bekleyen çocuk sayısında 
düşüş, süreli nakdi yardım yapılan kişi sayısı ve bu amaçla kullanılan ödenek miktarlarında 
da 2005 ve izleyen yıllarda artışlar olacağı düşünülmektedir. 

SORU 4: 

Sokakta çalışan veya yaşayan ve sıkça suça kansan çocukların İllere göre 
dağılımı, yaşları, cinsiyetleri ve eğitim düzeyleri ile ailelerin parçalanmışlık durumu 
nedir? 

CEVAP 4: 

Sokakta çalışan çocuklar ile yürütülen mesleki çalışmalar büyük oranda sokakta 
gerçekleşmekte olup, bu nedenle yukarıda belirtilen sayı nlsbetinde istatistiki veri 
sunu I ma maktadır. Bunun yanı sıra bu güne kadar ulaşılan sokakta yaşayan çocuk sayısı 
6853'dür. Bu çocuklar kuruluşlarımızdan 24 saat hizmet almaktadırlar ve sokakta yaşayan 
çocuklara ait soru önergesinde istenen veriler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

2- GÖÇ ETTİĞİ BÖLGE 
Güneydoğu 
Doğu 
Karadeniz 
İç Anadolu 
Marmara 
Ege 
Akdeniz 
Yurtdışı 
Bilgi Yok 
Toplam 

1146 
1103 
559 
865 
584 
327 
399 
13 
1857 
6853 

15,60% 
21,50% 
7,60 % 
11,70% 
8% 
4,40% 
5,40 % 
0,20 % 
25,30 % 

1- MERKEZE KABULDE EĞİTİM DURUMU 
Hiç okula gitmemiş 
İlköğretim ara sınıf terk 
İlkokul mezunu 
İlköğretim terk (6-7-8 sınıf) 
İlköğretim mezunu 
Lise terk 
Toplam 

687 
2464 
1332 
644 
323 
375 
5825 

11% 
42% 
22,80 % 
11% 
5,50 % 
6,40 % 

3-AİLE YAPISI 
Birlikte yaşıyor 
Ana baba ölü 
Parçalanmış aile 
Bilgi Yok 
Toplam 

3329 
636 
1577 
1059 
6601 

50,40% 
9,60 % 
23,80 % 
16,00 % 

4- MADDE KU 
EVET 
HAYIR 
Toplam 

LLANIYOR MU? 
2163 |51,90% 
2028 
4191 

48,30 % 
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5- SOKAĞA ÇIKMA NEDENİ 
Aile içi şiddet 
Aile ile anlaşamama 
Aile parçalanması 
Zorla çalıştırılma 
Arkadaş etkisi 
Yurt-yuva uyumsuzluğu 
Kendi 
Diğer 
Bilgi yok 
Toplam 

1145 
548 
821 
180 
211 

18.40% 
8,80 % 
13,20% 
2,90 % 
3,30 % 

122 1.90 % 
312 5% 
1650 
1217 
6206 

26,50 % 
19,60% 

SORU 5: 

Bu çocuklarımızın, yaşamakta oldukları sorunları önlemeye dönük olarak bu 
güne kadar uyguladığınız politikalar nelerdir? Varolan tablo, izlediğiniz politika ve 
aldığınız önlemlerin yetersiz kaldığını yansıtmıyor mu? Son olumsuz gelişmeler de 
dikkate alınarak, düşünülebilecek yeni politika ve önlemler neler olabilir? 

CEVAP 5: 

Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara hizmet vermek ve bu çocukları, sokaktan 
uzaklaştırmak amacıyla, 1997 yılından itibaren, SHÇEK'e bağlı olarak hizmet veren Çocuk 
ve Gençlik Merkezlerimizdeki hizmetlerden, istenilen düzeyde sonuçlar alınamadığı ve 
çocukların sokaktan uzaklaştırılamadığı görülmüştür. 

Bugüne kadar, Çocuk ve Gençlik Merkezleri aracılığıyla hizmet götürülmesine 
rağmen gün geçtikçe sayılarının arttığı tespit edilen sokakta yaşayan, sokakta çalışan, 
madde kullanan, ticari cinsel sömürüye maruz kalan kız çocukları gibi ihtiyaç guruplarına, 
hizmet ağı oluşturmak amacıyla yeni uygulamalara ihtiyaç olduğu açıktır. Bu çocukların, 
örgün eğitim veya mesleki eğitime dahil edilmeleri ve ailelerinin yanına veya kurum 
bakımına yönlendirilerek, eğitimini tamamlamış yada iş sahibi gençler olarak 
rehabilitasyonlarının tamamlanması amacıyla, SHÇEK Genel Müdürlüğü'nce, yeni hizmet 
modelleri üzerinde yoğun bir çalıma sürdürülmektedir. 

Yukarıda bahsettiğimiz tüm ihtiyaç grupları, özel bir çalışma ve uzmanlaşmış 
kurumlar gerektirmektecir. Oysa, bugüne kadar, personel ve bütçe yetersizliği ve sektörler 
arası aktif bir işbirliğine gidilmemesinden dolayı söz konusu sorun gruplarına ilişkin 
hizmetler, genellikle bir merkez bünyesinde verilmekteydi. Bu da hizmetin işleyiş ve 
niteliğini olumsuz etkilediğinden arzu edilen sonuçlara ulaşmasını engellemiştir. Bu 
nedenle, şekillendirdiğimiz hizmet modelinde, her merkez, bu ihtiyaç gruplarından sadece 
birisine hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır. 

Sokaktaki çocuk olgusu, pek çok sorunu içinde barındırdığından dolayı, çözümü de 
çok sektörlü bir çalışmayı gerektirmektedir. 

Bugüne kadar sokaktaki çocuk sorununun çözümüne ilişkin tüm beklentiler, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yönelmişse de bugün ülkemiz gündemindeki 
yerini koruyan sokaktaki çocuk sorununun çözümüne ilişkin çok sektörlü bir yaklaşımın 
geliştirilmemesi nedeniyle, başarı oranı beklenilenin çok altında kalmaktadır. 

6- CİNSİYET DAĞILIMI 
KIZ 
ERKEK 

394 
6459 

5% 
95% 
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Bu sorunun çözümüne ilişkin, ilgili kurum olarak, sorumluluğumuzu bilmekle 
beraber, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çatışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ve özellikle Yerel Yönetimlerle, sorunun çözümü için aktif bir işbirliğine 
gidilmemesi halinde, çözüm arayışları sonuçsuz kalmaya devam edecektir. 

Sokaktaki çocuk sorununa ilişkin bahsettiğimiz hizmet modelleri, sorun ortaya 
çıktıktan sonra neler yapılması geıektiğiyle ilgili çalışmaları kapsamaktadır. 

Oysa, sorunun önlenmesi aşamasında yeterli hizmetler üretilmediği takdirde, tüm 
bu çalışmalar yetersiz kalacak ve sokaktaki çocuk sokaktaki yetişkine dönüşerek tüm 
toplumu tehdit eder bir hale gelecektir. 

Sorunun önlenmesine yönelik çalışmalarda, koruyucu ve önleyici hizmetlerde, 
öncelikli görev devlete düşmektedir: yoksulluk, göç ve işsizlik gibi. 

Ancak, sorun, günceldir ve önemlidir. Acilen mevcut duruma ilişkin tedbirler 
alınması ve bu doğrultuda, reel sürdürülebilir, uygulanabilir hizmetler üretilmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle, hazırlanan hizmet modeline konu olan sorunun, önlenmesine 
yönelik olarak verilecek hizmetlerin, yerel yönetimler tarafından üstlenilmesi aciliyet arz 
etmektedir. 

Yerel yönetimler, sorumlu oldukları sınırlar içerisinde bulunan, öncelikle varoşlarda 
ve imkanların tamamı zorlanarak tüm mahallelerde çocuk ve gençlerin kullanımı amacıyla 
spor ve kültürel etkinliklere uygun ortamları hazırlayarak, çocukların şehrin merkezine 
akışını durduracak tüm etkinlikleri sunmak, bunun yanı sıra, SHÇEK, MEB ve İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI ile bağlantılı olarak çocukların ailelerine yönelik eğitim ve sosyal destek 
hizmetlerini geliştirmek durumundadır. 

Çocuğun sokağa çıkmasındaki ilk adım, sokakta çalışma olgusu ile başlamaktadır. 
Yerel yönetimler tarafından açılması öngörülen yerel bürolarla, çocuk, genç ve ailelerine 
ulaşılarak, öncelikle sokakta çalışma olgusunun önüne geçilmelidir. 

Sokakta çalışan çocukların yoğunlukla bulunduğu her mahallede Toplum Merkezi 
veya yerel yönetimlerce açılması beklenen, yerel bürolar bulundurulmalıdır. Aksi halde 
yapılan çalışmalar sonuçsuz kalacaktır. Toplum merkezinde görevli meslek elemanları 
tarafından çocuklarla, ailelerle ve öğretmenler ile toplantılar ve veya grup çalışmaları 
yoluyla bilinçlendirme ve içgörü kazandırma çalışmaları yürütülecektir. 

Çocukların bir merkezde toplanarak burada çeşitli etkinliklere katılımı yoluna 
gidilmeyecektir. Bu tarz etkinliklerin çocukların bulundukları toplumdan daha da 
uzaklaşmalarına ve aileleri ile bağlarını kopartmaları yönünde etkili olduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca gerçek sorunun kaynağının aileler ve bunların çevre olduğundan 
hareketle, çalışmalar çocuk üzerinde olduğu kadar aile, okul ve çevre üzerinde 
odaklaşacaktır. 

Çocuğun bulunduğu bölgeden uzaklaşarak kentin merkezinde hizmet veren Çocuk 
ve Gençlik Merkezlerinde faaliyetlere katılması yerine, çocuğun mendi ailesi ve çevresi 
içerisindeki koşullarını iyileştirerek, aile bağlarının kopmasını engelleyici çalışmalar 
yürütecek şekilde yapılanacaktır, bu yapılanma da Toplum Merkezleri İle mümkün 
gözükmektedir. 

Sonuç olarak sorunun çözümüne yönelik hizmet modelinin uygulanması 
aşamasında. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Sivil Toplum örgütleri ve özellikle Yerel Yönetimlerle işbirliği 
yapılmaktadır. 

Bu doğrultuda; 2005/5 sayılı "Sokakta çalışan yaşayan çocuklara yönelik hizmet 
modeli" konulu, Başbakanlık Genelgesi yukarıda bahsedilen sektörler arası işbirliğinin 
gerçekleştirilmesi amacıyla yayımlanmıştır. 
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23.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, Antakya Tütün İşleme Merkezindeki tütün iş
leme makinasının kullanılmamasına ve Tekeldeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Maliye Bakam Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5286) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın, sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 14.05.2005 

G 
Gökhan 
Hatay Mili 

Hatay ili Antakya merkez ilçesinde bulunan TEKEL'e bağlı Antakya Yaprak Tütün 
İşleme Merkezi 1997 yılında ihale edilen ve o günün şartlarında 300 milyar TL ihale bedeliyle 
alman tütün işleme makinesinin, alındığı günden bu yana çalışmadığı veya çalıştırılmadığı 
iddia edilmektedir.. 

1- 1997 yılından bu yana üretimin artırılması amacıyla alınan tütün işleme 
makinesinin çalıştırılmama nedeni nedir? 

2- Bu makine verim alınamadığı için mi çalıştırılmamıştır yoksa Makinenin 
çalıştırılmaması teknik eleman yetersizliğinden mi kaynaklanmaktadır? 

3- Tütün işleme makinesi alındığında, makine faal çalışır vaziyette alınmış mıdır ? 
1997 yılında yapılan alım ihalesi usule uygun yapılmış mıdır? 

4- Bu makinenin çalıştırılmamasının nedeni ihaleyi alan mütahitten mi 
kaynaklanmıştır? 

5- Özelleştirme kapsamında olan , ülkenin gelirine büyük katkı sağlayan zarar 
etmesi imkansız olan tabiri caizse altın yumurtlayan tavuk değerindeki TEKEL, 
aynı zamanda binlerce kişiye istihdam olanağı sağlayan bir kuruluştur. Bu 
kuruluşta iddia edilen yolsuzluk olayları tüm kamuoyunu ve bizleri rahatsız 
etmektedir. Sizler bu iddia edilen yolsuzlukların üstüne giderek kamu vicdanını 
rahatlatmayı düşünüyor musunuz? Yoksa satalım da kurtulalım mı diyorsunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

1 5 t o 2 W 5 
SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.O0/ 3 O O 1 
KONU 

T Ü R K l Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/5286 esas sayılı yazılı soru Önergesinde yer alan hususlara ilişkin Tütün, Tütün 
Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğünce sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur: 

Hatay ili Antakya merkez ilçesinde bulunan TEKEL'e bağlı Antakya Yaprak Tütün İşleme 
Merkezi 1997yılında ihale edilen ve o günün şartlarında 300 milyar TL ihale bedeliyle alınan tütün 
isleme makinesinin, alındığı günden bu yana çalışmadığı veya çalıştırılmadığı iddia edilmektedir. 

SORU J- 1997 yılından bu yana üretimin artırılması amacıyla alman tütün isteme 
makinesinin çalıştırılmama nedeni nedir? 

CEVAP l- Tütün işleme tesisi, tek bir makineden ibaret olmayıp değişik bölümlerden oluşan 
entegre bir tesistir. Yüklenici tarafından imalatı yapılan işleme tesisinin tonga bölümünün tekniğine 
uygun üretim yapmaması nedeniyle işleme tesisi çalışmamaktadır. Bu nedenle de TEKEL Genel 
Müdürlüğü tarafından henüz kabulü yapılmamıştır. Yüklenicinin sorumluluğu devam etmektedir. 

SORU 2- Bu makine verim alınamadığı için mi çalıştırılmamıştır yoksa Makinenin 
çalıştırılmaması teknik eleman yetersizliğinden mi kaynaklanmaktadır? 

CEVAP 2- Tonga makinelerinin çalıştınlamaması, standartlara uygun tütün tongası ima) 
edememesinden kaynaklanmaktadır. 

SORU 3- Tütün işleme makinesi alındığında, makine faal çalışır vaziyette alınmış mıdır/' 
1997 yılında yapılan alım ihalesi usule uygun yapılmış mıdır? 

CEVAP 3- Tütün işleme hatlarını oluşturan makineler sözleşme ve projelere göre ikmal 
edilmiştir. Proses heyetleri tarafından tutulan raporlarla ile eksik ve aksaklıkların giderilmesine, 
imalatın tütün işleme tekniğine uygun hale getirilmesine çalışılmıştır. Ancak bugüne kadar 
müteahhitçe yapılan değişikliklere rağmen işleme tekniğine uygun vasıfta tütün işlenebilecek imalat 
şanlarına ulaşılamamıştır. 

SORU 4- Bu makinenin çalıştırılmamastnın nedeni ihaleyi alan mütahitten mi 
kaynaklanmıştır? 

CEVAP 4- İşleme atölyesi, müteahhit tarafından işleme tekniğine uygun imalat yapılarak 
TEKEL 'e bugüne kadar teslim edilemediğinden, çalıştırılma imkanı bulunamamıştır. 

SORU 5- özelleştirme kapsamında olan ülkenin gelirine büyük katkı sağlayan zarar etmesi 
imkansız olan tabiri caizse altın yumurtlayan tavuk değerindeki TEKEL, aynı zamanda binlerce 
kişiye istihdam olanağı sağlayan bir kuruluştur. Bu kuruluşta iddia edilen yolsuzluk olayları tüm 
kamuoyunu ve biz/eri rahatsız etmektedir. Sizler bu iddia edilen yolsuzlukların üstüne giderek kamu 
vicdanını rahatlatmayı düşünüyor musunuz? Yoksa satalım da kurtulalım mt diyorsunuz? 

CEVAP 5- TEKEL ile ilgili yolsuzluk iddiaları, belirtildiği üzere sadece iddiadır. TEKEL Gene! 
Müdürlüğü tarafından usulsüzlük ve yolsuzlukla mücadelede en küçük tddialann bile üzerine ısrarla 
gidilmektedir. Söz konusu iddialar. Kuruluş Müfettişleri, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ve 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından incelenmekte olup, gereği ifa edilmektedir. 

TEKEL sigara üretim işi ile ilgili varlıkların özelleştirilmesine ilişkin ihale, teklif gelmediği 
için iptal edilmiştir, özelleştirme uygulamaları 4046 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

UN AKI TAN 
Maliye Bakanı 
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24.- izmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, özelleştirilen belediye hizmetlerinin denetimine 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/5296) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Hakkı ÜLKÜ 
İzmir Milletvekili 

28 Eylül 2004 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 
"Belediyelerde Performans Ölçümü ve Denetimi (BEPER) Projesi" nin, Ankara Hilton 
Oteli'nde düzenlenen tanıtım toplantısında yapılan sunuşta, projeye neden gereksinim 
duyulduğunu anlatılırken "Özelleştirilen belediye hizmetleri üzerindeki denetimin yeterli 
düzeyde olmadığı" da ifade edilmiştir. 

Buna göre; 

1 - Özelleştirilen belediye hizmetleri üzerindeki denetim neden yeterli düzeyde değildir? 
2- Bu saptamaya neden olan somut veriler nelerdir? 
3- Bu yetersizliğe neden olan hukuksal ve idari nedenler nelerdir? 
4- Özelleştirilen belediye hizmetleri üzerindeki denetimin yetersizliği bugüne kadar 

herhangi bir adli ya da idari davaya konu olmuş mudur? 
5- Özelleştirilen belediye hizmetleri üzerindeki denetimin yetersizliği nedeniyle kamunun 

zarara uğratıldığı olaylar yaşanmış mıdır? Yaşanmışsa buna yol açan belediyeler 
hangileridir? 

6- BEPER Projesi bugüne kadar uygulandığı haliyle bu sorunu giderebilmiş midir? 
7- Bugünkü yasal düzenlemeler çerçevesinde özelleştirilen belediye hizmetlerinin 

denetimi hangi makamlar aracılığıyla ne şekilde yapılmaktadır'? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYİ : B.05.0.MAH.0.65.00-002/»L»-?>-%Jl lc<^ Jf*./oW2005 
KONU : 7/5296 Esas Numaralı 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :TBMM Başkanlığının 25.03.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
9871 - 7/5296-10040/3 0598 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen İzmir Milletvekili 
Sayın Hakkı Ülkü'nün "özelleştirilen belediye hizmetlerinin denetimine" ilişkin yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımca yürütülen BEPER projesinin amacı: Belediyelerin sundukları mal ve 
hizmetlerin kalitesini artırmak, etkin ve verimli bir hizmet anlayışını yerleştirmek, karar 
vericilere ve vatandaşlara objektif verilere dayanarak değerlendirme yapma olanağı sağlamak, 
demokratik katılım ve şeffaflığı, hesap sorma/verme mekanizmalarını güçlendirmek için 
belediyeleri büyüklük, gelişme gibi özellikleri açısından sınıflandırarak ulusal performans 
göstergelerini tespit etmek, performans hedeflerini belirlemek, hizmet kalitesini sonuç 
merkezli olarak ölçmek ve değerlendirmek ve belediyeler arasında karşılaştırmalar yapmaktır. 

Bu amaca yönelik olarak nüfusu 100.000 ve üzerinde olan belediyeler ile 
Bakanlığımca seçilen pilot belediyelerde (toplam 129 belediye) bir çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışmada belediyelerle bölge toplantıları yapılarak proje anlatılmış, belediyelerden 2001-
2002 ve 2003 yıllarına ait belli veriler toplanmış ve sonucunda bir performans izleme sistemi 
kurularak www.bepcr.gov.tr adlı web sitesinde yayınlanmaya başlanmıştır. 

İki yıl süren bu performans izleme sistemi geliştirme sürecinde edindiğimiz 
tecrübelerden belediyelerin mevcut durumları üzerine de bir değerlendirme yapılmıştır. 
Burada belediyelerin hangi tür verileri topladıkları, soru setimizdeki hangi sorulara daha 
kolay, hangilerine daha zor cevap verilebildiği de değerlendirilmiştir. Belediyelerin soru 
setlerini cevaplamak konusunda iyi niyetli davranmalarına karşılık bazı sorulara yanıt 
verilemediği ve bazılarına ise şüpheli yanıt verildiği görülmüştür. Toplanan verilerde diğer 
birçok hizmete ait verilerin yanında özelleştirilmiş hizmetlere ait sorulara verilen cevaplarda 
daha fazla bilgi eksikliği ve yanlışlıklar tespit edilmiştir. Bu nedenle, projenin ilk 
değerlendirmeleri içinde; "özelleştirilen hizmetlere ilişkin verilerden; belediyelerin bu 
hizmetleri sağlayan kuruluşlar üzerindeki denetimlerinin istenilen düzeyde olmadığı 
görülmektedir." ifadesine yer verilmiştir. Bu değerlendirme, belediyelerin bizzat kendi 
görevlilerinin doldurduğu soru setleri ve bölge toplantıların elde edilen izlenimlerin 
sonucudur. 

Bugünkü yasal düzenlemeler çerçevesinde özelleştirilen belediye hizmetlerinin 
denetimi ilgili belediyesince yapılmaktadır. Özelleştirilen belediye hizmetleri denetiminin 
yetersizliği ile ilgili olarak Bakanlığıma intikal etmiş herhangi bir soruşturma olmamıştır. 

BEPER, henüz geliştirilme aşamasında bir pilot proje olup, proje kapsamındaki 
belediyelerin performansı hakkında bize bilgi vermektedir. Şu anda projenin böyle bir sorunu 
gidermeye yönelik fonksiyonu geliştirilmemiştir. Ancak bugünkü aşamada sorunları tespit 
ederek belediyelere rehberlik hizmeti vermektedir. Her belediye kendi düşük performansı ile 
ilgili sorunlarını gidermede kendi özeli üzerinde çalışmaktadır. 

Proje tanıtımında kullanılan "özelleştirilen belediye hizmetleri" deyimi; ilgili kanunlar 
ile belediyelerin yapacağı veya yaptıracağı hüküm altına alınan ulaşım, katı atık toplama veya 
taşıma vb. hizmetlerin ihale mevzuatı çerçevesinde üçüncü kişilere gördürülmesidir. Bu 
hizmetlerin ihale şartnamelerine uygun yapılıp yapılmadığının kontrolünü yine belediyeler 
yapmaktadır. ^_m^ ^^^ 

Bilgilerinize arz ederim. ^.—\~~Zs''^ 

/ >Xbdülkadir AKSU 
/ ^S^ Bakan 
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25.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, Kaman Toprak Mahsulleri Ofisinden, 
bazı firmalara düşük fiyatla buğday satıldığı iddialarına, 

- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Zengen Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin bir projesinin 
programa alınmadığı iddiasına, 

- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki çalışmalara, 
Niğde'de hayvan tesliminde yolsuzluk yapan firmalara, 
- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, bağcılık ve şarapçılık sektörünün sorunlarına, 
ilişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLU'nün cevabı (7/5307, 5308, 5309, 

5310, 5312) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı, Tarım ve Köyişleri Bakanı sayın Sami Güçlü'nün. 
yazılı olarak yanıtlamasını bilgilerinize sunarım. 

Kemal KIUÇDAROGLU 
İstanbul Milletvekili 

1. Kaman Toprak Mahsulleri Ofisinden, ihracat belgesi 
olan bazı firmalara, piyasa değeri 360 bin lira olan 
buğdayın 140 liraya satıldığı iddiaları doğru mudur? 

2. Bu şekilde satışı yapılan buğday miktarı ne kadardır ve 
bu firmalar hangileridir? 

3. Bakanlık olarak bu uygulamadan bilginiz var mı? 

4. TMO'nun sattığı bu buğdaylar ihraç mı ediliyor yoksa 

iç piyasada mı satılıyor? 
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TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakam SnJSami Güçlü tarafından yazıb 
olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve içtüzüğün 96. maddeleri gereğince 
saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Bilindiği gibi; sosyal riski azaltmak amacıyla süt sığırcılığı konusunda 
Bakanlığınız tarafından muhtelif projeler uygulanmaktadır. Bu kapsamda, Konya 
Ereğli ilçesine bağlı Zengen Tanmsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hazırlanan 
100x2 ölçeğindeki proje 2004 yılı içerisinde Tarım Bakanlığına ulaşmıştır. 

Her türlü yasal ve fiziki şartlar uygun olmasına rağmen, bu projenin 
2005 yılı programına alınmadığı haricen tarafımıza bildirilmiştir. Başka bir ifadeyle, 
100 aile için 2 inek verilmesi projesinin uygulanmasında haksız ve âdil olmayan bir 
uygulamanın yapıldığı ifade ve iddia edilmektedir. 

Bu gelişine karşısında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Zengen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hazırlanan 100x2 
ölçeğindeki projenin, 2005 yılı programına alınmadığı yolundaki bilgiler doğru 
mudur? Doğruysa bunun gerekçesi ve açıklaması nedir? 

2-100 aileye 2 inek verilmesi gibi, son derece ekonomik, mütevazı ve 
sosyal boyutları olan bir projenin kabul edilmemesinin ne gibi haklı sebepleri 
vardır? 

Böylesine keyfi bir uygulama, Siyasi İktidar'm Belediyeler arasında 
ayrım yaptığı ve partizanca uygulamalar yaptığı yolundaki kuşku ve eleştirilere 
haklılık kazandırmaz mı? Yine böylesine keyfi ve sorumsuz uygulama, kamu 
Yetkisinin kötüye kullanılması anlamına gelmez mi? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Tarım ve Köyişleri Bakam Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Orhan ERASLAN, 
Niğde Milletvekili 

Son yıllarda ülkemizde ve ilimizde özellikle tarım ve - hayvancılık 
sektörlerinde bir büzüşme yaşanmaktadır. Çok sayıda Tarım Danışmalan 
alınmasına rağmen bunların projeleri üzerine çalışmalar yapılmamıştır. 

SORU 1: Hayvancılık kredisinin kolaylaştınlması düşünülmekte midir? 
Düşünülmekte ise bu konuda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

SORU 2: Yem bitkileri desteklenecek midir? Destekleme ne oranda 
olacaktır? 

SORU 3: Tarım Danışmanlarının projeleri için kaynak aktarımı yapılacak 
mıdır? 

SORU 4: İlimizde yapılan denemeler sonucu dekara 120 kg. kolza 
üretildiği belirtilmektedir. Kolza üretiminin desteklenmesi düşünülmekte midir? 

7 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

s.y8,.„ral.. gpz^f ^ 
Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

İlimizde hayvancılığın geliştirilmesi ve kalkındırılması kapsamında Tarımsal Kalkınma 
Kooperatiflerince alınan ve Fak-Fuk-Fon tarafından verilen damızlık ineklerin. Bakanlığınızca 
sözleşme yapılan firmalarca soy kütüğü belli ve küpeli hayvanların teslim edilmesi gerekmektedir. 

Oysa uygulamada soy kütüğü belirsiz (pedigrisi olmayan) yada sahte pedigri düzenlenmiş 
veya küpeleri sonradan takılmış hayvanlann teslim edildiği yaygın olarak görülmektedir. Bu durumda 
teslim edilen ineklerin süt verimi günlük 8-9 litreye kadar düşmektedir. Borçlanan köylülerde 
borçlarını ödeyememekte ve üretici mağdur olmaktadır. 

Damızlık inek olarak köylü vatandaşa teslim edilen ineklerin kulak küpesine göre kayıtlan 
başka, gerçekte başkadır. Soy kütüğünün düzenlenmesinde sahtecilikler yapılmaktadır. Ne yazık ki.bu 
konuda hiçbir denetim yapılmamaktadır. Denetimsizlik teslim aşamasında da söz konusudur. 
Konya'da boğa aşımı olarak gözüken ineğe, kulak küpesine göre İsparta'da damızlıkmış gibi soy 
kütüğü düzenlenmektedir. Bu tur örnekler sayısızdır. Vatandaşlar soy kütüğü belirsiz, sahte küpeli, 
verimsiz, kısır, hastalıklı, sahte pedigri düzenlenmiş hayvanlarla dolandırılmaktadır. Bunun sonucu 
teşvik alamadıkları gibi zarara da uğramaktadırlar. Bu olaylara ilimizde Edikli Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifinde, Kızılca Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde, Bozköy Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifinde, Azatlı Tanmsal Kalkınma Kooperatifi başta olmak üzere pek çok yerde rastlanmıştır. 

SORU 1: Bakanlığınızca hayvan teslimi için sözleşme yapılan şirketler yada firmalar 
hangileridir? Bu firmalar hangi kooperatiflere yada köylere teslim yapmışlardır? Yapılan sözleşmenin 
ve teslim edilen ineklerin maddi tutarları ne kadardır? 

SORU 2: Köylü vatandaşa hayvan tesliminde yapılan yolsuzluk nedeniyle soruşturma açılmış 
mıdır? Açılacak mıdır? Sahte kütüğü düzenleyenler hakkında bir işîem yapılmış mıdır?-Bundan sonra 
yapılması düşünülmekte midir? Bu şekilde yapılan yolsuzluğun büyüklüğü hangi miktardadır? 

SORU 3: Vatandaşa yapılan teslim sırasında gerekli kontrol ve denetim yapmayanlar 
hakkında bir işlem yapılacak mıdır? Bundan sonra gerekli denetim ve kontroller sağlanacak mıdır? 

SORU 4: Bu kapsamda vatandaşa damızlık inek olarak teslim' edjlen, ancak soy kütüğü 
belirsiz, kulak küpeleri sahte, kulak küpelerinde boğa aşımı gözüken, kısır çıkan, verimsiz çıkan 
hayvanlar nedeniyle vatandaşın uğradığı zararların ne şekilde telafi edilmesi düşünülmektedir? 

SORU 5: Üreticiyi korumak için borç faizlerinin kaldınlması düşünülmekte midir? Yem 
desteği yapılacak mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim Saygılarımla. 

Ahmet KiMik 
Çan ıkkalnMiUetvekili 

Hükümetinizin ve Bakanlığınızın uyguladığı Tanm PoiitİKaları sonucunda ülkemizin 
nüfusunun yarısının geçimini sağladığı Tarım Sektörü ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır.Son 
günlerde özellikle Şarap fiyatlarındaki yüksek oranlardaki (yüzde 118 leri bulan) ÖTV 
artışları Bağcılık ve Şarap sektörüne ciddi darbe vurmuştur.Üzüm üreticilerimiz yaşanan 
sıkıntılardan dolayı belirli bölgelerde bağlarını ne yazık ki sökme durumuna gelmişlerdir.Ote 
yandan yüksek vergi oranlan kaçak üretimleri teşvik eder duruma getirmiştir.Tüm bu 
gelişmeler Önümüzdeki günlerde şarapçılığın yaru sıra bağcılığında yok olmasına neden 
olabilecektir. 

Bu doğrultuda; 

1-Şaraplık ve alkollü içecek üretiminde kullamlan üzüm üreticilerini destekleyecek tedbirler 
almayı düşünüyor musunuz, düşünüyorsanız ne gibi tedbirler alacaksınız? 

2-Hükümetinizin 2005 yılında uygulamaya koyduğu şarap daki yüzde 118 lik bir ÖTV 
artışından dolayı Bağcılık ve Şarapçılık Sektörlerinde yeni sorunlar yaşanacağını düşünüyor 
musunuz, meydana gelebilecek sorunları nasıl gidereceksiniz? 

3-AB sürecini yaşadığımız şu günlerde, AB ülkelerinde şarapta ÖTV'nin bulunmaması 
sadece KDV'nin bulunmasından dolayı, yerli şarap üreticilerimiz Hükümetinizin uyguladığı 
yüksek vergi oranlarıyla AB ülkelerindeki üreticilerle nasıl rekabet edecektir? 

4-Yerli şarap üreticilerimizi korumaya yönelik ve AB ülkeleri üreticileriyle eşit şartlarda 
rekabet şartlarını yaratacak çalışmanız var mıdır, varsa nelerdir, yerli üreticilerimiz ve ilgili 
sektör mevcut vergi oranlarıyla gerek iç piyasada gerekse dış piyasalarda üretimlerini nasıl 
devam edebileceklerdir? 
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T.C. 
TARİM VE KÖYtŞLERÎ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A , , ~ 15 Nisan 2005 
Sayı : B. 12.0.APK.0.07-21 1- /2-JLİ<$ 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

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 Ö I N A 

ilgi :25.03.2005 tarih ve KANI.KAR.MD.A.O1.0.GNS.O.10.O0.O2-9871 sayılı yazı. 

ilgi yazınız ekinde gönderilen, istanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'na ait 
7/5307, Konya Milletvekili Atilla KART'a ait 7/5308, Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'a 
ait 7/5309, 7/5310 ve Çanakkale Milletvekili Ahmet KÛÇÜK'e ait 7/5312 esas nolu yazılı 
soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

EKLER : 
1- Görüş 7/5307 
2- Görüş 7/5308 
.3- Görüş 7/5309 
4- Görüş 7/5310 
5- Görüş 7/5312 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal KILIÇDAROĞLU 

İstanbul Milletvekili 
Önerge No : 7/5307 

SORU 1) Kaman Toprak Mahsulleri Ofisinden, ihracat belgesi olan bazı firmalara, piyasa 
değeri 360 bin lira olan buğdayın 140 liraya satıldığı iddiaları doğru mudur? 

SORU 2) Bu şekilde satışı yapılan buğday miktarı ne kadardır ve bu firmalar hangileridir? 

SORU 3) Bakanlık olarak bu uygulamadan bilginiz var mı? 

SORU 4) TMO'nun sattığı bu buğdaylar ihraç mı ediliyor yoksa iç piyasada mı satılıyor? 

CEVAP 1-2-3-4) 28.08.2004 tarih ve 25567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş olan 2004-2005 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkındaki 
Karar da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın 1. Maddesine göre, Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO) iç tüketim fazlası buğdaylarını ihraç yolu ile doğrudan satabildiği gibi "Dahilde 
İşleme İzin Belgesine" (DİtB) sahip kişi ve kuruluşlara mamul madde ihracatı şartı ile de 
dünya fiyatları üzerinden satabilmektedir. 

DİİB kapsamında 15.09.2004 tarihinden itibaren 623 adet sözleşme ile 1.215.116 ton 
buğday satışı gerçekleştirilmiştir. 

DÎİB sahibi kişi ve kuruluşlar TMO'dan almış oldukları buğdayı Dahilde İşleme Rejimi ve 
Tebliği çerçevesinde değerlendirebilmektedirler. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Atilla KART 

Konya Milletvekili 
Önerge No : 7/5308 

Bilindiği gibi; sosyal riski azaltmak amacıyla süt sığırcılığı konusunda Bakanlığınız 
tarafından muhtelif projeler uygulanmaktadır. Bu kapsamda, Konya Ereğli ilçesine bağlı 
Zengen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hazırlanan 100x2 ölçeğindeki proje 
2004 yılı içerisinde Tarım Bakanlığına ulaşmıştır. 

Her türlü yasal ve fiziki şartlar uygun olmasına rağmen, bu projenin 2005 yılı programına 
alınmadığı haricen tarafımıza bildirilmiştir. Başka bir ifadeyle, 100 aile için 2 inek 
verilmesi projesinin uygulanmasında haksız ve adil olmayan bir uygulamanın yapıldığı 
ifade ve iddia edilmektedir. 

Bu gelişme karşısında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını talep etmek gereği 
doğmuştur; 

SORU 1) Zengen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hazırlanan 100x2 ölçeğindeki 
projenin, 2005 yılı programına alınmadığı yolundaki bilgiler doğru mudur? Doğruysa 
bunun gerekçesi ve açıklaması nedir? 

SORU 2) 100 aileye 2 inek verilmesi gibi, son derece ekonomik, mütevazı ve sosyal 
boyutları olan bir projenin kabul edilmemesinin ne gibi haklı sebepleri vardır? 

Böylesine keyfi bir uygulama, Siyasi Iktidar'ın Belediyeler arasında ayrım yaptığı ve 
partizanca uygulamalar yaptığı yolundaki kuşku ve eleştirilere haklılık kazandırmaz mı? 
Yine böylesine keyfi ve sorumsuz uygulama, kamu yetkisinin kötüye kullanılması 
anlamına gelmez mi? 

CEVAP 1-2) Konya İli Ereğli İlçesi Zengen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Konya ti 
Tarım Müdürlüğünün 16.04.2004 tarih ve D.08.2 2346-11469 sayılı yazısında Kırsal Alanda 
Sosyal Destek Projesi kapsamında "Ortakların Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı (100 aile x 2 
baş)" projelerinin yatırım programına alınması talebinde bulunmuştur. Söz konusu yazıya 
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğümüzden verilen 28.06.2004 tarih ve P.PRO-
03.002/2362 sayılı cevapta; ilgili kooperatifin Bakanlığımızdan daha önce Kırsal Alanda 
Sosyal Destek Projelerinden proje konusu almadığı sadece Genel Bütçeden desteklenmek 
üzere "Ortakların Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı (100 aile x 2 Baş)" proje konusu aldığının 
tespit edildiği ve yürürlükteki genelgelere uygun olarak proje konusu değişikliğinin 
yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Söz konusu kooperatif, 18.03.2005 tarihinde Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi 
kapsamında "Ortakların Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı (100 aile x 2 baş)" proje konusu 
almış olup, henüz Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğümüze Kırsal Alanda 
Sosyal Destek Projesi kapsamında yatırım programına proje teklifinde bulunmamıştır. 

2005 yılı Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında proje konusu ve proje teklifleri 
uygun görülen kooperatifler 04.03.2005 tarih ve P.PRO.01.001/791 sayılı yazı ile Başbakanlık 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne önerilmiştir. Dolayısıyla ilgili 
kooperatifin proje konusu alma tarihi yatırım programının önerilme tarihinden sonradır. 
Söz konusu Kooperatif tarafından, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğümüz 
03.09.2003 tarih ve P.PRO.02.001/ 1754 sayılı 2003 -13 no'lu Genelgesine uygun olarak 
proje teklifi yapıldığı takdirde talep ileride yapılacak programlarda değerlendirmeye 
alınabilecektir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Orhan ERASLAN 

Niğde Milletvekili 
Esas No : 7/5309 

Son yıllarda ülkemizde ve ilimizde Özellikle tanm ve hayvancılık sektörlerinde bir 
büzüşme yaşanmaktadır. Çok sayıda Tarım Danışmanları alınmasına rağmen bunların 
projeleri üzerine çalışmalar yapılmamıştır. 

SORU 1) Hayvancılık kredisinin kolaylaştırılması düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise 
bu konuda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

CEVAP 1) 18.01.2005 tarih ve 25074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tanmsal Üretime Yönelik Yatırım ve İşletme 
Kredisi Kullandırılmasına ilişkin 2005/8378 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan gereğince; kredi 
konulan itibariyle aşağıda yer alan hayvancılık faaliyetlerinde Banka cari faiz oranlanndan 
aşağıda belirtilen oranlarda indirimli faiz uygulaması yapılmaktadır. 

Kredi Konulan Uygulanacak 
İndirim Oranlan 

Hayvansal Üretim (%) 
Damızlık süt sığırcılığı (işletme-yatırım) 60 
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-mandaKişletme-yatırım) 40 
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatınm) 40 
Su Ürünleri 
Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 30 

SORU 2) Yem bitkileri desteklenecek midir? Destekleme ne oranda olacaktır? 

CEVAP 2) 24.02.2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Karannda (Madde 
2, a bendi); 

-Çok yıllık yem bitkileri ekilişlerinde proje bedelinin %40'ı, 
-Tek yıllık yem bitkilerinde ise proje bedelinin %30'u doğrudan üreticilere ödenir, 

hükmü yer almaktadır. 

SORU 3) Tanm Danışmanlanmn projeleri için kaynak aktarımı yapılacak mıdır? 

CEVAP 3) Köy Merkezli Tanmsal Üretime Destek Projesi kapsamında hizmet veren tanm 
danışmanlarının görev yapuklan köy ve beldeler de projenin başarısını arttırmak amacıyla İl 
Müdürlükleri tarafından hazırlanan çeşitli projelerin, eğitim ve yayım faaliyetleri ile 
demonstrasyon, tarla günü, gezi ve teşvik müsabakalan gibi faaliyetlerin uygulanmasında bu 
köy ve beldelere öncelik verilmesi yönünde tüm İl Müdürlüklerimiz talimatlandırılmıştır. 

Aynca GAP Bölgesi Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde bu bölge içerisinde yer alan 9 
ilin tanm danışmanlan sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımlan ile "AB Proje 
Hazırlama Döngüsü" konulu Diyarbakır ve Şanlıurfa tilerinde eğitim toplantılan düzenlenmiş 
ve bu eğitimler sonunda 6.269.398 € tutannda 27 proje teklifi AB Komisyonu Türkiye 
Temsilciliğine sunulmuştur. 
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Bunun yanında tanm danışmanlarına görev yaptıklan illerde İl Müdürlüklerimiz tarafından 
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Sosyal Riski Azaltma Projesi 
(SRAP) kapsamında proje hazırlama eğitimi verilmiş ve tarım danışmanları tarafından bugüne 
kadar SRAP kapsamında 10.673.674 YTL, 160.000 $ ve 455.000 € tutannda 150 proje teklifi 
sunulmuştur. 

Tarım danışmanlanmn görev yaptıklan köy ve beldelerin öncelikli sorunlannı tespit ederek 
tanm danısmanlanna yol haritası oluşturmak üzere "Eylem Planlan" hazırlanmış ve bu 
planlar içerisinde öncelikli sorunların çözümüne yönelik proje teklifleri de ayrıca istenmiştir. 

SORU 4) İlimizde yapılan denemeler sonucu dekara 120 kg. kolza üretildiği 
belirtilmektedir. Kolza üretiminin desteklenmesi düşünülmekte midir? 

CEVAP 4) Ülkemiz bitkisel yağ hammaddesi olan yağlı tohumlu bitkileri üretebilecek ve 
kurulu kapasitesi ile işleyebilecek tarımsal potansiyele sahiptir. Ancak, ülkemizde yağlı 
tohumlu bitkilerden olan kanola üretiminin çok düşük seviyelerde kalması nedeniyle, dünya 
fiyatlarını da dikkate alarak üretimimizi artırmak, ülke ihtiyacım karşılayacak seviyeye 
çıkarmak ve kurulu işleme kapasitesini değerlendirmek için Bakanlığımızca; üretim fazlası 
ürünler yerine ekilecek alternatif ürünlerde ihtiyacımız olan yağlı tohumlu bitkilerden kanola 
üretimine de öncelik verilmesi ve üreticilerin düşük dünya fiyatlarından olumsuz 
etkilenmelerini önlemek için de 2000 yılından itibaren her yıl kanola ürünü destekleme primi 
ödemeleri kapsamına alınmış bulunmaktadır. Bu kapsamda, 2004 yılı ürünü destekleme primi 
ödemelerine esas olmak üzere uygulanacak prim tutan kilogram başına kanola için 13 YKr 
(l 30.000.-TL) olarak belirlenmiştir. 

V ' 3 - •' 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Orhan ERASLAN 

Niğde Milletvekili 
Esas No : 7/5310 

İlimizde hayvancılığın geliştirilmesi ve kalkındınlması kapsamında Tanmsal Kalkınma 
Kooperatiflerince alınan ve Fak-Fuk-Fon tarafından verilen damızlık ineklerin, 
Bakanlığınızca sözleşme yapılan firmalarca soy kütüğü belli ve küpeli hayvanların teslim 
edilmesi gerekmektedir. 
Oysa uygulamada soy kütüğü belirsiz (pedigrisi olmayan) yada sahte pedigri düzenlenmiş 
veya küpeleri sonradan takılmış hayvanların teslim edildiği yaygın olarak görülmektedir. Bu 
durumda teslim edilen ineklerin süt verimi günlük 8-9 litreye kadar düşmektedir. 
Borçlanan köylülerde borçlannı ödeyememekte ve üretici mağdur olmaktadır. 
Damızlık inek olarak köylü vatandaşa teslim edilen ineklerin kulak küpesine güre kayıtları 
başka, gerçekte başkadır. Soy kütüğünün düzenlenmesinde sahtecilikler yapılmaktadır. Ne 
yazık ki,bu konuda hiçbir denetim yapılmamaktadır. Denetimsizlik teslim aşamasında da 
söz konusudur. Konya'da boğa aşımı olarak gözüken ineğe, kulak küpesine göre İsparta'da 
damızlıkmış gibi soy kütüğü düzenlenmektedir. Bu tür örnekler sayısızdır. Vatandaşlar soy 
kütüğü belirsiz, sahte küpeli, verimsiz, kısır, hastalıklı, sahte pedigri düzenlenmiş hayvanlarla 
dolandırılmaktadır. Bunun sonucu teşvik alamadıkları gibi zarara da uğramaktadırlar. Bu 
olaylara ilimizde Ediklİ Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde, Kızılca Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifinde, Bozköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde, Azatlı Tanmsal Kalkınma 
Kooperatifi başta olmak üzere pek çok yerde rastlanmıştır. 

- 4 5 6 -



T.B.M.M. B:85 19 . 4 . 2005 0 : 2 

SORU 1) Bakanlığınızca hayvan teslimi için sözleşme yapılan şirketler yada firmalar 
hangileridir? Bu firmalar hangi kooperatiflere yada köylere teslim yapmışlardır? Yapılan 
sözleşmenin ve teslim edilen ineklerin maddi tutarları ne kadardır? 

CEVAP 1) Bakanlığımızca, sözleşme yapılan firma isimleri ve desteklenen projelere ait 
kooperatif demirbaş ihalelerinin listesi ekte gönderilmektedir. 
Bakanlığımızın tarımsal amaçlı kooperatiflere uygulattığı ortakların mülkiyetinde tip 
hayvancılık projelerinin canlı demirbaş ihalelerine 2003-2005 yılı arasında 61 adet firma veya 
Yetiştirici Birliği katılmış ve iş teslim almıştır. Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDP) 
kapsamında 148 kooperatife büyük ve küçükbaş hayvan dağıtımı yapılmış ve 
108.376.451.000.000.-TL kaynak kullandırılmıştır. Genci Bülçe kaynaklarından da 2004 yılı 
için 76 kooperatife büyük ve küçükbaş hayvan dağıtımı yapılmış ve 74.371.847.00O.O00.-TL 
kaynak kullandırılmıştır. Bu ihalelerde; sertifikalı bir gebe düvenin ortalama fiyatı 
2.550.000.000.-TL, pasaport belgeli bir gebe düvenin ortalama fiyatı 2.250.000.000.-TL 
olarak gerçekleşmiştir. 

SORU 2) Köylü vatandaşa hayvan tesliminde yapılan yolsuzluk nedeniyle soruşturma açılmış 
mıdır? Açılacak mıdır? Sahte kütüğü düzenleyenler hakkında bir işlem yapılmış mıdır? Bundan 
sonra yapılması düşünülmekte midir? Bu şekilde yapılan yolsuzluğun büyüklüğü hangi 
miktardadır? 

CEVAP 2) Projeler kapsamında hayvan teslimatı ve alımı ile ilgili işlemler genelge, tamim, 
şartname ve sözleşme usulüne göre yerine getirilmektedir. Yapılan işlemlerde bu konuya 
aykırılık teşkil eden hususlar Bakanlığımızın ilgili birimlerinde denetlemektedir ve sorumlular 
hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Bu hususta tespit edilen sorunlar projelerimizin 
geneli içinde % l'c tekabül etmektedir. 

SORU 3 ) Vatandaşa yapılan teslim sırasında gerekli kontrol ve denetim yapmayanlar 
hakkında bir işlem yapılacak mıdır? Bundan sonra gerekli denetim ve kontroller sağlanacak 
mıdır? 

CEVAP 3) Dağıtım yapılan hayvanların teslimi, teknik eleman ve kooperatif temsilcilerinden 
oluşan bir kabul heyeti tarafından yapılmaktadır. Teslimatta, uygun olmayan hayvanlar 
alınmamaktadır. Bu hususa dikkat etmeyen yetkililer hakkında yasal işlem yapılmaktadır. 
Hayvanların izlenmesi ve denetlenmcsiyle ilgili Bakanlığımız tarafından 2004/8 No'lu 
Genelge çıkartılarak etkin bir denetim ve kontrol sağlanmıştır. 

SORU 4) Bu kapsamda vatandaşa damızlık inek olarak teslim edilen, ancak soy kütüğü 
belirsiz, kulak küpeleri sahte, kulak küpelerinde boğa aşımı göTÖiken, kısır çıkan, verimsiz 
çıkan hayvanlar nedeniyle vatandaşın uğradığı zararların ne şekilde telafi edilmesi 
düşünülmektedir? 

CEVAP 4) Vatandaşa damızlık inek olarak teslim edilen hayvanların, kulak küpelerinin 
sahte olduğu belirtilmektedir, tl/tlçc Müdürlükleri tarafından küpelencrck kayıt altına alınan 
ve küpesi takılan hayvanlar vcritabanına kayıt edilir ve veri tabanından pasaport düzenlenerek 
yetiştiriciye teslim edilir. Kulak küpesi sahte ise bu hayvanlara vcritabanında pasaportun 
çıkarılması mümkün değildir. 
Proje kapsamındaki ihaleler, kooperatif ve firmalar arasında yapılmaktadır. Taraflar 
arasında oluşabilecek sorunlar karşısında uygulanacak müeyyideler şartname ve sözleşmelerde 
belirtilmiştir. Belirtilen şartlara uyulmaması hâlinde, kooperatif ortağının tüm mağduriyeti 
yüklenici tarafından karşılanmaktadır. Bu husus. Bakanlığımız tarafından da yakın takip 
edilerek güvence altına alınmıştır. Örnek olarak; boş çıkan hayvanlar yüklenici tarafından 
değiştirilmekte; sertifikası ibraz edilmeyen hayvanların teşvik bedeli yükleniciden tahsil 
edilmektedir. 

SORU 5) Üreticiyi korumak için borç faizlerinin kaldırılması düşünülmekte midir? Yem 
desteği yapılacak mıdır? 

CEVAP 5) Borç faizlerinin kaldırılması düşünülmemektedir. Ancak, bilindiği üzere, ödemeleri 
muaccel hâle gelen çiftçilerimiz için daha önce yeniden yapılandırma yoluna gidilmiştir. Yem 
desteği konusunda, bütün projelerimizde işletme sermayesi adı altında 2004 yılında her 
kooperatife 40.000.000.000.-TL yem desteği sağlanmış olup, bu miktar 2005 yılında 50.000 
YTL'ye çıkartılmıştır. Ayrıca, yem bitkisi ekilisi gerçekleştiren çiftçilerimize de destek 
sağlanmaktadır. 
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T E D G E M 
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NİĞDE ÇAMARDI 

ANTALYA SERİK 

BİLECİK YENİPAZAR 
BİTLİS MERKEZ 

BURDUR GÛLHİSAR 

ÇORUM MERKEZ 
ÇORUM MERKEZ 
ÇORUM UĞURLUDAĞ 

OSMANİYE SUMBAS 

ÇANAKKALS MERKEZ 
ELAZIĞ MERKEZ 
HATAY KIRIKHAN 
KONYA KARAPINAR 

UŞAK MERKEZ 

UŞAK BANAZ 

KAYSERİ DEVELİ 

KONYA BEYŞEHİR 
KÜTAHYA TAVŞANLI 

KM3EHİR ÇİÇEKDAĞI 
22.11.2004 ZONGULDAK ÇAYCUMA 
23.112004 

23.11 2004 
MALATYA YEŞİLYURT 
MALATYA DOĞANŞEHİR 

23.11.2004 ZONGULDAK ÇAYCUMA 
24.11.2004 

29.11.2004 
8IRNAK ULUDERE 

BURDUR BUCAK 

2911.2004 GÜMÜŞHANE KÖSE 
2911.2004 

29.11.2004 
30.11.2004 

30.11.2004 

30.11.2004 
30 11.2004 
01.12.2004 

00.12.2004 

OSMANİYE DÜZİÇİ 
SAMSUN HAVZA 

KIRŞEHİR BOZTEPE 

MANİSA DEMİRCİ 

SİVAS MERKEZ 
TOKAT BAJÇİFTLİK 

AMASYA HAMAM02U 

AFYON SULTANDAĞI 

Küçük dren 
Doflla 

Yenikent 

Hamnantepe 
Gulveren 
Aslanlı 

Karaağaç 
Kızılca 

Çaylı 

Hatipkısla 
Burunsuz 

GOkçeyurt 
Sorgun 

Kurucaova 
AkyanlkSy 
Balıklıçesme 
Kurtluca 
ÇMtik 
Merkez 

Salyan (Sui.) 
Kabaktepe Gr. 

Kayadfeikavtak 
Maaat 

Akpazar 
Aktepe 

ElekgSIO 
Akbaş 

Çevre Köyleri 
AgackOpro 

Merkez 
Sarayköy 
Palabıyık 

Merkez 
Menmetli 
Inlepe 

Tadım 
Dedeçınar 
Çayıryayıaaı 

Gunall 

Pasac* 
Soysalı 

Emen 
Derecik 

Çubuklarla 
Çormanlı 
İlce Mrk,Yakınca 
Söflûl (SU.) 
Kayıkçılar 

Batı ve rsıkve/en 
Karaaller 

Kayadlbl 

Merkez 
ÇayırOzD 
Harmanartı 

Tokmaklı 

Akçalni» 
Karacaoren 

Merkez 
ÛoKuyu 

100x2 
50X4 

50x4 

100x2 

50x25 
50x4 

50x50 
100x2 
50x4 

100x2 
50x50 

100x2 

100x2 

100x2 
100x2 

100x2 
100x2 
50x25 

50x25 
50x4 

50xG0 
100x2 

100x2 

95x2 
50x26 

50x50 
100x2 
100x2 

100x2 

100x2 
94x2 
•9x2 

50x4 
100x2 
50x4 

100x2 
50x4 
50x4 
50x4 

50x25 
50x4 

100x2 
100x2 

100x2 

100x2 
100x2 
100x2 

50x2 
50x50 

100x2 

50x25 
100x2 
50x4 

50x25 

100x2 

50x50 
80X26 

50x2 

100x2 

P- HDİstein 

P- Holstein 
P- Holstein 

P- Montofon 

Kangal Akkar. 

P- Holstein 
TahHrowa 

P- Hohtein 

P- Montofon 
P- Holslein 

Ivesi 

P- Montofon 

P- Holslein 

P Holslein 
p- Hoisıein 
P- Holstein 
p- Holslein 

Ivesi 
Akk araman 
P- Montofon 

Akkaraman 
P- Holstein 

P- Montofon 
P- Montofon 

Ivesi 
Akkaraman 

P- Holstein 

P- Holslein 
P- Monlofon 
P- Holslein 

P- Montofon 

P- Montofon 
P- Montofon 

P- Holstein 

P- Holstein 
P- Montofon 
P Holslein 
P- Ho stein 
P- Holstein 

Kıvırcık 

P- Holstein 
P- Holstein 
P- Holstein 

P- Montofon 
P- Holstein 

P- Montofon 
P- Montofon 
P-Holslein 

Mor Karaman 
P- Holstein 

Ivesi 
P- Holstein 

P Holstein 
Kangal Aktcar. 

P- Holstein 

Kangal Akkar. 
Karayaka 

P- Monlofon 
P HoKtein 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Kızılırmak 

Yaren 
Ayvelsan 
Erenoğırttan 

Tane 
Tugçe 
Yakacı Et 
Emir Eren 

Kızılırmak 

Şenay 
Karata ylar 

Eryavuzlar 

Tanç 

Sahra 
Sadek 
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216 

216 
217 
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0612.2004 

07.12.2004 

07.12.2004 

07.12.2004 

07.122004 

08 12.2004 
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10.12.2004 

10.12.2004 

10.122004 

13.122004 

13.12.2004 

13.122004 

13.122004 

1*12.2004 

15.122004 

15.122004 

20.12.2004 

20.12.2004 

20.12.2004 

21.12.2004 

27.12.2004 

27 12.2004 
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KAYSERİ DEVELİ 
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TOKAT BAŞÇİFTLİK 

ER2URUM HORASAN 

ERZURUM ILICA 

AYDIN YENİPAZAR 

ÇANAKKALE AYVACIK 

MALATYA BATTALGAZİ 

VAN ERCİŞ 

BİTLİS MERKEZ 

KİLİS MERKEZ 

NEVŞEHİR GÜLŞEHİR 

BAYBURT AYOINTEPE 

SAMSUN MERKEZ 

TRABZON DOZKOY 

MALATYA HEKİMHAN 

ELAZIĞ BASKİL 

VAN ÇALDIRAN 

BURDUR MERKEZ 

BURDUR MERKEZ 

MUŞ MERKEZ 

BURSA İZNİK 

ERZURUM AŞKALE 

27.01 2005 KASTAMONU TOSYA 

27.01.2005 KASTAMONU AĞLI 

27.012005 

27.012005 

01.022005 

02.022005 

21.02.2005 

21.022005 

22.02.2005 

08.03.2005 

22.032005 

25.032005 

MALATYA AKÇADAĞ 

NİĞDE MERKEZ 

ŞANLIURFA MERKEZ 

SİVAS ALTINYAYLA 

NİĞDE ULUKIŞLA 

BİLECİK İNHİSAR 

SAKARYA KOCAALİ 

KÜTAHYA SİMAV 

UŞAKBANAZ 

ESKİŞEHİR SARICAKAYA 

GOnesören 

Yağlıca 

Komûrkaya (Sul.) 

Gerdbi 

Derince 

Havadan 

Eymlr 

Kestanepman 

Kızılcık 

Yenlyurt 

Merkez 

Poyrazlı (Sul.) 

Bahçeli 

Maksutu&agı 

Merkez 

Mahmutlar 

Hatipli 

Y.Hoıum 

Kayapa 

Eğride re 

SOteymankoy 

Yanmcahan 

Ukıpamir 

Ahlat 

Küplüce 

Karacalar 

A.Kırzı (Sul.) 

Y.Avdan 

Gökçeler 

Merkez 

Kızılusağı 

Aşağı Mutlu 

Çallıca 

Bayındır 

Yağcılar 

Hacıosman 

Karahasan 

Akbuk 

Merkez 

Meıkez 

Aktaa 

Aşık 

Seıinyayla 

AJhoca 

inhisar 

Çukürkfly 

SOgûl 

Ayrancı 

Merkez 

50x4 

100x2 

50x4 

100x2 

50X50 

100x2 

50x25 

100x2 

$7x2 

50x25 

116.500 

50x50 

50x4 

50x4 

100x2 

100x2 

50x25 

50x25 

50x25 

100x2 

100x2 

50x4 

100x2 

100x2 

50x25 

100x2 

50x2 

78x2 

80x2 

50x10 

83x2 

100x2 

100x2 

50x2 

50x4 

100x2 

50x2 

69x2 

50x4 

100x2 

81x2 

50x25 

50x25 

50x25 

73x2 

74x2 

71x2 

51x2 

100x500 

P- Montofon 

P- Montoton 

P- Montofon 

P- Holstein 

Ivesi 

P- Montofon 

Kangal Akkar. 

P- Holstein 

P- Holstein 

Kıvırcık 

Yay ÇaLPI.Serı 

Kangal Akkar. 

P Holstein 

P- Montofon 

P- Montofon 

P- Holstein 

Karayaka 

Mor Karaman 

Mor Karaman 

P-Holstein 

P- Holstein 

P- Montofon 

P- Montofon 

P- Montofon 

rvesl 

P-Holstein 

P- Holstein 

P- Holstein 

Jersey 

Küttür Melezi 

P- Montofon 

P- Slmental 

P- Holstein 

P- Holstein 

P-Montofon 

P-Montofon 

P- Montofon 

P- Montofon 

P- Montofon 

P- Montofon 

P- Holstein 

Ivesi 

Kangal Akkar. 

Akkaraman 

P- Holstein 

P- Holstein 

P- Holstein 

P- Holstein 

YayÇıLPI.S«ra 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-

AsafoğuHarı 

Aday 

Kurtık 

Tuğçe 

Kurt* 

Tanç 

Asafoğ utları 

Çelk 

Şenay 

Emir Eren 

Ceylanlar 

Medoezir 

Tuflçe 

Alakan 

Karahlıar 

Sadek 

Kızılırmak 

Seva 

Aday 

Anıl 

Okan 

Afkıs 

Akis 

Fatihhan 

Yavuz Selim 

Intervet 

Intervel 

Ceylan 

Aygen 

Çelik 

Erenoğullan 

Asafoğullan 

Sadek 

Ayvet&an 

Medcezir 

Koyuncular 

Yağmur 

Sadek 

Akel 

Seva 

Ulusal 

Erenoguian 

Tuğçe 

Yaren 

Kurfk 

Ceylan 

Intervet 

İGT 
Ceylanlar 

2.165 

2.125 

2.160 

2.110 

210 
2240 

230 
2.110 

2105 

243 
7250 

274 

2.330 

2.320 

2.320 

2.310 

238 
210 
206 

2.040 

2.380 

2.150 

2.200 

2.320 

230 
2040 

2.020 

2.079 

1975 

S.SOYTUKG 

2.395 

2.950 

2070 

2.100 

2 380 

2.210 

2.155 

2.300 

2.310 

2200 

2.300 

255 
300 
230 

2099 

2.040 

2094 

2049 

7.960 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ahmet KÜÇÜK 
ÇANAKKALE Milletvekili 

Önerge No : 7/5312 

Hükümetinizin ve Bakanlığınızın uyguladığı Tarım Politikaları sonucunda ülkemizin 
nüfusunun yansının geçimini sağladığı Tanm Sektörü ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır. Son 
günlerde özellikle Şarap fiyatlarındaki yüksek oranlardaki (yüzde 118'leri bulan) ÖTV artışları 
Bağcılık ve Şarap sektörüne ciddi darbe vurmuştur. Üzüm üreticilerimiz yaşanan sıkıntılardan 
dolayı belirli bölgelerde bağlarını ne yazık ki sökme durumuna gelmişlerdir. Öte yandan yüksek 
vergi oranları, kaçak üretimleri teşvik eder duruma getirmiştir. Tüm bu gelişmeler önümüzdeki 
günlerde şarapçılığın yanı sıra bağcılığında yok olmasına neden olabilecektir. 

Bu doğrultuda; 

SORU 1) Şaraplık ve alkollü içecek üretiminde kullanılan üzüm üreticilerini destekleyecek 
tedbirler almayı düşünüyor musunuz, düşünüyorsanız ne gibi tedbirler alacaksınız? 

CEVAP 1) Ülkemiz Dünya bağcılığında, 2004 yılı verileri itibariyle 530.000 hektar Bağ üretim 
alanı ile 4. ve 3.500.000 ton üretim ile 6. sırada yer almaktadır. 

Üreticilerimizi kalkındırmak amacıyla verilen Doğrudan Gelir Desteklemesi 2006 yılında 
yeniden yapılandırılarak bağ yetiştiricilerine daha yüksek seviyede destek sağlanacaktır. 
Bakanlığımızca şaraplık çeşitlerin üretimine önem verilerek yeni çeşitlerin ıslahı yönünde 
çalışmalar yapılmakta ve yabancı çeşitlerin ülkemizde üretilmesi teşvik edilmektedir. Ayrıca 
Ziraat Bankası aracılığı ile sertifikalı asma fidanı yetiştiricilerine, %40 daha düşük faizli kredi 
kul landın [maktadır. 

Bakanlığımızca Avrupa Birliği'ne uyura süreci çerçevesinde; Ülkemiz Bağcılık ve Şarapçılık 
Sektörüne yön vermek ve sektörün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Bağcılık Kanunu ve 
ilgili yönetmeliklerin hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Çıkarılacak olan Bağcılık Kanunu 
ve Yönetmelikleri ile sektörde üreticileri kayıt altına alma, bağ alanlarını kontrol, bağcılıkla 
uğraşanlara yapılacak olan her türlü destek ve yardım çalışmalarının bir düzen içinde 
yürütülmesi sağlanmış olacaktır. 

SORU 2) Hükümetinizin 2005 yılında uygulamaya koyduğu şarap daki yüzde 118'lik bir ÖTV 
artışından dolayı Bağcılık ve Şarapçılık Sektörlerinde yeni sorunlar yaşanacağını düşünüyor 
musunuz, meydana gelebilecek sorunları nasıl gidereceksiniz? 

SORU 3) AB sürecini yaşadığımız şu günlerde, AB ülkelerinde şarapta ÖTV'nin bulunmaması 
sadece KDV'nin bulunmasından dolayı, yerli şarâp üreticilerimiz Hükümetinizin uyguladığı 
yüksek vergi oranlarıyla AB ülkelerindeki üreticilerle nasıl rekabet edecektir? 

CEVAP 2-3) Konu ile ilgili Maliye Bakanlığından alınan bilgi aşağıdadır. 
Ülkemizde şaraptaki ÖTV vergi sisteminde gerek nisbi vergi oranı, gerekse maktu vergi tutarı 
diğer alkollü içeceklere göre daha düşük uygulanmaktadır. Vergi oranlarının indirilmesi, izlenen 
ekonomik program ve bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirilmektedir. 
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Şarapta birçok Avrupa ülkesinde Türkiye den daha yüksek oranlarda ÖTV alınmaktadır. Şarapta 
uygulanan ÖTV Merde ithal ve yerli aynım yoktur. Dolayısıyla verginin rekabet eşitsizliği 
yaratması söz konusu değildir. 

2002 yılından itibaren uygulanmakta olan Özel Tüketim Vergisi Kanunu, ülkemizin AB 'ye 
girişte uyum süreci dikkate alınarak ve AB'nin bu konudaki normlarına uygun olarak 
hazırlanmış modem bir kanundur. AB'nin direktiflerine uygun olarak, bira, şarap ve etil alkol 
içeren içecekler itibarıyla farklı ölçülere göre maktu özel tüketim vergisi tutarları belirlenmiştir. 

SORU 4) Yerli şarap üreticilerimizi korumaya yönelik ve AB ülkeleri üreticileriyle eşit 
şartlarda rekabet şartlarını yaratacak çalışmanız var mıdır, varsa nelerdir, yerli üreticilerimiz ve 
ilgili sektör mevcut vergi oranlarıyla gerek iç piyasada gerekse dış piyasalarda üretimlerini nasıl 
devam edebileceklerdir? 

CEVAP 4) Ülkemiz şarap üreticilerini korumaya yönelik olarak Bakanlığımızca yapılan 
çalışmalardan en önemlisi Avrupa Birliğine uyum sürecinde hazırlanmakta olan Bağcılık 
Kanunudur. Kanunun uygulamaya geçmesi ile bağcılığımız ve dolayısı ile şarapçılığımız 
Avrupa Birliği normlarında üretim standartlarına kavuşmuş olacaktır. 

Aynca; Avrupa Birliği'nde aşağıda yer alan yönetmelikler alkollü içkilerin 
vergilendirilmesinde uygulanmaktadır. 

19 Ekim 1992 tarih ve 92/84/EEC sayılı Alkol ve Alkollü İçeceklerdeki Tüketim Vergisi 
Oranlannın Belirlenmesi hakkında Avrupa Birliği Konsey Direktifi'nde; şarap'ta tüketim vergisi 
oranlannda esnekliğin sağlanması için uygulanacak minimum oran şarabın her bir hekto litresi 
için O ECU olarak belirtilmektedir. Avrupa Birliği 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren alkol ve 
alkollü içeceklerde uygulanacak minimum gümrük vergisi oranlarını uygulamaya koymuştur. 

19 Ekim 1992 tarih ve 92/83/EEC sayılı Alkol ve Alkollü İçeceklerde Gümrük Vergisinin 
Yapısının Uyumlaştırılması hakkında Avrupa Birliği Konsey Direktifinde; üye devletlerin 
gerçek alkol sertliği hacmen %8.5'i geçmeyen her türlü şarap için gümrük vergisi oranım 
azaltmak için başvurabileceklerini belirtmektedir. Avrupa Birliği iç pazarın oluşmasını 
sağlamak için alkollü içecekler ve alkol ihtiva eden ürünlerde harmonize yapıyı oluşturmaktadır. 
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26.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, bir atamaya ve atama hakkındaki mahkeme 
kararına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/5314) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

PTT Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak 
üzere Ulaştırma Bakanına yöneltilmesini arzederim.15.03.2005 

Ertuğriıl Y/LÇINBAYII 
Bursa/Milletvekili 

SORULAR: 

Bursa PTT Başmüdürü olarak görev yapmakta iken Ordu İli PTT Başmüdürliiğü'ne atanan 
İsmail FEDAİ işlem aleyhine idari yargıya başvurmuş ve Ordu İdare Mahkemesinin 02.12.2004 gün 
ve 2004/707 E. sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesi durdurulmuştur. Yargı kararı PTT 
Genel Müdürlüğünce uygulanmış ve İsmail FEDAİ Bursa Başmüdürlüğüne Başmüdür olarak 
döndürülmüştür. 

İdari yargı kararını uygulayan idare birkaç gün sonra davacıyı bu defa Karaman 
Başmüdürlüğüne atamıştır. İkinci atama işlemi de basmakalıp gerekçeye '"Hizmet gereği"ne 
dayandırılmıştır. 

Bu açıklamanın ışığında: 

1-Mahkeme kararını şeklen yerine getirdikten birkaç gün sonra yeni bir sebebe dayanmaksızın 
yapılan ikinci atama işlemi Mahkeme kararım neticesiz ve tesir hale getirmek ve kanuna karşı hile 
\apmak olarak değerlendirilebilir mi9 

2- İkinci atama işleminin sebep ve maksadı nedir? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 0 1 . 2 1 . / E A / - ^ » ' 
KONU : Bursa Mil letvekil i 

Saym Ertuğrul YALÇINBAYIR'm 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

tLGİ: TBMM Başkanlığının 25.03.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.lO.OO.02-9871 sayılı yazısı 
Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'm 7/5314-10020 sayılı yazılı soı 

önergelerinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

B U R S A MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUGRUL YALÇINBAYIRTN 
7/5314-10020 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Bursa PTT Başmüdürü olarak görev yapmakta iken Ordu İli PTT 
Başmüdürlüğü'ne atanan İsmail FEDAİ işlem aleyhine idari yargıya başvurmuş ve 
Ordu İdare Mahkemesinin 02.12.2004 gün ve 2O04/707 E. sayılı kararı ile dava 
konusu işlemin yürütülmesi durdurulmuştur. Yargı kararı PTT Genel Müdürlüğünce 
uygulanmış ve İsmail FEDAİ Bursa Başmüdürlüğüne Başmüdür olarak 
döndürülmüştür. 

İdari yargı kararını uygulayan idare birkaç gün sonra davacıyı bu defa 
Karaman Başmüdürlüğüne atamıştır. İkinci atama işlemi de basmakalıp gerekçeye 
"Hizmet gereğî"ne dayandırılmıştır. 

Bu açıklamanın ışığında: 

SORU-1 Mahkeme kararını şeklen yerine getirdikten birkaç gün sonra yeni bir 
sebebe dayanmaksızın yapılan ikinci atama işlemi Mahkeme kararını neticesiz ve 
tesir hale getirmek ve kanuna karşı hile yapmak olarak değerlendirilebilir mi? 

SORU-2 İkinci atama işleminin sebep ve maksadı nedir? 
CEVAP- Bursa PTT Başmüdürü iken, Ordu PTT Başmüdürlüğüne atanan ve 

yargı kararı ile eski görevine iade edilen İsmail FEDAİ; uzun süre Bursa'da görev 
yapması sebebiyle, maiyetinde çalışanlar ile arasında otorite kaybına neden olmuş ve 
yeni hizmetlere uyum sağlayamamıştır. Bu nedenle, hizmetin gereği olarak kadrosu 
ile birlikte ve her türlü özlük hakkı korunarak, PTT Personel Yönetme ligi'nin 6 l /a 
maddesine göre, Karaman Başmüdürü olarak atanması PTT Yönetim Kurulu'nun 
26.01.2005 tarihli kararıyla onanmış ve 08.02.2005 tarih ve 1274 sayılı yazı ile ilgili 
ünitelere tebliğ edilmiştir. 

Bursa PTT Başmüdürlüğü'nden Karaman PTT Başmüdürlüğüne atanan İsmail 
FEDAİ vekili tarafından PTT Genel Müdürlüğü aleyhine Bursa 1. İdare Mahkemesi 
nezdinde yeniden dava açılmış olup, dava dilekçesi 22.03.2005 tarihinde PTT Genel 
Müdürlüğüne tebliğ edilmiştir. 

- \SS1*> l 5 . NİSAN 2005 
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27.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bartın'da Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün 
kaldırılmasının olumsuz sonuçlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRJM'ın 
cevabı (7/5315) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MÎLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

—.,, ı ı m . 
Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili" 

2004/8336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Demiryollar, Limanlar ve Hava 
Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğüne bağlı bölge Müdürlükleri ile, 
Ulaştırma Bölge Müdürlükleri kaldırılarak, iki Bölge Müdürlüğü'nün yerine 
değişik illerde Ulaştırma Bölge Müdürlükleri kurulmuştur. 

1- Bartın ilinde bulunan Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı 
Genel Müdürlüğüne bağlı 3. Bölge Müdürlüğü ' nün kapatılması 
sonucunda yeni oluşturulan Ulaştırma Bölge Müdürlüğü hangi gerekçe ile 
Bartın ilinde kurulmamıştır ? 

2- Bartın'daki Bölge Müdürlüğü'nün kaldırılması ile Bartın ekonomisi 
olumsuz yönde etkilenecektir.6u olumsuzluğu gidermek için Hükümetiniz 
tarafından ne gibi önlemler düşünülmektedir? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araşt ı rma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanl ığı 

SAYI : B.t l.O.APK.O. I O.O 1 .2 1 ./EA/ — bfc>2_ «- I J> >'J <- -| g N İ S A N 2005 
KONU : Denizli Mil le tveki l i 

Sayın Ümmet KANDOGAN'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 25.03.2005 tarih ve A.01 O.GNS.0.10.00.02-9871 sayılı yazısı. 
Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOGAN'ın 7/5315-10031 sayılı yazılı soru 

önergelerinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

•tali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYİN ÜMMET KANDOĞAN'IN 
7/5315-10031 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

2004/8336 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Demiryollar, Limanlar ve Hava 
Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğüne bağlı bölge Müdürlükleri ile, Ulaştırma 
Bölge Müdürlükleri kaldırılarak, iki Bölge Müdürlüğü'nün yerine değişik illerde 
Ulaştırma Bölge Müdürlükleri kurulmuştur. 

SORU-1 Bartın ilinde bulunan Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları 
İnşaatı Genel Müdürlüğüne bağlı 3. Bölge Müdürlüğümün kapatılması sonucunda 
yeni oluşturulan Ulaştırma Bölge Müdürlüğü hangi gerekçe ile Bartın ilinde 
kurulmamıştır? 

CEVAP-1 Malumları olduğu üzere; bugün itibariyle ülkemizde yurtiçi yolcu ve 
yük taşımacılığı, %95Mere varan oranlarda karayollarımız üzerinden karayolu taşıtları 
ile yapılmaktadır. Ulusal taşımacılıkta bu denli hakim konumda bulunan karayolu 
ulaştırma sektörünün ulaştığı ekonomik, ticari, teknik ve sosyal boyut bakımından 
yasal bir düzenlemeye tabi tutulması zarureti hasıl olmuştur. Bu amaçla hazırlanan 
"4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu", 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

4925 Sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Karayolu Taşıma 
Yönetmeliğinin Bakanlığımıza tevdi ettiği yeni görev ve sorumluluklar, karayolları 
üzerinde karayolu taşıtları ile yapılan tüm ticari taşımacılık faaliyetlerinin ulaştırma 
mevzuatı kapsamına alınmasını gerekli kılmış, bunun sonucunda taşımacı, acente, 
taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, 
lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto 
kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri hizmetler mevzuat kapsamına alınmıştır. 
Bu durumda Bakanlığımızın iş hacmi yaklaşık 12 kat artmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, "Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kararname' de Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki 5228 Sayılı Kanun"un 45 inci maddesi ile "2918 Sayılı Kanun"un 35 
inci maddesi değiştirilerek Bakanlığımıza yeni görevler verilmiştir. 

Bu değişiklikle, karayolları üzerinde seyreden motorlu ve motorsuz taşıtların 
teknik muayenelerinin Bakanlığımız tarafından verilecek "İşletme Belgesi"ne sahip 
muayene istasyonlarınca yapılması, muayene istasyonlarında bulunacak makine, 
araç-gereç ile personelin nitelikleri, işletme, çalışma ve denetleme usulleri ve işletme 
yetki belgesi ile diğer şartlar ve esasların Bakanlığımızca çıkartılacak Yönetmelikle 
belirlenmesi hükme bağlanmıştır. Böylelikle, işletme belgesiyle yetkilendirmeden 
sonra yönetmelikte belirtilen işletme şartlarına uygun teknik muayenelerin 
yapılmasını sağlamak ve bu konu /ile. ilgili denetimleri yapmak görevi de 
Bakanlığımıza verilmiş bulunmaktadır. 
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Bu amaçla Bakanlığımızca hazırlanan "Araç Muayene İstasyonları Açılması, 
İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik" 23 Eylül 2004 tarihli ve 25592 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Öte yandan, Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin taşra teşkilatı, 25 Ocak 2005 
tarihine kadar Ulaştırma Bölge Müdürlükleri ve DLH Bölge Müdürlükleri olarak 
toplam 22 adet Bölge Müdürlüğü şeklinde hizmet vermekteydi. 

Bakanlığımız taşra teşkilatı yapısının 3046 sayılı Kanuna uygun hale 
getirilmesi, taşra hizmetlerimizin bir bütünlük içerisinde daha süratli ve etkin şekilde 
sunulması, sınırlı kaynakların kullanılmasında tasarruf sağlanması amacıyla 
Ulaştırma ve DLH Bölge Müdürlüklerinin kadro, personel, demirbaş, araç-gereç, 
hizmet binaları ve diğer sosyal imkanlarının birleştirilerek, 12 adet "Ulaştırma Bölge 
Müdürlüğü" olarak yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

25.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 2004/8336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 10 adet Ulaştırma Bölge 
Müdürlüğü ile 12 adet DLH Bölge Müdürlüğü kapatılarak bunların yerine, Adana, 
Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, izmir, Samsun, Sivas 
ve Trabzon'da 12 adet Ulaştırma Bölge Müdürlüğü kurulmuştur. 

Bakanlığımızın merkezi dışında iki ayn Bölge Müdürlüğü çatısı altında 
yürütülen iş ve işlemleri, yeni kurulan Bölge Müdürlüklerinde Bölge Müdürü 
yönetiminde; konuları itibariyle uzman, bölge yoğunluklarına bağlı olarak tespit 
edilen sayıda Bölge Müdür Yardımcısı marifetiyle aynı şekilde yürütülecektir. 
Böylece gerek kadro fazlalığı gerekse işlerin az olması nedeniyle ister istemez 
verimsiz durumda bulunan personel, kendi uzmanlık alanı ile ilgili iş olmaması 
durumunda diğer birimlerin işlerine yardım etmek suretiyle verimli bir şekilde 
çalıştırılabilecektir. 

Bölge Müdürlükleri yeniden kurulurken, bölge merkezi olarak tespit edilecek 
illerin karayolu taşımacılığı faaliyetleri yönünden; gerek yurt içi, gerekse uluslararası 
taşımacılık, acentelik, komisyonculuk, organizatörlük ve benzeri hizmetleri yapan 
firma sayılan, taşımacılık potansiyeli ve coğrafi konumu dikkate alınmıştır. 

Bu kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucu, Bolu İli'nin taşımacılık 
potansiyeli, firma sayısı ve coğrafi konumu itibariyle Bartın ve komşu diğer illere 
göre daha uygun olacağı görüldüğünden Bölge Müdürlüğü bu ilde kurulmuştur. 

SORU-2 Bartın'daki Bölge Müdürlüğü'nün kaldırılması ile Bartın ekonomisi 
olumsuz yönde etkilenecektir. Bu "olumsuzluğu gidermek için Hükümetiniz tarafından 
ne gibi önlemler düşünülmektedir? 

CEVAP-2 Kapatılan Bartın DLH Bölge Müdürlüğü, esas itibariyle görev yapan 
personel sayısı, bütçesi, yürütülen işler ve benzeri hususlar bakımından Bartın İli'nin 
ekonomisini olumsuz yönde etkileyebilecek büyüklükte bir kuruluş.olmayıp, yapılan 
iş ve hizmetler bakamından da bir aksaklık söz konusu olmayacaktır. 
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28.-Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, İzmir Halkapınar Kapalı Spor Salonu İnşaatı 
ihalesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/5320) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN1' 
I)VP T>enİ7.li TvTilletvelciir 

1 - İzmir'de yapılacak ulan Halkapınar Kapalı Spor Salonu inşaatı ile ilgili 
olarak 2O04 yılında ihale yapılmış mıdır? Yapılmış ise, bu ihale için ilan 
verilmiş midir? İlan verilmemiş ise, gerekçesi nelerdir? 

2 - İhaleye davet edilen şirketlerin tespiti hangi kriterlere göre yapılmıştır? 
İhaleye kaç firma katılmıştır? 

3 - Söz konusu ihaleye katılmakla birlikte yeterli görülmeyen şirketler var 
mıdır? Varsa, bu Firmalar hangi gerekçelerden dolayı yetersiz 
bulunmuşlardır? 

4- İhale için uygun görülen kaç şirket kalmıştır? Bu şirketler arasında 
yapılan pazarlık sonucunda kaç lira indirim yapılmıştır? 

5 - Halkapınar Kapalı Spor Salonunun yapımı için 2O04 yılı yatırım 
programında gerekli ödenek ayrılmış mıdır? 

6- KDV ile birlikte yaklaşık 30 Trilyon lira mali boyutu oları Halkapınar 
Kapalı Spor Salonu yapını işinin 10 gün gibi kısa bir sürede 
sonuçlandırılarak AKP Çatıka> a Belediye Başkan adayının sahibi olduğu 
şirkete verildiği yönündeki iddialar bazı basın organlarında yer almıştır. Bu 
iddialar doğrumudur ? 

T.C 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YAKDlIVlCJILlGl 

Sayı :U.U2.U.0O2/ '") CTiP^/ 
Konu : £~Z? G> ( 

TÜRJCİVE BÜYÜK: IVI1LLEX ıviECList BAŞKA ISLIĞIN A 

İLGİ : TRlvllvl Ra.>k.rıırı, 2S.0S.20OS tarih ve K A N . K A R . M D . A . O l . O . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 -
7 / 5 3 2 0 - 1 0 0 3 0 / 3 0 5 6 4 sayıl ı yazıs ı . 

Deniz l i Mi l le tveki l i Say ın Ü m m e t KAIMUOĞAN'ın , Bukunl ıg ımı ı tevcih ett iği 
7/532U esas no ' lu yazı l ı soru önerges i cevabı haz ı r lanarak ekte s u n u l m u ş t u r . 

Bi lg i ler iniz i ve gereğ in i arz e d e r i m . 

M e h m e t AIİŞAHITS 
Dev le t Bal tanı v e 

B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı 
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Denizli Milletvekili Sııym Ünınıel KAiNDOGAN' «ıı Bakanlığıma tevcih etliği 7/ 5320 
esas no' iti yazılı soru önergesi cevabıdır. 

SOUU I. İzmir' ele yapılacak olan Halkapuıar Kapalı Spor Salonu inşaatı ile ilgili olarak 
2004 yılında ihale yapılmış mıdır"'' Yapılmış ise, bu ihale için ilan verilmiş midir ' 
İlan verilmemiş ise, gerekçesi nelerdir? 

2 İhaleye davet edilen şirketlerin tespiti hangi kriterlere göre yapılmıştır ? İhaleye 
kaç lirma katılmıştır ° 

3 Söz konusu ilıulcvc katılmakta birlikte yeterli görülmeyen sirkelice viir mıdır"' 
Varsa, bu firmalar hangi gerekçelerden dolayı yetersiz bulunmuşlardır 9 

4 ihale için uygun görülen kaç şirket kalmıştır n Bu şirketler arasında yapılan 
pazarlık sonucunda kaç lira indirim yapılmıştır ° 

5 Malkapmar Kapalı Spor Salonunun yapımı için 2004 yılı yatırım programında 
gerekli ödenek ayrılmış mıdır ° 

{>. KDV ile birlikte yaklaşık 30 Trilyon lira mali boyutu olan Halkapuıar Kapalı 
Spor Salonu yapım işinin 10 gün gibi kısa bir surede sonuçlandırılarak AKI* 
Çankaya Belediye Başkan adayının sahihi olduğu şirkete verildiği yönündeki 
iddialar bazı basın organlarında yer almıştır. Bu iddialar doğrumudur ? 

CEVAP I 11-21 Ağustos 2005 tarihleri arasında İzmir İlinde yapılacak olan 23. Dünya 
Üniversiteler yaz spor oyunları için Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Gene! 
Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 22/10/ 2002 tarihinde 
protokol düzenlenerek yapılacak işlerle ilgili sorumluluklar belirlenmiş, bu 
çerçevede Halkapuıar Spor Salonu yapım işi İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanlığının sorumluluğuna bırakılmıştır. 

Halkapuıar Spor Salonu İnşaalı işi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca iki kez 
ihale edilmiştir Yapılan ilk ihale Belediye Başkanlığı tarafından iptal edilmiş, 
ikinci ihale ise sonuçlandırılmasına rağmen, yüklenici Emek İnşaat firmasının 
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi nedeniyle, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca fesh edilmiştir. 

Söz konusu Spor Salonunun Jl- 2J Ağustos 2005 tarihinde yapılacak olan 23. 
Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında kullanılması FİSU {Uluslar arası Üniversiteler 
Spor Oyunları Federasyonu) kuralları gereği zorunlu olduğundan, işin aciliydi 
dikkate alınarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü arasında yapılan 14/09/2004 tarihli ikinci protokol ile yapım işi 
Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü sorumluluğuna bırakılmıştı! 

Ru tarihten itibaren. Ülke olarak düzenlemeyi taahhüt etmiş olduğumuz Üniversite 
Olimpiyatlarının düzenleneceği 11 Ağustos 2005 tarihine 11 aylık bir süre soz 
konusudur 

Bu aşamada. Gençlik ve Spoı Genel Müdürlüğü olarak projelerin yeniden 
düzenlenmesi, ihale dosyasının hazırlanması ve işin ihale edilmesi için gereken 
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süreler düşünüldüğünde. Ülke olarak taahhütle bulunduğumuz 23 Üııiversiie 
Olimpiyatlarının düzenlenmesi imkansız bir noktaya gelmişi ir. 

Bu durum kaybolan Ülke itibarı ile birlikle ilgili kuruluşla yapılan mutabakat gereği 
yüktü bir tazminat ödenmesi demektir. 

l îu durum dikkate alınarak. Halkapınar Spor .Salonu İnşaatı ile ilgili önce 
danışmanlık ve denetim hizmetleri ihalesi yapılmıştır. Danışmanlık hizmet alım 
ihalesi, işin yukarıda anlatılan zorunluluk ve aciliyet durumu dikkate alınarak, 473*1 
sayılı Kamu İhale Kanununun 2 1 / b maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilmiş. 
05/10/ 2004 tarihinde yapılan İhaleye, bu alanda kendini kanıtlamış altı müşavir 
firma davet edilmiş ohıp ihale Yüksel Proje A § üzerine bırakılmıştır. 

Müşavir Yüksel Proje A Ş- hızla Halkapınar Spor Salonu ile ilgili projeleri yeniden 
düzenleyerek ihale dosyasını hazırlamış ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
teslim etmiştir. Bu işlemlerin tamamlandığı i lk im 2004 itibariyle kalan süre, oyunlar 
öncesi genel provalar düşünüldüğünde sadece sekiz aydır 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İlanlı Açık İhale Usulü ile ilgili zorunlu süreler 
dikkate alındığında, bahse konu I lalkapınar Spor Salonu yapını işinin bu usulle ihale 
edilerek Üniversite Olimpiyatlarına yetiştirilmesi mümkün değildir. Söz konusu 
olan ülkemiz itibarıdır ve Gençlik ve Spor Gene! Müdürlüğü bu düşünce ile 
Halkapınar Spor Salonu yapım işi ihalesini Kamu İhale Kanununun bu tür durumlar 
için cevaz verdiği 21 /b maddesine göre yapmıştır. 

Anılan ihalenin tamamlanmasından yaklaşık bir hafta sonra T .B.M.M. Genel 
Kurulunda kabul edilerek Cumhurbaşkanımızın onayı ile yürürlüğe giren 5255 sayılı 
23 Üniversite Olimpiyatları ile ilgili Kanun, organizasyonun önem ve acüiycti 
nedeniyle lünı ihaleleri 4734 sayılı Kamu (hale Kanunundan muaf tutmuştur. J3u 
durum dikkate alındığında ihale yönteminin haklılığı daha iyi anlaşılacaktır. 

Ayrıca. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılı içerisinde yapılan -
tüm ihaleler ve ihale tenzilatlarının incelenmesi halinde, ihalelerin son derece şeffaf, 
rekabete açık ve kanuni ölçüler çerçevesinde gerçekleştirildiği görülecektir. 

2. Halkapınar Spor Salonu yapını ihalesinde. Ülkemiz İnşaat sektöründe kendini 
kanıtlamış tüm büyük firmalar iic birlikte daha önce İzmir Büyük şehir Belediye 
Başkanlığı tarafından iki kez düzenlenen ihaleye katılan firmalar dikkate alınmış, 
kanun (KİK 4734 2 1 / b ) üç adet firma davetine cevaz vermesine rağmen ondörı 
firma davet edilmiştir. Davet edilen firmalar listesi aşağıdadır. 

1- Ak fen Holding 
2- Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. 
3- lJmak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş 
4- P.nka İnşaat ve Sanayi A.Ş 
5- Nurol İnşaat ve Sanayi A.Ş. 
6- Doğuş İnşaat ve Ticaret A Ş . 
7- İTekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. 
S- Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. 
9- Gesıaş İnşaat Sanayi A.Ş. 
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I O-Odak Mühendislik Madencilik Sanayi A.$ 
I l-Bozoğhı İnşaat Taahhüt vcTic.net LTD.ŞT1. 
I 2~ Çakarlar İnşaat Tic San. L IT) Şii- Yüzey Yapı Üretim Tic. LTD. STI 
13-Gökyol İnşaat A Ş . 
M-Mehmet ÇEL İK 

Davet edilen tüm lirmalann tümüne davet mektupları eklen tebliğ edilmiş, beş fırına 
ihale dosyası satın almış diğer tırmalar teşekkür mektubu göndermişlerdir. 

10.000 kişilik bir spor salonu yapını işi için, öngörülen sürenin yukarıda bahsedilen 
nedenlerden dolayı zorunlu olarak yedi ay gibi kısa bir süre olması katılımın düşük 
olmasının nedenlerindcndir. 

-v Söz konusu ihaleye katılan firmalardan, Gökyui İnşaat A.S firmasının teklif 
dosyasında sadece teşekkür mektubu yer alması. Mehmet Çelik fıınıasının teklif" 
dosyasında diğer evrakları tam olmakla birlikte, idari şartnamede istenilen anahtar 
teknik personellerden. Mimar Mustafa Ç A K M A K * a ait ilgili firmada çalıştığını 
belgeleyen SSK prim tevsik belgesinin bulunmaması. Çakarlar înş.Tic Sau.Lıd.Sıi-
Yü7.ey Yapı Üretim Tic.Ltd.Şti. ortak girişim gurubunun teklif dosyasında ise yine 
diğer evrakları tam olmakla birlikle, sirkelin çoğunluk hissesine sahip inşanı 
Mühendisi Muharrem Arduç' a ait Tasfiye Halinde T.Emlak Uankası A.Ş 
tarafından verilen "İş Deneyim Belgesi" nin Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 
54. maddesi çerçevesinde, muhtevası ve eklerinin incelenmesi sonucu belgenin " İş 
Denetleme" yerine " iş Yönelme Belgesi" olduğu tespit edilmiş. Buna göre Yapını 
İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 55. maddesinin b bendi gereği 1/10 oranında 
değerlendirilmeye alman belge tutan, isteklinin vermiş olduğu tekl i f fiyatı, idari 
şartnamede belirtilen % 60 yeterlik kriterini sağlamaması nedenleriyle, bahse konu 
firmaların tekl i f dosyaları eksik yorulmuştur. 

'1 İhaleye sunulan tekl i f dosyalarından uç adedi yukarıda belirtilen nedenlerle 
uygun olmayan teklif niteliğinde değerlendirilmiş, kalan iki teklif dosyası sahibi 
firma ile pazarlık aşamasına geçilmiştir. Yapılan pazarlık sonucunda, ihale üzerinde 
kalan Bozoğlu İnş. Taah. Ltd.Şti. ilk teklifine göre 4.878. 255.657.000. T L indirim 
yapmıştır 

5 Ilalkapınar Spor Salonu İnşaatı Yüksek Planlama Kurulunun 23.09 2004 tarih ve 
2004 /63 sayılı karan ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2004 yılı Yatırım 
Programına dahil edilmiştir Söz konusu işle ilgili gerekli ödenek, İzmir Buyukşehiı 
Belediye Başkanlığı ile yapılan 14/09/2004 tarihli protokol ile gerçekleştirilen arsa 
satışı karşılığı elde edilen 17.357.340.000.000. TL ile birlikte Bakanlığıma bağlı 
Gençlik ve Spor Genci Müdürlüğü yatırını ödeneklerinden karşılanmaktadır. 

ö Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılan ihalelerde, davet 
edilen firmalar ile firma mensuplarının politik tercihlerinin dikkate alınması söz. 
konusu değildir İhale üzerinde bırakılan Bozoğlu inşaat daha önce izmir 
Büyukşehır Belediye Başkanlığı tarafından yapılan her iki ihaleye de iştirak cimiş 
olup, her ik i ihalede de dosyası yeterli görülmüş, ikinci ihalede ise ekonomik 
yönden en avantajlı ikinci teklif olarak değerlendirmeye alınmıştır. Bozoğlu İnşaat. 
aynı /amanda 1002 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılan 
30.000 kişilik Urfa Stadı projesinin yapımcı firmasıdır 
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29.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Çanları Vali Yardımcılığına yapılan bir atamaya ilişkin 
Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/5327) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.RTeyyip Erdoğan taranndan yazdı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasa'nın 9s ve İtfûzoğûn 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Kenya Milletvekili 

İlgi :(aV7/2340 sayılı yazılı som önergem. 
(b) İçişleri Bakanlığının 9.6.2004 tarihli cevabı. 

ttf{B (a) önergeyle; Giresun Valisi A.Haydar ösıer Up ilgili^ idari y a r a 
kararlarının neden uygulanmadığı, valilik görevine neden İade eılilaıiınay. i valilik göreyini 
sürdürmesine engel tesldl eden bir dununun olup-olmadıgı, valilik makamı Eyerine AB ile ilgili 
komisyonlarda "geçici gOrevte" görevlendirilmelini gerektiren ~ne gibi ivedi, özel ve teknik*' 
sebep ve gerekçelerin bulunduğu sorolarak^HökOmet'in, yargı kararlarını uygulaması konusundaki 
yasal aorumlutaldan hatırlatılmıştı. 

İlgi (b) cevap İle; sOreç kabul edildikten sonra, en nihayet AB ile ilgili işlem 
hakkında da idari yargı tarafından ynrnimcyl Jurdıurssa karan verilmesi üzerine adı geçenin 
8 ^ 2 M 4 tarik, 2004/7310 sayılı Bakaalar Kurula Karan ile Çankırı Vattttğine atandığı 
bildirilmişti. Adı geçenin halen Çankırı Valisi olarak görev yaptığı bilinmektedir. 

Şimdi isa; Çankın Valisi A.Haydar önor'in ağabeyi olan ve Bakırköy Kaymakamı 
olarak görev yapan Kadri öner'in, Çankırı Vali Yardnacnı olarak görevlendirildiği basına 
yansıyan haberlerden öğrenilmiştir. 

Bu gelişmeler karşısında aşağıdaki sorulana cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Bakırköy Kaymakamı olarak görev yapan Kadri ö n e r hangi tarihte 
Çankırı'ya Vali Yardımcısı olarak atanmıştır? Bu işlemden sonraki, İdari yargı 
süreci ve devamında yeni idari işlem süreci nasıl seyretmiştir? En son tesis olunan 
idari yargı kararının içeriği ve konusu nedir? 

Çankırı'ya Vali Yardımcısı olarak atanma işlemi iptal edildiğine göre, 
adı geçenin aynı yere görevlendirilmesi hangi yasal ve takdiri gerekçeyle 
yapılmıştır? 

2-Bir kişinin, kardeşinin vali olarak görev yaptığı İl'e, idari yargı 
kararma rağmen Vali Yardımcısı olarak görevlendû-Umesi; yasal korullann dışında, 
siyasi nezaket, «tik kurallar ve insani duygularla bağdaşır mı? 

Böyle bir süreç, hukuk tanımaz uygulamalarda ısrar edihnesi ve yargı 
kararlannm açık bir şekilde ihlâl edilmesi yanında, "hak arama ve hukuk 
mücadelesi veren" kamu görevlilerinin ve sade vatandaşların sindirilmesi anlamına 
gelmez mi? 

Böylesine hukuk dışı bir uygulama, kamu yetkisinin insafsız ve 
acımasız bir şekilde kötüye kullanılması anlamına gelmez mi? 

Kadri öner'in Vali Yardımcısı olarak atanacağı başka bir ti yok 
muydu? Başka bir İl kalmamış mıydı? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.PGM.0.71.00.01-A/2>t':tt- İS /04/2005 

Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar Kararlar Dairesi Başkanlığına) 

İlgi : 08.04.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-432-10/1636 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandmlmasmı istediği yazılı soru 
önergesine (7/5327) ait somlar incelenmiş olup, cevaplar aşağıya çıkartılmıştır. 

Bakırköy Kaymakamı Kadri ÖNER 22.09.2003 tarihli ve 4939 sayılı Müşterek 
Kararname ile Çanları Vali Yardımcılığına atanmıştır. 

Adı geçen, bu atamanın iptali ve yürütmenin durdurulması için Bakanlığım aleyhine 
İstanbul 4. İdare Mahkemesinde dava açmış ve anılan Mahkeme 30.01.2004 tarihinde atama 
işleminin "yürütülmesinin durdurulmasına" karar verdiğinden yargı karan gereği Bakırköy 
Kaymakamlığı görevine başlatılmıştır. 

Bu görevini yürüttüğü sırada kardeşi Ali Haydar ÖNER Giresun Valisi iken, 
08.05.2004 tarih ve 7310 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Çarıkın Valiliğine atanmış ve 
17.06.2004 tarihinde görevine başlamıştır. 

Bakırköy Kaymakamı Kadri ÖNER1 in İdari Yargıdan aldığı "yürütmenin 
durdurulması" karanna Bakanlığım tarafından yapılan itiraz üzerine, İstanbul Bölge İdare 
Mahkemesi 30.04.2004 tarihinde "itirazımızın kabulüne" karar vermiş ve adı geçen Çarıkın 
Vali Yardımcılığı görevine başlatılmıştır. 

İlgilinin İstanbul 4. İdare Mahkemesinde açtığı dava esastan görüşülerek 31.05.2004 
tarihinde "dava konusu işlemin iptaline" karar vermiş olup, anılan iptal karan uygulanmış ve 
Bakırköy Kaymakamlığı görevine tekrar başlatılmıştır. 

İptal karanna karşı Bakanlığımın yaptığı itiraz üzerine Danıştay 5. Dairesi, İstanbul 4. 
İdare Mahkemesinin verdiği iptal karannın "yürütülmesinin durdurulmasına" karar 
verdiğinden Çankın Vali Yardımcılığı görevine başlatılmıştır. 

Bakanlığımca yapılan bu işlemler 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 
hükümlerine göre yargı kararlannın uygulanması amacıyla tesis edilmiştir. 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Gene) Müdürlüğü 

Sayı : B.OS.O.PGM.0.71.00.01-A/ /04/2005 

FConu : 

ö t e yandan, adı geçenin Çankırı İline başlatılmaması yönündeki talepleri de dikkate 
alınarak Çankırı Vali Yardımcılığına 16.03.2005 tarihinde başladığı günün ertesi günü 
17.03.2005 tarihli onay ile Çanakkale Vali Yardımcılığına vekaleten atanmıştır. 

Arz ederim. 

JkadirAKSU 
Bakan 

30.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nm, Türk Metal İş Sendikası Genel Başkanının 
malvarlığı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'm cevabı 
(7/5374) 

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

Ayağıdaki sorularımın Mal iye Bakanı Sayın Kemal U N A K İ T A N t a r a f ı n d a n 
yazıl ı o larak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla a r z e d e r i m . 
0 8 . 0 3 . 2 0 0 5 

_r — - y»£* 
Musa U Z U N K A Y A J „ 
Samsun Mi l le tveki l i 

Geçt iğ imiz günlerde bazı basın-yayın organlarında, 2 7 6 bin üyesi bulunan 
T ü r k M e t a l İ s Sendikasının son 3 0 yıldır genel başkanlığını yürüten ve eski b i r 
meta l isçisi olan M u s t a f a ÖZBEK'in dudak uçuklatan s e r v e t i , is te müthiş s e r v e t 
ve M u s t a f a Beyin Sendika Sal tanat ı vb isimlerle yayınlanan haber le rde; K ınkka le -
Samsun yolunda gaz dolum tesisi , Ankara-Çankaya'da 2 apar tman, Kuşadası'nda 
vi l la, Çubuk yolunda 12 dönümlük a raz i , Çubuk yolunda M e t a l Kooperat i f inde 
dubleks vi l la, Keçiören'de 2 da i re . Bahçeli evlerde 2 da i re . Bil k e n t t e vil la, O D T Ü 
Kooperat i f inde hisse, Gazi Üniversitesinde dubleks villa, Bursa'da villa, 
Kır ıkkale'de 5 katl ı apar tman, İ zmi r 'de kooperat i f hissesi, KKTC-öi rne 
Çata lköyde 15 dönüm araxl. â i r n e Karaoğlu mahallesinde da i re , Kır ıkkale'de 4 0 
dönüm a r a z i . O S T İ M ' d e tüp gaz dolum tesisi , kendine a i t j e e p , esi ve çocuklarına 
a i t 4 a d e t otomobi l , Beysukentte A katlı villa. Beysukentte vil la, Çayyolunda 
koopera t i f hissesi. Çubukta havuzlu ç i f t l ik . KKTCden yayın yapan A R T T V ve 
diğer ler in in sahibi olduğu iddiaları yer almıştır. 

S o r u 1 : Bir meta l isçisi olarak çalışmakta iken sendika yöneticisi olan M u s t a f a 
ÖZBEK" in basın-yayın organlarında yeralan malvarlığı i le ilgili iddialar 
doğrumudur, doğru ise ne kadar vergi ödemektedir? 

S o r u 2 : Sendika yöneticil iği maaşı i le bu kadar malvarlığının edinilmesi 
mümkünnıüdür, yoksa başka gelir kaynakları var mıdır? 

S o r u 3 ı Bu kadar yüklü servet in meşru kaynağı hel l imidir , değilse her hangi b i r 
istem yapılmrşmıdır? 

S o r u 4 : Uzun yı l lar sendika başkanlığı ve h a t t a Ölene kadar sendika sal tanat: 
sürdürülmesi doğrumudur, değilse bu konuda yapılmış b i r çalışma varmıd ı r? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL.0.82/8211-411 

KONU: Soru önergesi 18.ü4.05*O 1 7 0 5 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 31.03.2005 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.U.10.00.02-10096 sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Musa UZUNKAYA'mn tarafıma tevcih ettiği 7/5374 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan 1 inci soruya ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergi Mahremiyeti" başlıklı 5. maddesinde; 

"Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili 
kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine 
veya mesleklerine müteallik olmak üzere Öğrendikleri sırlan veya gizli kalması lazım gelen 
diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef ine 
kullanamazlar; " hükmü yer almaktadır. 

Bu nedenle soru önergesinde yer alan 1 inci sorudaki hususun vergi mahremiyeti 
kapsamına girmesi nedeniyle cevap verilmesi mümkün görülmemiştir. 

Diğer yandan, soru önergenizde yer alan diğer hususların Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının görev alamna girmesi nedeniyle, cevaplandırılması amacıyla soru önergenizin 
bir örneği ilgili Bakanlığa gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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31.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, bilardolu kahvehane işletmelerinden alınan eğ
lence vergisine ilişkin sorusu ve Maliye Bakam Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5375) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Saym Kemal UNAKTTAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıianmla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Buna Milletvekili 

Bilardolu kahvehane işletmeleri son günlerde ekonomik olarak zorlandıklarını 
belirtmektedir. Bursa ilinde faaliyet gösteren Bilardolu kahvehane işletmeleri, 
01.01.2005 tarihi itibariyle yürürlüğe giren vergi uygulamaları neticesinde, daha 
önceden 27.00 YTL olarak ödedikleri eğlence vergisini 150.00 YTl olarak ödemeye 
başlamışlardır. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğazlar göz önünde 
bulundurulduğunda bu işletmelerin haksızlığa uğradıkları ortadadır. Vergi artış oranı 
ise çok yüksek bir düzeyde yapılmıştır. Bu işletme sahiplerinin mağduriyetlerinin 
giderilmesi adına bu oranlarda yeni bir düzenleme yapılması yararlı olacaktır.' 

1. Bilardolu kahvehane işletmelerinden alınan eğlence vergisinde yapılan artışın 
bu kadar yüksek olmasının sebepleri nelerdir? 

2. Bu İşletmelerden alınan vergilerin belirlenmesindeki kriterler nelerdir? 
3. yapılan bu uygulama neticesinde, bazı işletmeler kapanmayla karşı karşrya 

kalmaktadır. 6u işietmelerin kapatılmaması için nasıl bir düzenleme yapmayı 
planlıyorsunuz? 

4. Vergilendirmede adaletli bir sistem uygulanması açısından arttşlann da gelirlere 
uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? 

5. Bilardolu kahvehanelerin eğlence vergilerinin düşürülmesi ile ilgili olarak neler 
yapmayı planlıyorsunuz? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYİ : B.07.0.GEL.0.82/8211-412 

KONU: Soru Önergesi 18.1)4. Û 5 *0 1 7 Ö 5 G 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 31.03.2005 tarih ve 
4.01.Ö.GNS.0.10.00.02-10096 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎRELMn tarafıma tevcih ettiği 7/5375 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 inci maddesinde belediye sınırlan ile 
mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin eğlence vergisine tabi 
olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun istisna ve muaflıklara ilişkin 19 uncu maddesinin 
5 numaralı bendinde de, bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerde 
kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocaklan olduğu belirtilen yerler eğlence vergisinden 
istisna edilmiştir. 

İşletmelerin eğlence vergisine tabi olup olmadıklarına ruhsatnamelerinde yazılı 
bilgilere göre karar verilmektedir. Ruhsatnamelerinde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay 
ocağı olduğu belirtilen işyerleri eğlence vergisine tabi değildir. Ancak, ruhsatnamelerinde 
"bilardo salonu" olduğu belirtilen yerlerde eğlence vergisinin alınması gerekmektedir. 

Öte yandan, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınmakta olan çeşitli vergi 
ve harçlarla ilgili tutarların yer aldığı tarifelerde 1992-2004 yılları arasında herhangi bir artış 
yapılmamıştır. Yüksek enflasyon yaşanan yıllar boyunca anlamını yitiren bu tutarlar Yeni 
Türk Lirasına uyum çerçevesinde vergi kanunlannda yapılan değişiklik çalışmaları sırasında 
toptan eşya fiyat endeksindeki değişim dikkate alınmak suretiyle güncellenmiştir. 

2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan tablonun "III- biletle girilmesi 
zorunlu olmayan eğlence yerlerinden (Günlük, YTL)" başlıklı kısmına göre; bilardo 
salonlarından asgari 5 YTL, azami 100 YTL olmak üzere eğlence vergisi alınması 
gerekmektedir. Söz konusu vergi tutannı belirleme yetkisi ilgili Belediye Meclisine aittir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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32.- Sivas Milletvekili Nurettin SÖZEN'in, Sivas-Zara'daki Çakrı Tuzlasına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5376) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA, 

Aşağıda belirttiğim sorularımın Maliye Bakanı Sayın 
Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 16.03.2005 

l 
Prof. Dr. Nurettin SÖZfeN 

Sivas Milletvekili 

1-) Sivas İli Zara İlçesi Tuzgölü sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti 
TEKEL A.Ş.'ye ait olan "ÇAKRI TUZLASI" özel bir şirkete satılmıştır. Bu 
satış hangi yöntemle yapılmıştır? 

2-) Bu müessesenin KDV dahil Devlete bir yıllık geliri ne kadardır? 

3-) Müessesse ne kadar fiyatla hangi kurum ve kişilere satılmıştır? 

4-) Devletin bu satıştan zararı olmuş mudur? 

5-) Satışı yapılan müessese daha önce herhangi bir kurum ve kuruluşa 
kiraya verilmiş midir? Verildiyse aylık ücreti ne kadardır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYİ B.02.1.ÖİB.0.65.0O.O0/ 5379 
KONU 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sivas Milletvekili Prof. Dr. Nurettin SÖZEN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/5376 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz. ve Alkol işletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğünce sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU t- Sivas İli Zara İlçesi Tuzgölü sınırlan içerisinde bulunan mülkiyeti TEKEL A.Ş. 'ye 
ait olan "ÇAKRI TUZLASI" özel bir şirkete sutılmtşür. Bu satış hangi yöntemle yapılmıştır? 

CEVAP 1- Erzincan Tuz İşletmesi Müdürlüğüne bağlı Çarkı Tuzlası, TEKEL Yönetim 
Kurulunun 29.08.2002 tarih ve 812 sayılı karan ile Bünyamin Sefa YILMAZ tarafından kiralanmıştır. 
İşletmeci 03.07.2003 tarihli dilekçesi ile, 4683 sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 
geçici 4 üncü maddesi uyarınca anılan tuzlanın rayiç bedelle tarafına satılmasını talep etmiştir. 

TEKEL Yönetim Kurulunun 08.08.2003 tarih ve 465 sayılı kararı ile, 4683 sayılı Kanunun 
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin (a) bendinin son fıkrasında yer alan; 
"ruhsat sahibi TEKEL 'e ait kira bedeline konu olan bina, tesisler ve arazilerin salısını rayiç bedelle 
isteyebilir" hükmüne istinaden Çakrı Tuzlasında bulunan mülkiyeti Hazineye ait araziler hariç, 
TEKEL mülkiyetindeki bina, tesis ve arazilerin, Bünyamin Sefa YILMAZ'a satılmasına karar 
verilmiştir. Çakrı Tuzlasında TEKEL mülkiyetindeki bina, tesis ve araziler tespit edilen rayiç bedel 
olan 170.832.887.000.-TL üzerinden Bünyamin Sefa YILMAZ'a satılarak Temmuz 2004 tarihi 
itibariyle tapu işlemleri neticelendirilmiştir. 

SORU 2- Bu müessesenin KDV dahil Devlete bir yıllık geliri ne kadardır? 

CEVAP 2- Çakrı Tuzlası işletmecisi Bünyamin Sefa YILMAZ ile 23.09.2002 tarihinde 
düzenlenen sözleşme uyarınca kira bedeli, aylık 8.713.700.000.-TL ve KDV dahil yıllık 
l04.564.400.000.-TL'dır. 

5177 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 20 
inci maddesi ile 3213 sayılı Maden Kanunun 46 ncı maddesine eklenen fıkrayla, "Hazinenin özel 
mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerde yapılan madencilik faaliyetleri için bu 
Kanunun yürürlük tarihi olan 05.06.2004 tarihinden itibaren kira, ecrimisil alınmaz" hükmü 
getirilmiştir. 

Çakrı Tuzlasının kapladığı alandaki gayrimenkullerin bir kısmının mülkiyetinin Hazineye ait 
olması ve satışa konu TEKEL'e ait bina, tesis ve arazilerin ise atıl durumdaki binaları ve kullanım 
dışı araziyi kapsaması nedeniyle, yukarıdaki hüküm muvacehesinde 05.06.2004 tarihinden sonra kira 
alınması hukuken mümkün değildir. 

15 fa 2005 
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SORU 3- Müessese ne kadar fiyatla hangi kurum ve kişilere satılmıştır? 

CEVAP 3- Çakrı Tuzlasındaki TEKEL'e ait bulunan atıl vaziyetteki taşınmazlar, işletmeci 
Bünyamin Sefa YILMAZ adlı kişiye rayiç değeri olan 170.832.887.000.-TL bedelle satılmıştır. 

SORU 4- Devletin hu satıştan zararı olmuş mudur? 

CEVAP 4- 28.07.2004 tarihli Ufuk ŞİMŞEK imzalı şikayet dilekçesinde Çakrı Tuzlasının 
satışının ihalesiz olarak ve rayiç bedelin altında yapıldığı iddiası özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
tarafından incelettirilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak düzenlenen 23.08.2004 tarihli inceleme raporunda; "TEKEL Genci 
Müdürlüğünce tesis edilen söz konusu işlemde kurum zararı bulunmadığı" neticesine varılmıştır. 

Zara Cumhuriyet Başsavcılığınca bu konuda vaki şikayet Özerine yapılan hazırlık soruşturması 
neticesinde, 03.11.2004 tarih ve 2004/346, Hz.No, 2004/238 K. Sayılı karar ile "Takipsizlik" kararı 
verilmiştir. 

SORU 5- Satın yupılan müessese daha önce herhangi bir kurum ve kuruluşa kiraya verilmiş 
midir? Verildiyse aylık ücretine kadardır? 

CEVAP 5- Erzincan Tuz işletmesi Müdürlüğüne bağlı Çakrı Tuzlasının kiralanması için TEK Kİ. 
Yönetim Kurulunun 27.04.2001 tarih ve 347 sayılı kararı gereği ihaleye çıkılmıştır. 31.05.2001 günü 
yapılan ihalede başvurulan açık artırma yöntemi neticesinde en yüksek teklifi veren 
(163.000.000.000.-TL) Cam-Pak firmasına geçici ihalenin yapılmasına karar verilmiştir. Ancak 
ihaleyi birinci sırada kazanan firmanın Maden İşleri Genel Müdürlüğüne intibak başvurusu 
yapmaması nedeniyle ihaleyi ikinci sırada kazanan Bünyamin Sefa YILMAZ ile Yönetim Kurulunun 
29.08.2002 tarih ve 812 sayılı kararıyla kira akdi yapılmasına karar verilmiştir. Bünyamin Sefa 
YILMAZNn ihalede taahhüt ettiği kira bedeli 8.713.70O.0OO.-TL'dır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
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33.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, EBK Kayseri Kombinasının özelleş
tirilmesiyle yaşanan işsizlik sorununa ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/5378) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasalın 98. ve T.BM.M tçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

16.03.2005 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

Et ve Balık Kurumu (EBK) Kayseri Kombinası özelleştirme kapsamında, 
ÖYK kararı ile kapatılmış ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiştir. 

Bu kapsamda; 
1- Kombinada çalışan işçilerin tamamının iş akdinin feshedilerek, devir 
işlemi gerçekleştirilirken, kombinanın tasfiyesi mi düşünülerek, "işçisiz 
devir" tercih edilmiştir? 

2- ÖYK'nın aynı tarihli kararında, Konya'daki EBK kombinası Meram 
Belediyesi'ne "işçileriyle" devredilmiştir. Aynı kuruma alt 2 kombinada 
neden farklı ölçüler uygulanmıştır? 

3- Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, söz konusu kombinayı 
istemediğini, yazılı olarak bildirdiği ifade edilmektedir. Bu durumda, 
kombinanın üretimden çıkarılması söz konusu olacaksa, bunun ülke 
ekonomisine vereceği zarar hesaplanmtç,mıdır.? .EBK kombinalarının 
özelleştirilmesi ve kapatılmasının ardından, hayvancılığın zarar gördüğü, 
kaçak ve sağlıksız ortamlarda kesimlerin arttığına ilişkirf şikayetlerden 
haberdar mısınız? 

4- Kayseri ve çevresindeki hayvan üreticileri ile Kayseri halkının 
kapatmaya karşı büyük tepkisini yansıtan 50.000'i aşkın vatandaşın 
imzasını taşıyan dilekçe, Bakanlığınızca göz önüne alınacak mıdır? 

5- Üretimi durduran, işçileri işsiz bırakan ve özelleştirmeyi, kuralsız ve 
Ölçü tanımaz biçimde uygulayan anlayışa ne zaman son vereceksiniz? 
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T.C 
BAŞBAKANLIK ! 5 fa 2D0S 

Özelleştirme idare» Başkanlığı 

SAYI :B.02.!.ÖİB.0.65.00.00/ " " * ^ -
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Antalya Milletvekili Feridun BALOĞLU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/5378 esas sayılı yazdı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Et ve Balık Kurumu (EBK) Kayseri Kombinası özelleştirme kapsamında, ÖYK kararı ile 
kapatılmış ve Kayseri Buyükşehir Belediyesine devredilmiştir. 

Bu kapsamda; 

SORU I- Kombinada çalışan işçilerin tamamının iş akdinin feshedilerek, devir işlemi 
gerçekleştirilirken, kombinanın tasfiyesi mi düşünülerek, "işçisiz devir" tercih edilmiştir? 

CEVAP 1- EBÜ A.Ş.'ye ait Kayseri Et Kombinasında Kayseri Buyükşehir Belediyesine 
devrinden önce 3 memur, 8 sözleşmeli personel, 55 daimi, 4 geçici olmak üzere toplam 70 
personel istihdam edilmektedir. Kombinanın faaliyetleri sürekli zararla sonuçlanmıştır. 2002 
yılında 962 milyar TL, 2003 yılında 1.668 milyar TL, 2004 yılında ise 788 milyar TL zarar 
etmiştir. Kombina kamunun kıt kaynaklarını tüketir konumdadır. Kamu elinde işletmecilik 
yapması mümkün görülmemektedir. EBÜ A.Ş.'nin hisse satışları dahil olmak üzere Kombina 
için 5 kez ihaleye çıkılmış ya teklif gelmediği için ya da teklif rakamları yeterli görülmediği için 
ihaleler iptal edilmek zorunda kalınmıştır. 

Kombina çok düşük kapasitelerle üretimine devam etmekte ve üreticilere olan 
yükümlülüklerini zamanında yerine getirememektedir. Serbest piyasa koşullarında rekabet 
imkanı olmayan işletmenin daha uzun süre bu hali ile faaliyetinin mümkün olmadığı 
düşünülmektedir. 

SORU 2- ÖYK'nın aynı tarihli kararında, Konya'daki EBK kombinası Meram 
Belediyesine "işçileriyle" devredilmiştir. Aynı kuruma ait 2 kombinada neden farklı ölçüler 
uygulanmıştır? 

CEVAP 2- Konya Et Kombinası ile Kayseri Et Kombinası arasındaki farkın nedeni 
Belediyelerin talepleridir. Konya Meram Belediye Başkanlığı 13.09.2004 tarih ve 2713 sayılı 
yazısı ile kombinayı çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer sosyal hakları 
belediyelerince karşılanmak üzere talep ettiğinden, devir işçilerle birlikte yapılmıştır. Konya Et 
Kombinasının şehir merkezinde olması, nedeniyle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarını 
karşılayabilecek bir ekonomik değer ifade etmektedir. 
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SORU 3- Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, söz konusu kombinayı istemediğini, yazılı 
olarak bildirdiği ifade edilmektedir. Bu durumda, kombinanın üretimden çıkarılması söz 
konusu olacaksa, bunun ülke ekonomisine vereceği zarar hesaplanmış mıdır? EBK 
kombinalarının özelleştirilmesi ve kapatılmasının ardından, hayvancılığın zarar gördüğü, 
kaçak ve sağlıksız ortamlarda kesimlerin arttığına ilişkin şikayetlerden haberdar mısınız? 

CEVAP 3- Kombina, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 30/09/2004 tarih ve A-l-l-433-
2695 sayılı yazılarına istinaden özelleştirme Yüksek Kurulunun 08/11/2004 tarih ve 2004/111 
sayılı ÖYK Kararı ile Kombina üzerinde bulunduğu taşınmazın tamamı ile üzerindeki binalar 
makine ve teçhizat ve mütemmüm cüzleri ile birlikte 1580 sayılı Kanunun 15/40 ve 117 nci 
maddeleri uyarınca şehrin ihtiyaçlarını karşılamak ve kamu yararına ait hizmetlerde 
değerlendirmek amacıyla anılan Belediyeye devredilmiştir. Çalışanların iş akitleri feshedildikten 
ve tapu devir işlemleri yapıldıktan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi 26/01/2005 tarih ve A-
1-1-024-239 sayılı yazıları ile devirden vazgeçtiklerini bildirmişlerdir. Ancak bu talebin devir 
işlemlerinden sonra yapılması nedeni ile herhangi bir işlem tesis edilememiştir. Kayseri 
bölgesinde sıhhi ortamlarda kesim yapan işletmeler bulunmaktadır. Kombinanın bu hali ile 
faaliyetinin ülke ekonomisine faydadan çok zarar verdiği yıllar itibarıyla faaliyet sonuçlarına 
bakıldığında görülmektedir. Kaçak kesim ile önlemleri almak Tarım Bakanlığı ile Belediyelerin 
görevleri arasındadır. 

SORU 4- Kayseri ve çevresindeki hayvan üreticileri ile Kayseri halkının kapatmaya karşı 
büyük tepkisini yansıtan 50.000'i aşkın vatandaşın imzasını taşıyan dilekçe, Bakanlığınızca 
göz önüne alınacak mıdır? 

CEVAP 4- Kayseri ve civarı hayvan üreticileri ile meslek teşekküllerinden Başbakanlığa, 
Tarım Bakanlığına, Maliye Bakanlığına ve özelleştirme İdaresi Başkanlığına olmak üzere 
yaklaşık 200 kişinin dilekçesi intikal etmiştir. İlgililere gerekli cevaplar verilmiştir. Ancak 
dilekçe veren bir kısım kişilerin adres ve isim bilgilerinin doğru olmaması nedeniyle cevap ile 
ilgili gönderiler posta idaresi tarafından iade edilmiştir. 

SORU S- Üretimi durduran, işçileri işsiz bırakan ve özelleştirmeyi kuralsız ve ölçü 
tanımaz biçimde uygulayan anlayışa ne zaman son vereceksiniz? 

CEVAP 5- Kayseri Et Kombinasında iş akdi feshedilen işçilerden talepte bulunan 57 
işçiden, 54 işçinin tamamı 2004 tarih ve 7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde diğer 
kamu kuruluşlarına yerleştirilmiştir. Sözleşmeli ve memur statüsünde çalışan personelin tamamı 
da 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde diğer kamu kuruluşlarına nakledilmiştir. 

EK-1 iş akdi feshedilen işçi listesi 
EK-2 Atama listesi 
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KAYSERİ ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ 
29.01.200S TARİHİNDE İŞ AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİ ÜSTESİ 

öıra 
No 

1 
2 
3 | 
4 
5 
a 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 I 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
ao 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
4f 

Soyadı 

Akburafc 
Akdeniz 
Alperfcn 
Amas 
Atag 
Atmaca 
Barlık 
Sayhan 
Berkaban 
Beraat 
Bıytk 
Boy 
Çeker 
Cet* 
Ceön 
Düz 
Erderrtir 
Eıdoojnus 
Ersoy 
E90TI 
Eser 
GemKfo 
Gerçek 
Gezer 
Gdktas 
Güzel 
ffhan 
ICTaiastıoâlu 
Kandur 
Karabulut 
Karakoc 
Karaman 
Kesici 
KocatOrk 
Koç 
Meıcan 
ÖBrüce 
Öecan 
Özhan 
Özkan 
Ofckan J 

Adı 

Fuat 
Cevdet 
Dursun 
Nedim 
Mevllit 
Reşit 
Hanal 
A» 
Erol 
Şenol 
Soner Goskun 
Ersal 
Ahmet 
Nevzat 
öztekin 
Hfcmet 
Yüksel 
Cfengb 
Hayrettin 
Mehmet 
Adam 
Yücel 
Yusuf 
Zeynel 
Zafer 
Nuh 
Hüseyin 
özlem 
Oztaklrt 
Menderes 
Yıtmaz 
Ali 
M.satt 
Ouran 
Ws 
Ömer 
Hatice 
Rasat 
tama 
tdrls 
Mustafa 

En Son Görev Yaptığı 
Özalaattnlan Kamu 

Kurulusu 
EBÜAS*Kayâ*i £t Komb. 
EBÛAŞ-ttayttri B Komb. 
EBÜAtf-Keyaart Et Komb. 
EBUAŞ-Kayserl Et Komb. 
EBÜAŞtKay&eri Et Komb. 
E8ÜA$-K*yMrl Et Komb. 
EBÜA&Kavaeri Et Komb. 
EfiÜA^Kayserl Et Komb. 
EeOAS>KayMtt Et Komb. 
EBCkA&Kayaeri & Komb. 
EBÛA$<Kavsatf Et Komb. 
EBÛA&Kw—rt fit Komb. 
EBÜA5«Kav*eri Et Komb. 
EBÜAŞttayaeri Et Komb. 
EBÜABiKayaori B Komb. 
EBÛA$4Uveeri Et Komb. 
EBOAS-Kayaeri Et Komb. 
EBÜAS-Kavaeri El Komb. 
E8QA&*«yaeri Et Komb. 
EBÛAÇ-Kayaeri Et Komb. 
eBttAfrfcayaert Et Komb. 
EBÜAŞ-baysert Et Komb. 
EBÜA$*avseri Et Komb. 
EB0A94Cayseri Ei Komb. 
EBÛAS-Keyseri Et Komb. 
EBÛAŞ-İCayaeri Et Komb. 
EBÛAS^Caıyeari Et Komb. 
EBÜA$-Kayaon Et Komb. 
EBÜAŞ-Kayaeri Et Komb. 
EBÜAB-Kayaari El Komb. 
EBOAş-Kayaeri Et Komb. 
EBÜAS-Kayearl B Komb. 
EBOAS-Kaystrl Et Komb. 
EBOA^Kavaari Et Komb. 
EB0A3-K«yseri Et Komb. 
EBÜAS-Kayaari B Komb. 
EBÜAS-Kayaarl a Komb. 
EBOAB-Kayaari B Komb. 
EBOAB-Kevseri Q Komb. 
EBOABMtayaeri Et Komb 
EBOAG-Kayseri El Komb. 

T.C. Kimlik 
T.C. Kimlik 

NO 
36391206362 
46666216366 
98617034636 
36976205324 
18608156624 
41518828522 
17366545266 
16433B04122 
26364246240 
18216663468 
34732645400 
45634443646 
16954965062 
12149513660 
51835286784 
11609159836 
47221590910 
$4066349266 
64237222154 
24010975424 
31966066044 
35569817466 
47341465082 
14342041942 
40964302616 
13677742256 
19670649064 
12699577334 
39677467494 
57607431812 
T6744053516 
54666205736 
26728900262 
26666107426 
41962604530 
46536160412 
12176716788 
26636120714 
13097575726 
46146222S36 
45739478478 

Emekli vaya 
Sigorta 
Sicil No 

14979603 
19185360 
17769143 

601199601368 
17436543 
12867881 
13824160 
15752208 
12663670 
12760620 
11530690 
15166117 
12659123 
20130242 
16698426 
16000062 
21969891 
19162476 
10302970 
14977826 
10001634 
20336410 
20015239 
16466696 
13680346 
13086625 
13624175 
17616356 
10309553 
12649097 
18398361 
20240142 
15159456 
16464833 
22286302 
10307647 
14975747 
18661252 

600199237067 
16426571 
17362699 
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KAYSERİ ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ 
26.01.200S TARİHİNDE İŞ Ako! FESHEDİLEN İŞÇİ LİSTESİ 

ftffl 
No 

42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
S6 
57 

Soyadı 

Sara 
Sarığa 
Soytüı* 
Şahin 
Şahin 
Simsek 
Tamur 
Tannlojlu 
Tekta* 
Uzaö 
Ünal 
Yelen 

m 
Y*te 
Yıldız 
Y*mz 

Atfı 

Menderes 
Ata. 
Mtetam 
İlhan 
Mahmut 
Celebi 
A.Turan 
Cahit 
Arif 
Muhrrtn 
Ceyhan 
Hüseyin 
Arif 
Musa 
Servet 
Bavnm 

fcnaortGönvYaptiöı 
ÖMdittirilen Kamu 

Kurutum 
EBOAş-KeyseriEtKomb. 
EBÜAÇ-rfoyMri Et Komb, 
EBÜA6-tfay«ri Et Komb. 
SeÜAe-Kfysorr m Komb. 
EBÜA*-Kayseri fil Komb. 
ÇBÜAS-K^oerıetKorob. 
EBÜA3-Nay»r1 El Komb. 
EBüAŞ-^ayMrtetKomb. 
6BÜAŞ-K| 
E0ÜA** 
E80AŞ-K 
EBÜAŞ* 
EÖÛA$-Kj 
EÖÜA£K( 
EBUAfKı 

lysori Et Komb. 
iyoeri gt Komb. 
lys&nEtKomb. 
ıye»ri Et Komb. 
WMrf Et Komb. 
iyeMİ Et Komb. 
«•on* B Komb. 

EBÛA£4Uya*ri a Komb. 

T.C. Kimlik 
T.C. Kimlik 

No 
55937111996 
43376004738 
65354506968 
22075518686 
29036006206 
00606166426 
22343061608 
31702705520 
31612040126 
10442655782 
33590046144 
26027476050 
56731230636 
44782621116 
16925211840 
30526468620 

Emokftveye 
8İBOfta 
SfcrtNo 

11945153 
13006641 
17734711 
12846260 
14540631 
21224670 
17724624 
16604067 
12637405 
12655420 
16605311 
17213400 
13820022 
17964605 
12005786 
12667702 
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34.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kap
samındaki bazı hizmet gruplarının maaş artışlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/5382) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

^ -) U»*"— \ 
Ümmet K A N D O Ğ A N \ 
DYP Denizli Milletvekili 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan, 
Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Emniyet 
Hizmetleri grubunda yer alan 4 üncü, 7 nci ve 11 inci derecede oulunan 
memurlar Ocak 2005 tarihi itibari ile ne kadar maaş almaktadrYlar? 

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan, 
Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Emniyet 
Hizmetleri grubunda yer alan 4 üncü, 7 nci ve 11 inci derecede bulunan 
memurlar 1 derece ilerlemesine tabi olduklarında maaşları kaç YTL 
artmaktadır ? 

T . C . 
M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I 

B ü t ç e v e M a l i Kontro l G e n e l MUdlirlUftfi 

VJ.Q4.0 5* 6 8 0 G 
S a y ı : B .07 .O .BMK.0 .12 - 19 

K o n u : Yaz ı l ı Soru ö n e r g e s i 

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

t lg i : 31 /03 /2005 tarihli ve A.Ol .0 .GNS.0 .10 .0O.02-IO096 sayıl ı yaz ın ı z . 

t lgi yaz ı e k i n d e a l m a n . Den iz l i Mil le tveki l i Sayın Ü m m e t K A N D O Ğ A N ' a ait 7 /5382 
esas numara l ı yazı l ı soru öne rges inde belirt i len husus la r değe r l end i r i lmi ş ve Bakan l ı ğ ımız 
görüşü a şağ ıda bel i r t i lmişt i r . 

5 2 8 9 sayı l ı M e m u r l a r ve D iğe r K a m u Görevl i le r ine Bi r D e r e c e Ver i lmes i H a k k ı n d a 
K a n u n ile 15/0I/2OO5 ta r ih inde görevde bu lunan ve daha ö n c e bir de rece ar t ı ş ından 
f a y d a l a n a m a y a n k a m u görev l i le r ine i lave bir de rece ver i lmekted i r . 

B u K a n u n u n uygulanması s onucunda ilgili pe r sone l in m a a ş l a r ı n d a m e y d a n a ge lecek 
değiş ikl ik ler , d ü z e n l e m e d e n yara r lanacak personel in tabi o lduğu persone l k a n u n u , h i z m e t 
sınıfı , g ö r e v yapt ığ ı k u r u m , kadro unvanı , h izmet yılı ve m a a ş aldığı de rece ile emekl i 
ke seneğ ine esas ay l ı k dereces i gibi kr i ter lere bağlı o la rak farklı l ık gös te rmek ted i r . 

B u k a p s a m d a Gene l İdare Hizmet ler i Sınıfı, T e k n i k H i z m e t l e r Sınıfı , Sağl ık 
H izme t l e r i Sınıfı ve E m n i y e t Hizmet le r i Sınıf ında yer a lan bazı unvanla r ın bir derece 
ve r i lmes i u y g u l a m a s ı n d a n ö n c e k i ve sonraki maaş lar ı ekte y e r a lan t a b l o d a göster i lmiş t i r . 

Bi lg i le r ine a r z ede r im . 

il U N A K I T A N 
B a k a n ı 
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BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDAN YARARLANAN BAZI KAMU GÖREVLİLERİNİN 
AYLIKLARINDA MEYDANA GELEN ARTIŞLAR 

Hizmet 
Sınıfı Unvan / Derece 

Bir Derece 
Verilmeden 
Önceki Net 
Aylığı (YTL) 

Unvan / Derece 

Bir Derece 
Verildikten 
Sonraki Net 
Aylığı (YTL) 

Net 
Fark 
(YTL) 

Net 
Artış 
Oram 

(%) 

GİH 

GİH 

GİH 

THS 

THS 

THS 

SHS 

SHS 

SHS 

EHS 

EHS 

EHS 

MEMUR 4/1 

MEMUR - 7/1 

MEMUR-11 /1 

MÜHENDİS-4 /1 

MÜHENDİS 7/1 

TEKNİSYEN-11/1 

DOKTOR - 4/1 

DOKTOR - 7/1 

HEMŞİRE-11/1 

BAŞKOMİSER-4/1 

POLİS MEMURU - 7/1 

POLİS MEMURU - 9/2 

571 

538 

529 

898 

845 

570 

976 

909 

818 

1.058 

922 

883 

MEMUR - 3/1 

MEMUR - 6/1 

MEMUR-10/1 

MÜHENDİS -3/1 

MÜHENDİS - 6/1 

TEKNİSYEN-10/1 

DOKTOR - 3/1 

DOKTOR - 6/1 

HEMŞİRE-10/1 

BAŞKOMİSER - 3/1 

POLİS MEMURU - 6/1 

POLİS MEMURU - 9/2 

583 

539 

530 

903 

857 

572 

981 

916 

619 

1.069 

923 

884 

12 

1 

1 

5 

12 

2 

4 

7 

1 

11 

1 

1 

2,1 

0,2 

0.2 

0.6 

1.4 

0,4 

0.5 

0,8 

0,2 

1,0 

0.1 

0,1 

- 4 9 0 -



T.B.M.M. B : 85 19 . 4 . 2005 O : 2 

35.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Has
tanesi Başhekimi hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın 
cevabı (7/5389) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY 
Ankara Milletvekili 

Sağlık Bakanlığına Bağlı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara 
Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 'inde şu andaki Başhekim Dr. 
Cebrail ŞİMŞEK 'in yönetici olarak tasarrufları ve çıkılan ihalelerle ilgili çeşitli 
iddialar ortaya atılmaktadır. 

SORULAR; 

Soru 1- Başhekim Cebrail ŞİMŞEK SSK Ulus Hastahanesinde iken 
Hastane çalışanlarının siyasi düşüncelerine göre liste yapmış mıdır? 
Kendisi gibi dttsfinmeyenleri 1996-98 yılları arasında SSK Genel 
Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirmiş midir? Hastahane ye yapılan. 
teftiş sonucunda Amasya Devlet Hastahanesine tayini çıkmış mıdır? 

Soru 2- Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastahanesinde 200 milyar TL ye verilen asansör ihalesi 
iptal edilmiş midir? Edildiyse neden iptal edilmiştir. Daha sonra aynı 
asansör ihalesi 374 milyar TL 'ye Armada Mühendislik ve Asansör 
Tic Ltd.Şti Firmasına mı verilmiştir? Bu ihale Kamu İhale Yasasına 
uygun olarak mı yapılmıştır? 

Soru 3- Armada Mühendislik ve Asansör Tic Ltd. Şti. Firmasının 
ihale dosyasında vermiş olduğu İş Deneyim ve, İş, Bitirme Belgeleri ile 
diğer belgelerin doğruluğunun araştırılması yapılmış mıdır? 

- 4 9 1 -
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T.C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B İOOTHGO100002/9240 1 S. ÛH. 0 S * O V O O 1 
Kx>nu:Yazılı soru önergesi 

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

ilgi : 31.03.200S tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Û1 O.GNS.0.1O.00.O2-1O096 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY tarafından verilen "Ankara 
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi hakkındaki 
bazı iddialara ilişkin" 7/5389 sıra sayılı yazılı soru önergesi'nin cevabı ilişikte 
gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Recep 
Bakan 

Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY tararından verilen "Ankara 
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğirim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi 

hakkındaki bazı iddialara ilişkin" 7/5389 saydı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU 1- Başhekim Cebrail ŞtMŞEK SSK Ulus Hastanesinde iken Hastane 
çalışanlarının siyasi düşüncelerine göre liste yapmış mıdır? Kendisi gibi düşünmeyenleri 
1996-98 yılları arasında SSK Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirmiş midir? Hastaneye 
yapılan teftiş sonucunda Amasya Devlet Hastanesine tayini çıkmış mıdır? 

CEVAP 1- Dr.Cebrail ŞtMŞEK, SSK Ulus Hastanesi Başhekimliği görevi sırasında 
çalışanları siyasi düşüncelerine göre liste yapmamış olup, SSK. Genel Müdürlüğüne bu 
konuda bir bildirimi olmamıştır.. Diğer yandan, hastaneye yapılan teftiş sonucunda Amasya 
SSK Hastanesine tayini çıkması konusu doğrudur. Ancak, mahkeme kararlarıyla yapılan 
atama durdurulmuş, SSK'nın Danıştay'a yaptığı itiraz da reddedilmiştir. Dr.Cebrail 
ŞtMŞEK. ilişikteki Danıştay kararı ile hem başhekimlik görevine dönme, hem de maddi ve 
manevi tazminat davası açma hak ve yetkisine sahip olmakla birlikte, hizmete devam etme 
yolunu seçmiştir. (EK 1) 

SORU 2- Ankara Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde 200 milyar TL*ye verilen asansör ihalesi iptal edilmiş midir? Edildiyse neden 
iptal edilmiştir. Daha sonra aynı asansör ihalesi 374 milyar TL'ye Armada Mühendislik ve 
Asansör Tic. Ltd. Şti. Firmasına mı verilmiştir? Bu ihale Kamu thale Yasasına uygun olarak 
mı yapılmıştır? 

CEVAP 2- Ankara Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde yapılması planlanan iki adet asansörün yapımı ile ilgili olarak 7 firmanın 
şartname almasına rağmen 2 firmanın katılması rekabetin T ĝ'nn r̂"«**"»«' ihaleyle geçerli fiyat 
bulunamaması fiyatların en düşük değerin altında veya çok üstünde olması nedeniyle ihale 
iptal edilmiştir. 

tik ihalenin hukuka uygun olarak iptal edilmesinden sonra yeniden ihale yapılmış ve 
ihaleye katılan üç firmadan en uygun teklif Armada Müh. Ve Asansör Tic. Ltd. Firması 
tarafından verildiği için ihale mevzuatına uygun olarak anılan firmaya ihale verilmiştir. 

SORU 3- Armada Mühendislik ve Asansör Tic. Ltd. Şti. Firmasının ihale dosyasında 
vermiş olduğu İş Deneyim ve tş Bitirme Belgeleri ile diğer belgelerin doğruluğunun 
araştırılması yapılmış mıdır? 

CEVAP 3- Ankara Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine yapılan iki asansör hakkında daha önce Bakanlığımıza intikal eden bilgilere göre 
tarafımdan müfettişler görevlendirilmiş ve yerinde gerekli denetim ve inceleme yapılmış olup, 
yasalara aykın bir durum tespit edilmemiştir. 
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T.C. 
D A N I Ş T A Y 
İKİNCİ DAİRE 
Esas No : 2004/5194 
Karar No : 2004/1787 

Temviz İsteminde Bulunan (Davalı): Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı / ANKARA 

Vekili • Av.Hülya Aksakallı (Aynı yerde) 

Karsı Taraf : Cebrail Şimşek - Subayevteri Kuşadası Sok. 31/10 Keçiören/ANKARA 

lsteflln ûzetl : Davacının. S.S.K. Ulus Hastanesi Baştabipliği görevinden alınarak 

S.S.K. Amasya Hastanesine uzman tabip olarak atanmasına ilişkin 21/12/2000 gün ve 5211 

sayılı işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve öziûk haklarının yasal 

faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmesi yolunda Ankara 4. İdare Mahkemesl'nce 

verilen 29/06/2001 günlü, E:2001/10 , K:2001/881 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyannca bozulması isteminden 

ibarettir. 

Cevabın özeti : Cevap verilmemiştir. 

Danıştay Tetkik Hakimi: İbrahim Topuz 

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği 

düşünülmektedir. 

Danıştay Savcısı : E. Nur Necef 

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen 

incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. 

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden 

hiçbirisine uymadığından, istemin reddi iie temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının 

uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü: 

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek 

bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen 

nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 4. idare Mahkemesi'nce verilen 29/06/2001 

günlü, E:2001/10 , K:2001/881 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup. 

bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan 

kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 

27/12/2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan Üye Üye Üye Üye 

Mustafa Nevin Kamuran M.Yücel Ayfer 

BİRDEN GÖNENÇ ERBUGA ÖZBİLGİN ÖZDEMİR 
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Kaı-.ıı 
Karnı 

• N o 
•Tnrihi 

:4483/K-45 
-.23/03/2005 

T C . 
ANKARA V A L İ L İ Ğ İ 

il İdare Kurulu MUdUrlüğü 

K A R A R 

-ŞİKAYETÇİ 
GUrkom Inş.Makine Otom.Gıda Tur.San.Tic.Ltd. Şirketi-lbrahim Müteferrika Sk.Norl 1/8 Ulus/ANKARA 

HAKKINDA İNCELEME YAPILAN 
l-Uz.Dr.Ceprail ŞİMŞEK -Dr.Abdürrahman Yurttislan Ank.Onk.Eğt.ve Araş.Hastanesi Başhekimi 
2-Uz.Dr.Enver Necip KÖSEOĞLU- *' " " Başhekim Vekili 
3-Uz.Dr.Mustafa SAVAŞ - " " " Başhekim Yardımcısı 
4-Orlıan İNAN - -V " " Hastane Md.Vekili 
5-lsııuıil OYMAK - " " •' Hastane Md.Yard. 
6-Çağatay ÇEKİÇ - ?' " " Başteknisyen 
7-Melımet Talip ÖNAL -Sağlık Bakanlığı Araştırma' Planlama ve Koor.Kur.Bşk. da Elektrik Mühendisi 
8-Şenol DÖNMEZ - u " " Elektrik Mühendisi 
C)-Murat Gökalp ÜNVER - " " " İnşaat Mühendisi 
10-Suzan KARADÖŞOÖLU -Ankara Defterdarlığı Sağ. Kurumları Saymanlık Müdürlüğü Şefi 

İDDİA :Görevi kötüye kullanmak 
SUC VERİ VE TARİHİ :Aııkara-2004 
SUCUN ÖĞRENİLME TARİHİ :25.0I.2OO5 
KARAR 

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunun 23.03.2005 tarih ve 47-26-87-21 sayılı yazısı ekinde alınan ön inceleme 
raporunun incelenmesinde: 

GUrkom İnşaat Makine Otomotiv Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketince Ankara Cumhuriyet 
nnccnvnıiıŞın?. vı»ril/»n ~n r\\ 7nn< tnrihli yUora.fit dilekçesinde: Dr. Addurrahman Yıırtaslan Ankar'a'Onkoloji Cgitim • : 
Araşlırma Hastanesi Başhekimi igince. hastaneye yapılacak iki adet asansör yapımı ihalesinin en düşük teklifi veren 
finıı;1,;..-. verilnıCj '^ı il,.,!..,,i,, ır...l ..uüıüği. \ ı! IMIIUIM gelinini;) umıuııuMiıa rağmen ihaie yasasına ;ıuıu oiiirak eşiıiik 
ilkesi gözetilmeden ve rekabeti engelleyecek sebilde Uç firmaca davetiye gönderilmek suretiyle yapılan ihalede işin 
Armada Mühendislik ve AsansiSr Sanayi Ticaret; Limitet Şirketine verildiği, işin bitirilmesi için 30 günlük süre 
tanındığı; ancak firma israfından işin sadece % 20' lik kısmının tamamlanmasına rağmen, hastane başhekimligince işin 
tamamı bitmiş gibi yüklenici firnıayn hnkcdiş raporu düzenlendiği ve ödeme emrinin saymanlığa iletilerek haksız 
kazanca yol açılmak suretiyle kamu zararına sebebiyet.verdikleri iddia edilen Hastane Başhekimi Uz.ür.Ceprail 
ŞİMŞEK, Başhekim Vekili Uz.Dr.Envev Necip KÖSEOĞLU, Başhekim Yardımcısı Uz.Dr.Mustafa SAVAŞ. Hastane 
Müdür Vekili Orhan İNAN. Hastane MÜdtir.i'Yıirdımcrsıdsmail OYMAK, Başteknisyen Çağatay ÇEKİÇ. Sağlık 
Bakanlığı APK' da görevliler: Elektrik Mühendisleri^ Mehmet Talip ÖNAL, Şenol DÖNMEZ, İnşaat Mühendisi Murat 
Gökalp ÜNVER ve Ankara Defterdarlığı Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğü Şefi Suzan KARADÖŞOĞLU 
hakkında yapılan ön inceleme neticesi düzenlenen rapor ile eki bilgi ve belgelere göre; 

Söz konusu iddialar ile ilgili olarak yapılan inceleme neticesinde; Dr.Addurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji 
Eğilim ve Araştırma Hastanesinde yapılması planlanan her biri 11 duraklı ve 1600 kg.'hk iki adet asansörle ilgili olarak 
alınan 05.11.2004 tarihli ihale komisyonu.karar.wda;, 7 firmanın şartname alıp yalnız 2 firmanın ihaleye iştirak etmesi 
nedeniyle sağlıklı bir şekilde rekabetin sağlanmadığı ve ihalenin gidişatı hakkında tereddüt hasıl olduğu ve ihalede 
geçerli teklifin bulunmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesine karar verildiği; 21.03.2005 tarihli bilirkişi.raporunda 
da: is mahallinde gerekli ölçümler yapılmak suretiyle asansöriimalatıyla ilgili olarak yapılan işlerin, teknik şartnamesine 
uygun ve eksiksiz yapıldığı her iki asansöründe çalışır vaziyette hizmet vermekte olduğunun belirtildiğinden, yapılan iş 
ve işlemlerden dolayı herhangi bir kamu zararının söz konusu olmadığı dosyada mevcut bilgi ve belgelerden 
anlaşıldığından. Hastane Başhekimi Uz.Dr.Ceprail ŞİMŞEK, Başhekim Vekili Uz.Dr.Enver Necip KÖSEOĞLU, 
Bnşhekim Yardımcısı Uz.Dr.Mustafa SAVAŞj Hastane Mlldllr V»w;i| Orhan İMAN, Hastane Müdür Yardımcısı İsmail 
OYMAK, Başteknisyen Çağatay ÇEKİÇ. Sağlık-Bakanlığı APK* da görevliler; Elektrik Mühendisleri Mehmet Talip 
ÖNAL. Şenol DÖNMEZ, İnşaat Mühendisi .Murat Gökalp ÜNVER ve Ankara Defterdarlığı Sağlık Kurumlan 
Saşıııanlık Müdürlüğü Şefi Suzan KARADÖŞOĞLU hafeUnnda,4433 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanunun 3. ve 6. maddeleri-uyarınc$ "soruşturma izni verilmemesine", 

23.03.2005 tarihinde karar verilmiştir [/ ( 

Kcm.ll ON AL 
Ankara Valisi 
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36.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YUCESAN'ın, Eskişehir Sağlık İşleri İl Müdürlüğü 
Birimi olarak hizmete açılan binaya ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/5390) 

18.03:2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Eskişehir ilimizde bulunan eski SSK Kadın Doğum HasUhanea binası ile ilgili olarak, 
2003 yılında yapılan tetkiklerde, 1999 depreminde gördüğü hasar nedeniyle kullamlmaaraın 
tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. Uzmanlar, binanın yıkılma tehlikesi bulunduğundan, 
güçlendirme çalışmasına tabi tutulması gerektiğini ifade etmişlerdir. Güçlendirme çalışman 
için 500 milyar TL'de ödenek ayrılmıştır. Arz ettiği tehlike nedeniyle de bina son 2 yıkhr 
kuUamlmamaktaydı. Ancak, bina, ani bir kararla, herhangi bir güçlendirme çalışması 
yapılmadan Sağlık İşleri îl Müdürlüğü Birimi olarak hizmete açılmıştır. Bu bağlamda, 
aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlmasuu saygılarım]* arz ederim. 

\jW\AAM/) 
Mehmet Vedat YÛCESAN 
Eskişehir Milletvekili 

1-) Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Afyon illerinden gelecek vatandaşlara hizmet 
verecek olan ve 150 kişilik personelin çalışacağı bina, yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle 
son 2 yıldır kullanılmamaktayken, herhangi bir güçlendirme çalışması yapılmadan ani bir 
kararla hizmete alınmasının gerekçesi nedir? 

2-) Güçlendirme çalışması için ayrılan 500 milyar liralık Ödenek neden 
kullanılmamıştır? 

3-) SSK. hastahanelerinia Sağlık Bakanlığına devri sonrasında, yaşanan keşmekeşliği 
azaltmak adına yüzlerce kişinin hayatım böyle bir kararla tehlikeye atmaya değer mi? Orada 
yaşanacak bir olumsuzluğun vebalini taşıyabilecek misiniz? 

4-) Sağuk ile ilgili hizmet verecek olan binaya içme suyu dahi bağlanamamıştır. Bu 
bağlamda, gayri sıhhi şartlarda ve binanın yıkılabileceği tedirginliği içerisinde çalışacak olan 
personelin vatandaşa verimli hizmet verebileceğine ihtimal veriyor musunuz? 

5-) Vatandaşlarımızın ve çahşan personelin yaşamlarım tehlikeye atanlar hayfrımfa 
herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T . C . 
S A Ğ L İ K B A K A N L I Ğ I 

T e d a v i Hizmet ler i Gene l M ü d ü r l ü ğ ü 

Sayı :B!OOTHGO 100002 /9240 1 Q fli fi Ç . n ^ C K O 
Konu : Yazılı soru önergesi » 3 . U * . U b - 0 7 6 5 3 

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

İlgi : 3 1.03.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS-0.10.OO.O2-1O096 sayılı yazınız. 

Eskişehir Milletvekil i Mehmet Vedat Y Ü C E S A N tarafından verilen "Eskişehir Sağlık 
işleri ti Müdürlüğü Birimi olarak hizmete açılan binaya il işkin" 7 /5390 sıra sayılı yazılı soru 
önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

£LX Prof . D r . R e c e p A K D A Ğ 
B a k a n 

E s k i ş e h i r M i l l e t v e k i l i M e h m e t V e d a t Y Ü C E S A N t a r a f ı n d a n v e r i l e n " E s k i ş e h i r S a ğ l ı k 
İ ş l e r i İl M ü d ü r l ü ğ ü B i r i m i o l a r a k h i z m e t e a ç ı l a n b i n a y a i l i ş k i n " 7 / 5 3 9 0 s a y ı l ı y a z ı l ı s o r u 

ö n e r g e s i n i n c e v a b ı d ı r . 

S O R U I - E s k i ş e h i r , K ü t a h y a , B i l e c i k v e A f y o n i l l e r i n d e n g e l e c e k v a t a n d a ş l a r a h i z m e t 
v e r e c e k o l a n v e İ S O k i ş i l i k p e r s o n e l i n ç a l ı ş a c a ğ ı b i n a , y ı k ı l m a t e h l i k e s i b u l u n m a s ı n e d e n i y l e 
s o n 2 y ı l d ı r k u l l a n ı l m a m a k t a y k e n , h e r h a n g i b i r g ü ç l e n d i r m e ç a l ı ş m a s ı y a p ı l m a d a n a n i b ir 
k a r a r l a h i z m e t e a l ı n m a s ı n ı n g e r e k ç e s i n e d i r ? 

C E V A P 1- S 2 8 3 S a y ı l ı B a z ı K a m u K u r u m v e K u r u l u ş l a r ı n a A i t S a ğ l ı k B i r i m l e r i n i n 
S a ğ l ı k B a k a n l ı ğ ı n a D e v r e d i l m e s i n e D a i r K a n u n g e r e ğ i S o s y a l S i g o r t a l a r K u r u m u n a a i t v e 
B a k a n l ı ğ ı m ı z a d e v r e d i l e n s a ğ l ı k b i r i m l e r i n d e n S o s y a l S i g o r t a l a r K u r u m u B a ş k a n l ı ğ ı 
t a r a f ı n d a n fa tura k o n t r o l ü n i t e s i o l a r a k k u l l a n ı l m a k ü z e r e 5 3 a d e d i g e r i i s t e n m i ş t i r . 

V e r i l e n s a ğ l ı k h i z m e t l e r i n d e a k s a m a m e y d a n a g e l m e m e s i , h a s t a y o ğ u n l u ğ u , h a s t a l a r ı n 
b u b i r i m l e r e a l ı ş k a n l ı ğ ı v e t e s i s l e r i n m e v c u t d u r u m u d e ğ e r l e n d i r i l e r e k t a h a k k u k e t t i r i l e n 
f a t u r a l a r ı n i n c e l e n m e s i a m a c ı y l a k u l l a n ı l m a k ü z e r e s o r u ö n e r g e s i n e k o n u o l a n e s k i v e b o ş 
o l a n E s k i ş e h i r K a d ı n D o ğ u m H a s t a n e s i n i n d e i ç i n d e y e r a l d ı ğ ı İU a d e t s a ğ l ı k b i r i m i S o s y a l 
S i g o r t a l a r K u r u m u B a ş k a n l ı ğ ı n a S S K S a ğ l ı k İş ler i İl M ü d ü r l ü ğ ü i ç i n k u l l a n ı l m a k ü z e r e 
b ı r a k ı l m ı ş t ı r . S S K K u r u m u B a ş k a n l ı ğ ı b u b i r i m l e r d e h i z m e t i y ü r ü t e c e k t i r 

S O R U 2 - G ü ç l e n d i r m e ç a l ı ş m a s ı i ç i n a y r ı l a n 5 0 0 m i l y a r l i ra l ık ö d e n e k n e d e n 
k u l l a n ı l m a m ı ş t ı r ? 

C E V A P 2 - Ç a l ı ş m a v e S o s y a l G ü v e n l i k B a k a n l ı ğ ı t a r a f ı n d a n s ö z k o n u s u b i n a i l e i l g i l i 
g ü ç l e n d i r m e p r o j e l e r i h a z ı r l a n m ı ş o l u p , o n a r ı m i ş l er i i l e b i r l i k t e i h a l e e d i l e r e k y a p ı m ı n a 
b a ş l a n a c a k t ı r . 

S O R U 3 - S S K H a s t a n e l e r i n i n S a ğ l ı k B a k a n l ı ğ ı n a d e v r i s o n r a s ı n d a , y a ş a n a n 
k e ş m e k e ş i i ğ i a z a l t m a k a d ı n a y ü z l e r c e k i ş i n i n h a y a t ı n ı b ö y l e b ir k a r a r l a t e h l i k e y e a t m a y a 
d e ğ e r m i ? O r a d a y a ş a n a c a k b i r o l u m s u z l u ğ u n v e b a l i n i t a ş ı y a b i l e c e k m i s i n i z ? 

C E V A P 3 - B u k o n u d a Ç a l ı ş m a v e S o s y a l G ü v e n l i k B a k a n l ı ğ ı t a r a f ı n d a n k o n u n u n 
d e ğ e r l e n d i r i l m e s i n i n u y g u n o l a c a ğ ı d ü ş ü n ü l m e k t e d i r 

S O R U 4 - S a ğ l ı k i l e i l g i l i h i z m e t v e r e c e k o l a n b i n a y a i ç m e s u y u d a h i b a ğ l a n a m a m ı ş t ı r 
B u b a ğ l a m d a , g a y r i s ı h h i ş a r t l a r d a v e b i n a n ı n y ı k ı l a b i l e c e ğ i t e d i r g i n l i ğ i i ç e r i s i n d e ç a l ı ş a c a k 
o l a n p e r s o n e l i n v a t a n d a ş a v e r i m l i h i z m e t v e r e b i l e c e ğ i n e i h t i m a l v e r i y o r m u s u n u z ? 

C E V A P 4 - B u k o n u d a Ç a l ı ş m a v e S o s y a l G ü v e n l i k B a k a n l ı ğ ı t a r a f ı n d a n k o n u n u n 
d e ğ e r l e n d i r i l m e s i n i n u y g u n o l a c a ğ ı d ü ş ü n ü l m e k t e d i r 

S O R U 5 - V a t a n d a ş l a r ı m ı z ı n v e ç a l ı ş a n p e r s o n e l i n y a ş a m l a r ı n ı t e h l i k e y e a t a n l a r 
h a k k ı n d a h e r h a n g i b i r i ş l e m y a p m a y ı d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? ..«^•.•«.— 

C t V A P 5 - B u k o n u d a k a r a r ı n Ç a l ı ş m a v e S o s y a l G ü v e n l i k B a k a ^ j ^ ı o p ş v e r i h * x e s | . 
u y g u n d u r 
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37.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, SSK hastanelerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5395) 

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

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı hastanelerin Sağlık Bakanlığına devredilmesi ile 
biteceği iddia edilen kuyruklara her gün yenileri ekleniyor. Sağlık karnelerini yenilemek 
isteyen veya yeni sağlık karnesi almak isteyen SSK'lılar sağlık karnelerini alabilmek için 
saatlerce kuyruklarda bekliyorlar. 

1. Kısa sürede tamamlanabilecek bu işlem için neden saatlerce sıra bekleniyor? 

2. Hizmet veren personelin sayısını artırarak insanların çileli bekleyişine bir son 
vermeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel MOdürlOftU 

Sayı :B10OTHGO 100002/9240 Konu: Yazılı soru önergesi 150V.0b* » T U * 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 3l.03.20O5 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.O1.O.GNS.0.1O.00.O2-1OO96 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM tarafından verilen "SSK Hastanelerinin sorunlarına 
ilişkin" 7/5395 sıra sayılı yazılı soru önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Di/ R ^ A A S D A C 
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İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM tarafından verilen "SSK Hastanelerinin Boranlarına 
ilişkin'" 7/5395 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU 1- Kısa sürede tamamlanabilecek bu işlem için neden saatlerce sıra bekleniyor? 
CEVAP 1- Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince SSK Kurumu sağlık yardımlarından 

yararlanan kimselerden ilk defa sağlık karnesi alacak olanlara ve sağlık karnesini 
kaybedenlere yada okunam ayacak durumda yıpranmış olanlara yeni sağlık karnesi 
düzenlenerek verilmesi, dana önce sağlık karnesi almış olup, sağlık karnesinin reçete 
sayfalarının dolması nedeniyle yeniletmek isteyenlere yeni sağlık karnesi düzenlenmemesi, 
reçete sayfalan bitmemiş olan ve sağlık karnesi bilgisayarda kayıtlı olmayanlara ise bilgisayar 
kaydının yapılarak etiket yapıştırılması, işlemlerinin yapılmasında yoğunluk oluştuğu tespit 
edilmiştir. 

Bu yoğunluğu azaltmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
çalışmalar yapılmakta olup, Bakanlığımızca sağlık karnelerinin reçete sayfaları biten ve 
yenilenmeyenler için gerek Bakanlığımız gerekse SSK ile anlaşmalı Üniversite, özet Sağlık 
Tesisleri yada Bakanlığımız sağlık tesislerince sevk yapılmış Üniversite hastanelerince kendi 
kurumlarına ait reçetelerin kullanılması konusunda gerekli çalışma yapılarak illere 
duyu rul muştur. 

SORU 2- Hizmet veren personelin sayısını artırarak insanların çileli bekleyişine bir 
son vermeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca sağlık karnelerinin verilmesi 
sırasında yoğunluk yaşanan Sigorta ti/Sigorta Müdürlüklerinde personel takviyesi yapılarak 
gerekli önlemler alınmaktadır. 

38.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, meyve sebze üreticilerine verilen doğrudan gelir 
desteğinin kaldırılma nedenine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün 
cevabı (7/5396) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından 

yazılı olarak, yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 
^---"YAnt^ya MilktvekjİK 

2005 yılı içinde meyve ye sebze üreticilerine doğrudan gerh«-desteği sağlanmayacağı 

geçtiğimiz günlerde bildirilmiştir. Zaten var olan veraset sorunları nedeniyle üreticiler ciddi 

boyutta mağdur olmuştur. Yani, elinde tapusu olmadığı gerekçesiyle binlerce çiftçimiz, üretici 

oldukları için sahip oldukları bu haklarından mahrum olmuşlardır. Şimdi, bu duruma bir de 

mesve ve sebze üreticilerinin destek kapsamı dışına çıkarılmaları eklenmiştir. Ancak, şunu 

unutmamak gerekir ki, meyve ve sebze ülkemizin tarımsal ürün ihracatının neredeyse 

tamamını, toplam ihracatın ise büyük kısmını oluşturmaktadır. Yani, meyve ve sebze 

üreticilerinin maddi olarak desteklenmesi, sadece onların değil, ülkemizin de bnüjrıü açacaktır. 

Bu bağlamda, 

1. Ru yıl için meyve ve sebze üreticilerine verilecek doğrudan gelir desteği neden 

kaldırılmıştır? 

2. Antalya'da ne kadar tarımsal alan üzerinde meyve ve sebze üretimi yapan kaç çiftçi 

toplam ne miktardaki doğrudan gelir desteğini alamayacaktır? 
; . Veraset sorunu nedeniyle, geçtiğimiz yıllarda ülke genelinde ne kadar tarımsal alan 

doğrudan gelir desteği kapsamına girememiştir? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYlŞLERl BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.12.0.APK.0.07-211 / Z 2 _ ' 2 - 4 ..../04/20O5 
KONTJ: Yazılı Soru önergesi , _ 1 5 N İ S A N 

TÜRKIYE B Ü Y Ü K MILLET MECLÎS! B A Ş K A N L I G I N A 

ilgi: 31.03.20O5 tarih, ve KAN.KAR.MD.A.O1.0.GNS.O.10.O0.02-1OO96 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen, Antalya Milletvekili Kail KAMACI'ya ait 7/5396 esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Nail KAMACI 

Antalya Milletvekili 
Önerge No : 7/5396 
2005 yılı içinde meyve ve sebze üreticilerine doğrudan gelir desteği sağlanmayacağı 
geçtiğimiz günlerde bildirilmiştir. Zaten var olan veraset sorunları nedeniyle üreticiler ciddi 
boyutta mağdur olmuştur. Yani, elinde tapusu olmadığı gerekçesiyle binlerce çiftçimiz, üretici 
oldukları için sahip oldukları bu haklarından mahrum olmuşlardır. Şimdi, bu duruma bir de 
meyve ve sebze üreticilerinin destek kapsamı dışına çıkarılmaları eklenmiştir. Ancak, şunu 
unutmamak gerekir ki, meyve ve sebze ülkemizin tarımsal ürün ihracatının neredeyse 
tamamını, toplam ihracatın ise büyük kısmını oluşturmaktadır. Yani, meyve ve sebze 
üreticilerinin maddi olarak desteklenmesi,, sadece onların değil, ülkemizin de önünü açacaktır. 
Bu bağlamda, 

SORU 1) Bu yıl için meyve ve sebze üreticilerine verilecek doğrudan gelir desteği 
neden kaldırılmıştır? 

SORU 2) Antalya'da ne kadar tarımsal alan üzerinde meyve ve sebze üretimi yapan kaç 
çiftçi toplam ne miktardaki doğrudan gelir desteğini alamayacaktır? 

SORU 3) Veraset sorunu nedeniyle, geçtiğimiz yıllarda ülke genelinde ne kadar tarımsal 
alan doğrudan gelir desteği kapsamına girememiştir? 

CEVAP 1-2-3) Bilindiği üzere, 2006-2010 yıllan arasında uygulanması planlanan Tarım 
Stratejisi Belgesi 30 Kasım 2004 tarih ve 2004/92 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Karan ile 
kabul edilmiştir. Söz konusu strateji belgesinde DGD'nin toplam destekler içerisindeki payı 
%78'lerden zamanla %45'lere indirilmesi ve farklılaştırılarak uygulanması öngörülmektedir. 

Bununla birlikte, yapılan çalışmalar sonucunda 2005 yılında meyve ve sebze alanlarının 
DGD kapsamı dışında bırakılmasına yönelik olarak herhangi bir uygulama 
bulunmamaktadır. 

Bu yıl itibariyle meyve ve sebze üreticilerine doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacaktır. 
2004 yılında bu amaçla üretim yapıldığı tespit edilen yaklaşık 167 milyon dekarlık alana 
(meyve sebze dahil) toplam tahakkuk edilen 2,7 milyar YTL'nin, 13.04.2005 tarihi itibariyle 
1,2 milyar YTL'si ödenmiş olup, ödemeler devam etmektedir. 

2005 yılı DGD ödemeleri de aynı kriterlere göre (meyve sebze alanları dahil) yapılacaktır. 
Buna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 02.04.2005 tarih ve 25774 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ çalışmaları son aşamaya getirilmiş olup, Destekleme 
Kurulunun onayından sonra bu ay yayımlanacaktır. 
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39.- Konya Milletvekili Atilla KART'm, Ankara-Konya arası Hızlı Tren Projesine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'tn cevabı (7/5400) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakanı Sn.Binali Yıldırım tarafından 
yazılı olarak cevaplandınlmasmı Anayasa'nın 98 ve içtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

İlgi ; 7/3840 sayılı yazılı soru önergem ve bu önergeye verilen 
6 Aralık 2004 tarihli cevap. 

Bilindiği gibi; Ankara-Konya arasında toplu taşımacılığı 
gerçekleştirmek amacıyla "hızlı tren projesinin" uygulanmasına karar verilmiştir. 
İlgi önergeye verilen cevapta; 6 firmanın vermiş olduğu ön yeterlilik teklifinin uygun 
bulunduğu, ihale bedelinin henüz belli olmadığı, 2004 yılı içinde .ödeneğin ̂  1.8 
trilyona çıkanidığı, etüd proje ve mühendislik hizmetleri çahşmalannm başlatıldığı, 
proje çalışmalan devam edeceğinden 2005 yılında da ödenek tahsisinin yapılacağı 
bildirilmiştir. 

Hızlı tren projesi konusundaki gelişmelerin, belli bir disiplin içinde 
takibini sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek adına aşağıdaki hususların 
cevaplandınlmasmı talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Ön yeterlilik alan 6 firmadan, "Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesini" 
hangi firma kazanmıştır? Bu ihaleye ilişkin bedel nedir? Tatbikat projeleri hangi 
aşamadadır? 

2- 2005 yılı için ayrılan ödenek nedir? 

3-Klavuz güzergah hangi yerleşim alanlarından geçmektedir? Klavuz 
güzergah tespiti hangi teknik ve sosyal ölçülere göre yapılmıştır? 

Zemin etüdleri yapılmış mıdır? 

Zemin etüdü yapıldıysa kesin güzergah tespiti yapılmış mıdır? 

Konya - Ankara Hızlı Tren Projesi hangi tarihte faaliyete geçecektir? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

^ ,-., , 1 5 NİSAN 2005 
SAYI : B.I1.O.APK.0.1O.O1.21./EA/- b t < i -(••>:?>>> 
KONU : Konya Milletvekili 

Sayın Atilla KART'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGI:TBMM Başkanlığının 31.03.2005 tarih ve A.0I.0.GNS.0.10.00.02-10096 sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın 7/5400-10065 sayılı yazılı soru önergesinin 

cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

K O N Y A MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 
7/540O-10065 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

İLGİ. 7/3840 sayılı yazılı soru önergem ve bu önergeye verilen 6 Aralık 2004 
tarihli cevap. 

Bilindiği gibi; Ankara-Konya arasında toplu taşımacılığı gerçekleştirmek 
amacıyla "hızlı tren projesinin" uygulanmasına karar verilmiştir. İlgi önergeye 
verilen cevapta; 6 firmanın vermiş olduğu ön yeterlilik teklifinin uygun bulunduğu, 
ihale bedelinin henüz belli olmadığı, 2004 yılı içinde ödeneğin 1.8 trilyona 
çıkarıldığı, etüd proje ve mühendislik hizmetleri çalışmalarının başlatıldığı, proje 
çalışmaları devam edeceğinden 2005 yılında da ödenek tahsisinin yapılacağı 
bildirilmiştir. 

Hızlı tren projesi konusundaki gelişmelerin, belli bir disiplin içinde takibini 
sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek adına aşağıdaki hususların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

SORU: 1- ö n yeterlilik alan 6 firmadan, "Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesini" 
hangi firma kazanmıştır? Bu ihaleye ilişkin bedel nedir? Tatbikat projeleri hangi 
aşamadadır? 

CEVAP 1- "Ankara-Konya Demiryolu Etüd, Proje ve Mühendislik hizmetleri 
İşi Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesP'ni Yüksel Proje Uluslararsı A.Ş. Firması 
kazanmıştır. İhale bedeli 1.610.618,00- YTL (Birmilyon AUıyüzonbin AlUyUzonsekiz 
Yeni Türk Lirası) dır. 12.01.2005 tarihli sözleşme ile firma çalışmalara başlamış 
olup, ön projeler tamamlanmış ve uygulama proje çalışmaları devam etmektedir. 

SORU 2- 2005 yılı için ayrılan ödenek nedir? 

CEVAP 2- Sözkonusu projeye ait etüt-proje işlerinin yaptırılması için 2005 
yılında 3 .000.000,00 YTL ödenek ayrılmıştır. 

SORU 3- Klavuz güzergah hangi yerleşim alanlarından geçmektedir? Klavuz 
güzergah tespiti hangi teknik ve sosyal ölçülere göre yapılmıştır? 

Zemin etüdleri yapılmış mıdır? 
Zemin etüdü yapıldıysa kesin güzergah tespiti yapılmış mıdır? 
Konya-Ankara Hızlı Tren Projesi hangi tarihte faaliyete geçecektir? 
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CEVAP 3- Kılavuz güzergah, Polatlı'nın batısından yapımı halen devam eden 
Esenkent-Eskişehir Demiryolundan ayrılarak Kocahacılar, Çayırbaşı üzerinden 
TİGEM arazisinin altından geçerek, Başhüyük istikametinden Konya'ya 
bağlanmaktadır. Kılavuz güzergahın seçiminde 250 km/saat hıza uygun, maliyet 
unsurları ve teknik gerekliliklerin yanı sıra tarımsal arazilerde göz önüne alınmıştır. 
Zemin etüt çalışmalarına başlanılmış olup çalışmalar devam etmektedir. 

Konya-Ankara Hızl ı Tren Projesi, uygulama projelerinin tamamlanması ve 
yapım ihalesi yapılarak sözleşmenin imzalanmasını müteakip 24 ay içerisinde yapım 
işinin tamamlanarak faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır . 

40.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Bursa-Osmangazi Başaran Mahallesine bir PTT 
şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı 
(7/5401) 

TÎ ÎRIChrgB0YÖKMİIXCTMKlJstBÂŞKAIİLl6ntA 

AsaöuJaHsoruhnmjnUasbrma Bakanı Saymana»YILDIRIMtarafindanyaz* 
olarak cevarJandrimaanı saygtfanmia sız ederim. 

«ursa m Ûsmangazi içesi Başaran rnahaMcsi, Yeşilova mahaBesi, Selamet 
mahaHest ve GOlbahçe rnahoBdcrinde 60.000 vatanoastraz tıamet euuekteoTr. Yoğun 
nörus potansiyeli olan bölgenin sakinleri telefon, etefcrik, su, kredi karttan 
ödemeterlnln yapılacağı uygun bir tahsilat yeri bularnarnattadr. 

Başaran makalesinde Kasan 2004 tarihinde hizmet vermeye başlayan, 3 kalk 
Başaran Hizmet binasında, zemm katta OT ş ı t a i olan* kullap 
mevcuttur. 

Bölgede yasayan, çalışan ve emekHerin zaman kaybı ve taıyruMarda bekleme 
eziyetinden kırtantmalan amacıyla; 

1. Bursa ffi Oamangazi ilçesi Başaran mahallesine i * fTT şubesi açAnas için 
nefer yapmayı planlıyorsunuz? 

2. Bu bölgede yasayan halfamızın telefon, d e k m \ su, k n ^ karılan ödemelerinin 
yapttacağı uygun bir tahsilat merkezi sorununun giderilmesi yönünde neter 
yapmayı planlıyorsunuz? 
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T C . 
ULAŞTİRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

1 9 NİSAN 2005 
SAYI : B.l 1 O.APK.0.1 0.0 1.2 1 ./E A / - t̂ "S"- J60İ : & 
KONU : Bursa Milletvekili 

Sayın Kemal DEMlREL'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGLTBMM Başkanlığının 31.03.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10096 sayılı yazısı. 
Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMlREL'in 7/5401-10075 sayılı yazılı soru önergesinin 

cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

B U R S A MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/54O1-10O75 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ V E CEVABI 

Bursa ili Osmangazi ilçesi Başaran mahallesi, Yeşi lova mahallesi, Selamet 
mahallesi ve GUlbahçe mahallelerinde 60.000 vatandaşımız ikamet etmektedir. 
Yoğun nüfus potansiyeli olan bölgenin sakinleri telefon, elektrik, su, kredi kartları 
ödemelerinin yapılacağı uygun bir tahsilat yeri bulamamaktadır. 

Bakaran mahallesinde Kasım 2004 tarihinde lıizırıet vermeye başlayan, 3 katlı 
Başaran Hizmet binasında, zemin katta PTT şubesi olarak kullanılabilecek bir yer de 
mevcuttur. 

Bölgede yaşayan, çalışan ve emeklilerin zaman kaybı ve kuyruklarda bekleme 
eziyetinden kurtarılmaları amacıyla; 

SORU l- Bursa ili Osmangazi ilçesi Başaran mahallesine bir PTT şubesi 
açılması için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

SORU 2- Bu bölgede yaşayan halkımızın telefon, elektrik, su, kredi kartları 
ödemelerinin yapılacağı uygun bir tahsilat merkezi sorununun giderilmesi yönünde 
neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 1 Bursa ili Osmangazi İlçesinin Başaran Mahallesinde PTT Şubesi 
açılması ile ilgili yaptırılan inceleme sonucunda; PTT Şubesi açılması talep edilen 
yerin Başaran Mahallesinde, Başaran ile Giirer Sokaklarının kesiştiği yerde 
Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan hizmet binasının zemin katında 
bulunan Muhtarlık bürosunun yanında, fiziki konumu itibariyle PTT Şubesi 
hizmetlerine uygun bir yer olduğu ancak, söz konusu yerin Geııçosman PTT 
Merkezine 2110 , KUçUkbahkh PTT Şubesine 1000, Atıcılar PTT Şubesine ise 1500 
metre mesafede olduğu tespit edilmiştir. 

Bu bağlamda, PTT Şubeleri Yönetmeliğinin, "Lokal Şube Açılabilecek Yerler" 
başlıklı 7 nci maddesi; en yakın PTT işyerine en az 2 km. veya daha uzak olan toplu 
yerleşim yerlerinde şube açılabileceğini hükme bağladığından, söz konusu yerde PTT 
Şubesi açılmasının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir. 

CEVAP 2- Bölgenin tahsilat merkezi ihtiyacının giderilmesi amacıyla, söz 
konusu mahalde PTT tahsilat bürosu açılması yönünde gerekli girişimlerde 
bulunulması konusunda Bursa PTT Başmüdürlüğüne talimat verilmiş olup, iş 
kapasitesi tespiti ve ııygıın yer temini konularındaki çalışmaların £arnşrnia{MTiasını 
müteakip on-lıne tahsilat bürosu açılması hususu değerlendirilecektir."'. 
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41 - İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in. Boğazların güvenliği için oluşturulan VTS sis
temine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/5402) 

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

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n U l a ş t ı r m a B a k a n ı Say ın B i n a l i Y I L D I R I M 
t a r a f ı n d a n yaz ı l ı o l a r a k cevap land ı r ı lmas ı h u s u s u n d a ge reğ in i s a y g ı l a r ı m l a a r z 
e d e r i m . {«, oT t . a o o s -

M e h m e t S E V t Ğ E N 
İs tanbul Mi l l e tvek i l i 

1 ) B o ğ a z l a r ı n g ü v e n l i ğ i iç in o luş tu ru l an V T S ( V e s s e l . Traffiç- S e r v i c e s -
G e m i T r a f i k H i z m e t l e r i ) s i s t emine r a ğ m e n , 12 M a r t 2 0 0 5 t a r i h i n d e Z e y t i n b u r n u 
a ç ı k l a r ı n d a y a ş a n a n g e m i kazas ı ; s i s temin güveni r l iğ i v e i ş le t imi k o n u s u n d a 
a k s a k l ı k o l d u ğ u n u g ö s t e r m e k t e mid i r ? 

2 ) D D - 1 ad l ı L P G t anke r i y ü k l ü gemi d a h a ö n c e b i ld i r i l en s aa t t en ö n c e 
d e n i z e a ç ı l m ı ş m ı d ı r ? 

A ç ı l m ı ş i se b u sey r in dene t imi n e d e n yap ı l amamış t ı r ? 

3 ) V T S s i s t emiy le hedef lenen "boğaz l a rdak i trafiği b e l i r l e y i p t raf iğin 
daha e tk in ak ı ş ın ı s a ğ l a m a k " görevi n e d e n yer ine ge t i r i l ememiş t i r ? 

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 Kurulu B a ş k a n l ı ğ ı 

1 9 MSAN 2005 
S A Y I : B . l 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . /EA/_fc .&H ^ Ğ O ' 3 / ^ ^ 
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 Mehmet SEVİGEN'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 31.03.2005 tarih ve A.01 0 GNS.O.1O.00.O2-10096 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet SEVİGEN'in 7/5402-10097 sayılı yazılı soru 

önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

inalı YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET SEVİGEN'İN 
7/5402-10097 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

önergede bahsedilen hususlara verilen cevaplara temel oluşturması için Türk 
Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) açısından genel olarak, aktif ve pasif 
katılımcı olmak üzere iki ayrı gemi tipinin açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu kapsamda; 

-Aktif Katılımcı Gemiler: Yerel Deniz Trafiği kapsamındaki gemiler 
haricinde, her ne maksatla olursa olsun TBGTH (Türk Boğazları Gemi Trafik 
Hizmetleri) alanında bulunan; boyu ne olursa olsun tehlikeli yük taşıyan tüm gemiler 
ile Türk Boğazları'ndan uğraklı veya uğraksız geçiş yapacak boyu 20 metre ve daha 
büyük gemiler, TBGTH (Türk Boğazlan Gemi Trafik Hizmetleri) alanı içinde Aktif 
Katılımcı olarak tanımlanırlar. Bu gemilerin raporlama sisteminin (TÜBRAP) tüm 
gereklerini yerine getirmeleri önemle ve şiddetle tavsiye olunur. 

-Pasif Katılımcı Gemiler: Her ne maksatla olursa olsun TBGTH (Türk 
Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri) alanında bulunan boyu 20 metreden küçük 
gemilerle, Yerel Deniz Trafiği kapsamındaki gemiler, TBGTH (Türk Boğazları Gemi 
Trafik Hizmetleri) alanı içinde Pasif Katılımcı olarak tanımlanırlar. Pasif katılımcı 
deniz araçları aktif raporlama yapmazlar. 

-Yerel Deniz Trafiği: Liman seferi yapan gemiler, feribotlar, şehir hatları 
gemileri, deniz otobüsleri, düzenli ve düzensiz sefer yapan yolcu tekneleri, gezi 
tekneleri, balıkçı tekneleri, acente motorları, kamuya ait botlar, römorkörler, sivil 
toplum örgütlerine ait tekneler, su altı ve sörvey çalışması yapan tekneler ve 
benzerleri yerel trafik kapsamındadır. 

Yerel deniz trafiğini oluşturan tüm deniz araçları, SOLAS (Denizde Can 
Emniyeti Sözleşmesi) sözleşmesi kapsamında olsun ya da olmasın içinde 
bulundukları sektörün VHF kanalını dinlemek ve TBGTH (Türk Boğazları Gemi 
Trafik Hizmetleri) tarafından verilecek talimatlara uymakla yükümlüdürler. 

Yerel trafiğe ait deniz araçları Türk Boğazlan içinde COLREG (Denizde 
Çatışmayı Önleme Tüzüğü)'e göre hareket ederek Trafik Ayırım Düzenini (TAD) en 
kısa yoldan ve dik bir açı ile geçecekler, boğaz geçişi yapan gemilerin yollanndan 
çıkacak ve bu gemilere çapariz vermeyeceklerdir. Aksine hareket edenler GTH 
(Gemi Trafik Hizmetleri) merkezlerine rapor edilmelidir. 

Yukarıda belirtilen tanımlamalar, TBGTH (Türk Boğazları Gemi Trafik 
Hizmetleri) faaliyete başlamadan önce; ilanlarla, baskısı yapılarak dağıtılan 12.000 
adet kitapçıkla ve bir çok internet sitesi vasıtasıyla tüm denizcilere ve ilgililere 
duyurulmuştur. 

Bu açıklamalardan sonra; 
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SORU: 1- Boğazlann güvenliği için oluşturulan VTS (Vessel Traffic Services-
Gemi Trafik Hizmetleri) sistemine rağmen, 12 Mart 2005 tarihinde Zeytinburnu 
açıklarında yaşanan gemi kazası; sistemin güvenirliği ve işletimi konusunda aksaklık 
olduğunu göstermekte midir? 

CEVAP 1-12 Mart 2005 tarihinde Zeytinburnu açıklarında batan 7 adet LPG 
kara tankeri yüklü DDD-1 isimli gemi, liman seferi yaptığından pasif katılımcı gemi 
olup, GTH (Gemi Trafik Hizmetleri)'ye kalkışını ve varışını rapor etmemiştir. 

İstanbul Boğazında her gün 1000'in üzerinde yerel deniz trafiği hareketi ile 
onbinlerce insan ve DDD-11 in benzeri tehlikeli yükler (TCDD ve İDO gibi kurumlara 
ait arabalı, şehir hatları, su-yakıt tankerleri vb. ile ) taşınmaktadır. Bu gemiler pasif 
katılımcı olmaları nedeniyle, hareketlerini GTH (Gemi Trafik Hizmetleri)'ye rapor 
etmemekte ve GTH tarafından sürekli izlenmemektedir. Ancak bu gemiler tarafından 
aktif katılımcı gemilere tehlikeli yaklaşımlar söz konusu olduğunda ya da tüm Boğaz 
için bir önlem gerektiğinde, söz konusu gemiler çağrılarak gerekli bilgi, uyarı, tavsiye 
ve talimat verilmektedir. 

GTH (Gemi Trafik Hizmetleri) sistemi planlama aşamasında, sistemin teknik 
imkan ve kabiliyetleri belirlenirken günde ortalama 150-200 aktif katılımcı geminin 
geçebileceği öngörülmüş ve sistem bu çerçevede inşa edilmiştir. GTH (Gemi Trafik 
Hizmetleri) sisteminin, teknik imkan ve kabiliyetleri kapsamında, yerel deniz 
trafiğinin de dahil olduğu pasif katılımcı gemileri de aktif katılımcı gemiler gibi 
izlemesi, kimliklendirmesi ve raporlarının değerlendirilmesi mümkün değildir. 

DDD-1 isimli gemiye ait hiçbir bilgiye sahip olmayan GTH (Gemi Trafik 
Hizmetleri) sisteminin bu olayla ilgili herhangi bir zafiyeti söz konusu değildir. 
Aksine DDD-1 gemisi su aldığını ve batma tehlikesi içinde bulunduğunu VHF'ten 
GTH'ye bildirdiği andan itibaren, GTH'nin yazılı acil durum prosedürleri devreye 
konularak aşağıdaki işlemler yapılmıştır. 

1-Gemiden; kimliği, mevkii, yükü ve içinde bulunduğu tehlikeli durum 
hakkında bilgi alınarak, acil durum raporu oluşturularak, başta Ana Arama Kurtarma 
ve Koordinasyon Merkezi ve İstanbul Afet Yönetim Merkezi olmak üzere ilgili tüm 
birimler bilgilendirilmiştir. 

2-Gemiden yardım çağrısı alındığı anda, gemiye acil kurtarma botu sevk 
edilmiş ve GTH radarlan ile yönlendirilen acil kurtarma botu olay yerine zamanında 
ulaşarak gemi personelinin tamamını kurtarmıştır. 

3-İstanbul Boğazı deniz trafiği her iki yönden askıya alınmıştır. Olaydan önce 
kuzeyden Boğaza giren gemiler bilgilendirilmiş ve olay yerinden uzak geçmeleri için 
gerekli seyir yardımı sağlanmıştır. 

4-Denize yayılan LPG tankerlerinin akıntı ve rüzgar etkisi ile gidebilecekleri 
yer ve zaman hesaplanarak bu bölgedeki demirli tüm gemiler kaldırılarak olay 
yerinden uzaklaştırılmıştır. 
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5-Keza LPG tankerlerinin akıntı ve rüzgar etkisi ile gidebilecekleri yer ve 
zaman bilgisi İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi'ne sürekli bildirilerek karada 
da gerekli önlemlerin alınması yönünde bilgi desteği sağlanmıştır. 

SORU 2- DD-1 adlı LPG tankeri yüklü gemi daha önce bildirilen saatten önce 
denize açılmış mıdır? Açılmış ise bu seyrin denetimi neden yapılamamıştır? 

CEVAP 2- DDD-1 gemisi ile yapılan deniz taşımacılığına; 

a-İl Trafik Komisyonundan izinli LPG taşıyan kara nakil vasıtaları ile 
yapılması, 

b-Hava Koşullarının uygun olması, 
c-Trafık Ayırım Düzeninden geçen gemilere çapariz vermemesi, 
d-Taşımacılık faaliyetlerinin; İstanbul Liman Tüzüğü'nün 25.nci 

maddesi gereği 00:30-06:00 saatleri arasında yapılması, bu saatler dışında kesinlikle 
yapılmaması, 

e-Demirde veya rıhtımda mutlaka vardiya personelinin bulundurulması, 
f-Adı geçen ferilerin 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında 

Kanuna göre denize elverişlilik belgelerinin geçerli olması 

hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla ilgili iskeleler arasında yapılmasına 2001 
yılında izin verilmiştir. 

Liman seferi yapan DDD-1 isimli geminin kaptanı, çalıştığı hat itibariyle 
kesinlikle bilmesi ve uyması gereken aynı zamanda taşıma koşullarında da zikredilen 
İstanbul Liman Tüzüğü'nün 25. maddesindeki saatlerden önce denize açılarak 
"Tüzük İhlali" yapmış, aynca uygun olmayan hava koşullarında rıhtımdan ayrılarak 
hem taşıma koşullarının "b" maddesini ihlal etmiş, hem de Türk Ticaret Kanununun 
972 nci maddesinde belirtildiği üzere tedbirli bir kaptan gibi davranmamıştır. Bu 
nedenle konuya ilişkin olarak mevcut mevzuat çerçevesinde idari para cezası 
tahakkuk ettirilmiştir. Daha önce de benzer ihlaller olmuş gereken cezalar verilmiştir. 

SORU 3- VTS sistemiyle hedeflenen "boğazlardaki trafiği belirleyip trafiğin 
daha etkin akışını sağlamak" görevi neden yerine getirilememiştir? 

CEVAP 3- TBGTH (Türk Boğazlan Gemi Trafik Hizmetleri) sistemi, Türk 
Boğazlarından geçen aktif katılımcı gemileri kimliklendirerek sürekli izlemekte, 
bilgilendirmekte ve gerekli durumlarda uyarıp, tavsiye ve talimat vermektedir. 
Sözkonusu kaza TBGTH kapsamına girmemektedir. DDD-1 Gemisi, TBGTH (Türk 
Boğazlan Gemi Trafik Hizmetleri) prosedürleri içinde pasif katılımcı olarak yer 
aldığından TBT.GH .Rîr*;.xbu gemiye ilişkin doğrudan bir sorumluluğu 
bulunmamaktadır. 
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42.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, LPG'li araçların ve LPG dolum istasyonlarının 
denetimine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/5403) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali 
COŞKUN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, O f t İ l / ^ 

X Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

1980li yıllarda, bütün dünyada yaşanan petrol kriziyle birlikte, 
Türkiye'de Likit Petrol Gazlı (LPG) araçların kullanımı başlamıştır. 

Gerek petrol fiyatlarının yüksekliği ve gerekse hava kirliliğini 
önlemek üzere, 1995 yılında çıkarılan yönetmelikle, şehir içi ticari 
araçlarda kullanımı yaygınlaştırmak amacıyla, LPG nin ot<* tgâz 
olarak kullanımı teşvik edilmiştir. Ancak, uygulanan sübvansiyon ve 
vergi politikaları nedeniyle, fiyatının çok ucuz kalması sonucu, 
şehirlerarası yollarda ve lüks otomobillerde de, kullanımı hızla 
artmıştır. Nitekim, benzinli araçların hızla oto gaza kayması sonucu, 
son yıllarda benzin tüketimindeki düşüşlere karşılık, oto gaz 
tüketiminde çok çarpıcı artışlar gözlemlenmektedir. Bugün, Türkiye 
trafiğinde, nerdeyse benzinli araç kadar, LPG'li araç vardır. 

Benzinli araçlarda LPGye hızlı geçiş, denetim sorununu da 
beraberinde getirmiştir. Özellikle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
LPG dönüşümü yapan firmaların denetimi yetkisini, Makine 
Mühendisleri Odasından alması, bu alandaki başı boşjuğu iyice 
arttırmıştır. 

Halen, derme- çatma yöntemlerle LPG bağlanan araçlar 
Türkiye trafiğinde faaliyette olup, can güvenliği için büyük bir tehdit 
oluşturmaktadır. 

1- LPG dönüşümü ruhsatına işlenmemiş ve can güvenliğini 
tehdit eden araçlara, gaz satışını nasıl engelleyeceksiniz? 

2- Benzinliden, standartlara uygun LPG dönüşümü 
yapılmamış araçların denetimi ve trafikten men edilmesi, polisiye 
önlemlerle mümkün mü? 

3- Ruhsatsız LPG dolum istasyonlarının denetimini nasıl 
yapacaksınız? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 1 4 . 0 . B H İ 0 1 - 2 - £ < 6 
KONU : Yazılı Soru önerges i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

İLGİ :31.O3.2O05 tarih ve A.01.0.GNS O 1O.OO.O2-7/5403-10O67/3O637 sayılı 
yazınız. 

İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in "LPG'li araçların ve LPG dolum istasyonlarının 
denetimine" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/5403) esas nolu yazılı 
soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Bakanlığımızca, yapılan inceleme ve denetimler neticesinde LPG dönüşümü yapılan 
araçların uygun bir şekilde dönüşümlerinin yapılmadığı, ruhsatlarına işletilmediği, Karayolları 
Muayene istasyonlarında muayenelerinin yaptırılmadığı ve gaz sızdırmazhk raporlarının 
alınmadığı belirlenmiştir. 

Bunun üzerine, ilgili kurum ve kuruluşlarla Bakanlığımda toplantı yapılmış sorunlar 
ve çözüm önerileri tartışılmıştır. 

Bu bağlamda, gerek Bakanlığımız İl Müdürlükleri, gerekse içişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü denetimleri daha sık aralıklarla yapmaktadır. Bakanlık merkezince de 
izlenmektedir, özellikle, Bakanlığımızca yasal cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. 

Oiğer taraftan, LPG dönüşümleri ile ilgili projeler, Bakanlığımdan yetki belgesi almış 
makine mühendisleri tarafından düzenlenmekte idi. Ancak, 23.06.2004 tarihinden itibaren söz 
konusu işlemin, daha iyi yapılması, mühendislerin konu ile ilgili belli bir süre kurs gördükten 
sonra "Yetki Belgesi" alması amacıyla belge verilme işlemi Makine Mühendisleri Odasına 
devredilmiştir. Ayrıca, yetkili mühendis tarafından dönüşüm sonrası düzenlenen "Montaj 
Tespit Raporu"nun, düzenleme yetkisi ilave bir denetim sağlayarak, olabilecek 
olumsuzlukları önlemede katkı yapabileceği düşüncesiyle, 11.04.2005 tarihi itibariyle Makina 
Mühendisleri Odası'na verilmiştir. 

Aynı şekilde LPG tadilat projelerin onaylanma işlemleri daha etkin yapılabilmesi 
maksadıyla 15.02.2004 tarihinden itibaren TSE'ye devredilmiştir. 

Bu açıklamalar çerçevesinde, yöneltilen soruların cevapları aşağıda sunulmuştur. 

1- Bakanlığımızca mecburi uygulamaya konulan, TS 11939 "Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG)-tkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları" standardında, 
dönüşümle ilgili standardlara ve ECE R 67'ye uygun olmayan LPG'li araçlara hiçbir suretle 
dolum yapılmaması gerektiği hususunda kati hükümler bulunmaktadır. Bu bağlamda, 
ruhsatına işlenmemiş araçlara, LPG ikmal istasyonlarından LPG verilmemesi konusunda 81 
ildeki Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Ayrıca, Bakanlığımızca çıkarılan 
ye halen yürürlükte olan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar 
İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandınlma İşlemlerine İlişkin 
Yönetmelik" çerçevesinde, LPG istasyonu kuruluşunda ve denetiminde Yönetmelik ve 
Standard hükümlerine uygunluk aranmaktadır. Standardına uygunluğu Bakanlığımca 
denetlenmektedir. 
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Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar îçin ikmal 
İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin 
Yönetmelik"'in ilgili hükmü uyarınca, TS 11939 standardına aykırı olarak faaliyet gösteren 
ikmal istasyonları hakkında, 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve Murakabesi ve 
Korunması hakkında Kanun ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
hükümlerine göre işlem yapılmaktadır 

LPG dönüşümünü ruhsatına işletmemiş araçlara LPG dolumu yapan istasyonların, 
yapılan denetimlerde tespit edilmesi halinde; 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması hakkında Kanun'un cezai hükümleri uyarınca 2S57.84 YTL para 
cezası uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan, 5307 sayılı LPG Kanun çerçevesinde. Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu (EPDK) tarafından anılan yönetmelik dahil olmak üzere, LPG ikmal istasyonlarının 
güvenliği ve satışı ile ilgili gerekli düzenleme yapması gerekmektedir. 

2- Araçların LPG dönüşümünde uyulması zorunlu olan standardlar ve kurallar vardır. 
Bu kurallar da 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca Bakanlığımca yayımlanan, 
"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (AİTM)" de belirtilmiştir. 
Uluslararası mevcut uygulamalara bakıldığında, mevzuat eksikliği bulunmamaktadır. 

Bakanlığımız, LPG dönüşümü yapılması esnasındaki düzenlemeleri yapmaktan 
sorumlu olup, trafikteki araçların denetimi Emniyet Genel Müdürlüğü trafik ekiplerince 
yapılmaktadır. Yönetmelik gereği, her 2 yılda (otomobillerde) bir Karayolları Genel 
Müdürlüğü uhdesinde bulunan Fenni Muayene istasyonlarınca muayene yapılmadan önce, 
LPG'li araçların Makine Mühendisleri Odasından veya otomotiv ana bilim dalı olan 
üniversitelerden veya TSE'den "Gaz Sızdırmazlık Raporunun" alınması mecburiyeti 
bulunmaktadır. 

Yazımızın başında, gerek Bakanlığımız gerekse İçişleri Bakanlığının denetimleri 
sıklaştırdığı belirtilmiştir. Ayrıca, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel 
Müdürlüğü uhdesinde bulunan yıllık periyodik istasyonlarında son günlerde yıllık periyodik 
muayene esnasında "Gaz Sızdırmazlık Raporu" konusuna hassasiyet gösterdiği bilinmektedir. 

Bu bağlamda, standardına uygun LPG dönüşümü yapılmamış araçların trafikten men 
edilmesi polisiye önlemlerle tam olarak mümkün olmasa da, bu araçların sürekli olarak 
trafikte yakalanıp ceza ödemeleri ve trafikten men edilme endişesi yaşamalan ve LPG 
istasyonlarının gaz satışı yapmaması standarda uygun hale gelmelerini teşvik edecektir. 
Ayrıca, yıllık periyodik fenni muayenelerin AB normlarına uygun olarak yapılması ve 
sürücülere, kullanıcılara ve vatandaşlara yönelik bilinçlendirme ve eğitim kampanyası 
yapılmalıdır. Bu konuda, özellikle Esnaf odaları, Şoförler Derneği ve Makina Mühendisleri 
Odası gibi sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde bu kampanyanın yapılması gerekli 
görmekteyim. 

3 - Bilindiği üzere, 5307 sayılı LPG Kanunu, 13 Mart 2005 tarihinde Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun uyarınca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
(EPDK) tarafından gerekli düzenlemeler yapılarak, LPG ikmal istasyonların lisans altına 
alınması ile sağlıklı denetimin yapılması mümkün olabilecektir. 
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43.- Zonguldak Milletvekili Nadir SARAÇ'ın, Türkiye Jokey Klubünce düzenlenen at yarış
larından elde edilen gelirlerden pay aktarımına, 

- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU'nun, Bakanlığın faaliyet alanına giren hizmetler
deki sorunlarına, 

ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in cevabı (7/5430, 5431) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Güldal AKŞİT tarafından \\QT\[\ 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim, f^.03.3.00*3 " ^ 

5ÂKAÇ 
Zonguldak Milletvekili 

1- Türkiye Jokey Kulübünce düzenlenen at yarışlarından elde edilen gelirlerin 
%1'inin S.H.Ç.E.K. Genel Müdürlüğüne aktarılması ile ilgili, Ankara 6.İdare 
Mahkemesinin lehteki kararı ile kabu! edilen ve Danıştay 10.Dairesinin yine bu 
yöndeki lehteki kararı ile S.H.Ç.E.K.Genel Müdürlüğüne aktarılması gereken 
%1'lik payların bu güne kadar aktarılıp aktarılmadığı veya ;aktanln*ış ise 
miktarının ne olduğu? 

2- Şayet Tarım Bakanlığınca pay aktarması yapılmamış ise bunun nedenleri? 
3- Aksu-Savaş-Çalışkan Avukatlık Bürosunun 04.08.2003 tarihli dilekçesinin 

havalesindeki, "İlgilinin talebi doğrultusunda gereğini" şeklindeki Sn.Bakanın-
özel notunun amacının ne olduğu? 

4- Dilekçeye düşülen notun içeriği incelendiğinde yanlı ve tarafkir bir tutumla 
aynı Avukatlık bürosunun ortağı olan Av.Murat AKSU'nun İçişleri Bakanı 
Sn.Abdulkadir AKSU'nun oğlu olmasının etkisinin olup olmadığı? 

5- Bu hareketle kendisine bağlı Kurumun menfaatlerini savunması' gereken 
Sayın Bakanın Kurumu zarara uğratan davalı Kurumun Avukatlarının istemi 
doğrultusunda tercih koyarak ne amaçlanmaktadır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Devlet Bakanı Sayın Güldal Akşit tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Güldal OKIIDUCÜ 
İstanbul Milletvekili 

1. Koruma ve bakım için çocuk, özürlü ve yaşlı başvurularında son on yılda 

yıllar itibariyle ne kadar artış ortaya çıkmıştır? Son yıllarda başvurularda 

ortaya çıkan artışın karşılanamadığı, hatta bazı yuvalarda çocukların çifter 

çifter yatırılmaya başlandığı doğru mudur? Belirtilen bu sorunların 

çözümü noktasında ne gibi önlemler alınması düşünülmektedir? 

2. Evlerinde odaya kapatılmış, karyolalara bağlanmış ailelerin bakamadığı 

ya da kimsesiz kaç özürlü çocuk bakım için sıra beklemektedir? Sıra 

bekleyen binlerce bakıma muhtaç özürlü çocuğun koruma altına 

alınmasına ilişkin alınan ve alınması planlanan önlemler nelerdin? ,; . 

3. istanbul'un en köklü, en çok bağış alan üstelik bahçesinde okulu bulunan 

Küçükyalı'daki yuvanın kapatılacağına ilişkin gazetelerde yer alan 

haberler doğru mudur? Eğer doğru ise, yuvanın kapatılma gerekçeleri 

nelerdir? 

4. Uşak İl Müdür yardımcısı olarak görev yapan şahsın, haksız ve birden çok 

hasta refakat ücreti almaktan dolayı savcılığa verildiği doğru mudur? Eğer 
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doğru ise, belirtilen kamu görevlisi hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır, 

bu kişi halen görevini sürdürmekte midir? 

5. "Bir Hak Düşmanı" isimli oyunun tertip komitesinde yer alıp, halkı 

silahlı isyana teşvik etmekten dolayı DGM'de yargılanan kişilerden 

asaleten ya da vekaleten yönetici kadrolara atananlar kimlerdir? 

6. İstanbul Merdivenköy'dekı kıymetli arsanın hala boş ve atıl tutulmasının 

nedeni nedir? Bu arsayı nasıl değerlendireceksiniz? 

7. Genel Müdür V/in Mustafa Kemal olan adını değiştirdiğine ilişkin gazete 

haberi doğru mudur? 

8. 58 ve 59. Hükümetler döneminde, önce İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 

görevine ataması yapılıp daha sonra sınavsız bir biçimde kuruluş 

müdürlüklerine kaç kişinin ataması yapılmıştır?. İlgili yasal 

düzenlemelerde "sınav" kazanmaksızın kuruluş müdürlüğüne atama 

yapılamazken,irdeki kuruluşların tümünün başına sınavsız atama 

yapılabilmesini doğru buluyor musunuz? Örneğin Ankara İl 

Müdürünüzün daha önceden asaleten yaptığı yöneticiliği var mıdır? 

9. Genel Müdür Müşaviri kadrosuna ataması yapıldıktan sonra Genel 

Müdürlük Şube Müdürü kadrosuna atanan var mıdır? Eğer var ise, bu 

personel müşavir kadrosunda ne kadar süre hizmet vermiştir? Bu durum 

kanuna karşı hile olarak yorumlana bilir mi? Kurumda buna benzer 

mahkeme kararlan var mıdır? 

10.Kurum ağır para sıkıntısı çekerken, Seyranbağlan Huzurevi gibi birçok 

birimde çok zor şartlarda hizmet verilmeye çalışılırken, Genel Müdürlük 

hizmet binası onarımına ne kadar kaynak aktarılmıştır? Tahliye edilecek 

Necatibey Caddesindeki binaya onarım için 2004'te ne kadar kaynak 

aktarılmıştır? 

11 .Kış ortasında Ulus'ta kurumun emektar kiracılarını tahliye edilerek 

onlarca işçisiyle mağdur edip, buraların kapalı garaja çevrilmesinin 

gerekçeleri nedir? 
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12.Her meslek kutsaldır, ancak bir laborantın,rehabilitasyon merkezine ve 

Kız Yetiştirme Yurduna müdür yapılmasının bir izahı var mıdır? Bir 

yılda 200 gün rapor kullanan ve sizin açıktan atayıp, Rehabilitasyon 

Merkezi ve Kız Yurdu Müdürü yaptığınız bu personelle ilgili kız 

çocuklarının Emniyet Çocukları Koruma Şubesine intikal ettirdikleri ağır 

bir şikayet var mıdır? özel bir rehabilitasyon merkezi açmak isteyen bir 

laborant kişiye müdürlük izni verir misiniz? Vermezseniz,Kurumunuz 

bünyesindeki özürlü çocukları bu kişilere neden emanet ediyorsunuz? 

13.Çocuk Esirgeme Kurumu Dernek statüsünde iken bile 30'a yakın kreş 

varken, bugün bu sayı 8 kreşe neden indirildi? Bizim için kreş öncelikli 

değil diyen, sosyal hizmetlerden habersiz kişiler 2828 sayılı kanunu da 

mı okumuyor yada Özel kreşlere gücü yetmeyen ailelerin çocuklarını ne 

kadar kötü koşullara teslim etmek zorunda kaldıklarını görmüyorlar mı? 

Yoksul aileler için ücretsiz-düşük ücretli kreşleri yaygınlaştırmayı 

düşünmüyor musunuz? Seyranbağlan Kreşini neden kapatınız? 

14. "Ev Tipi Bakım Modelini" niye tümüyle boş ve uygun bir semtte olan 

Ankara Etlik'teki lojmanda denemediniz ve yılların "Gazi Kız Yetiştirme 

Yurdunu" kapattınız? 

15.AdaIet Bakanlığı, Aileden sorumlu Devlet Bakanlığı ile birlikte Çocuk 

Mahkemeleri Kanunu gereği suça itilmiş çocuklar için özel kuruluşlar 

açmak zorunda. Bu konuda neden bir şey yapılmıyor? Ve bu özel 

çocuklar diğer korunmaya, bakıma muhtaç çocukların yanına gönderilip 

ondan sonra da Küçükyalı örneğinde olduğu gibi sorun çıkınca kuruluş 

kapatılmaya çalışıyor. Sizce bu bir çözüm mü? 

16.Kuruma bağlı birimlerde deprem, yangın, doğal afet gibi felaketlerle 

karşılaşmadan önce gerekli önlemler alındı mı? Kaç kuruluşunuz doğal 

afetlere dayanıklılık açısından denetlenmiştir? 

17.Önceki dönemlerde sokakta yaşayan ve çalışan çocukların yatılı bölge 

okullarına gönderilmesine ilişkin uygulama devam ediyor mu? Bu 
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kapsamda 2003 ve 2004 yıllarında kaç çocuk ilköğretim bölge okullarına 

gönderilmiştir? 

18.2005 Mali Yılı Bütçesi görüşmelerinde TBMM'de yaptığınız konuşmada, 

8 olan kadın konukevi sayısının yeterli bulmadığınız ve bunlara yenilerini 

eklemek için çalışmalarda bulunduğunuzu belirtmiştiniz. Bu konuda 

yürütülen çalışmalar nelerdir? 

19.SHÇEK kurumdan ayrılan ve iş bekleyen çocuk sayısı 4684'e ulaşmış 

iken bunların istihdamı konusu ile ilgili ne tür çalışmalarınız vardır? 

20.Bomova Yetiştirme Yurdundan çocukların eşya gibi uzaklaştnlmasmı 

doğru buluyor musunuz? Aradan geçen süre içinde bu çocukların okul 

başarılarına ilişkin bir değerlendirme yaptırtanız mı? 

21. Siirt'te bir erkek çocuğuna vekil öğretmenin,yine yuvanın içinde bir kız 

çocuğuna dışarıdan bir madde bağımlısının tecavüz ettiği doğrumudur. Bu 

olayın idari ve adli makamlara aktarılmadan önce kız çocuğu başka bir 

il'e gönderilmiş midir? Kuruluşun içinde bunlar olmuşsa yetkililer 

hakkında ne işlem yapılmıştır. Sınavda sahtekarlıktan kesinleşmiş "idari 

cezası"olan personeliniz halen bu il'de ve kuruluşlarda yönetici midir? 

22.Ürgüp'te basma yansıyan tecavüz iddiası doğru mudur?Mahkemenin 

kararını temyiz ettiniz mi? Olay tarihi,Genel Müdürlüğün haberdar olduğu 

tarih nedir? Olaya adı kansan personelle ilgili işlem yapıl mış mıdır? 

Hangi tarihte?. 

23.Küçükyalı Çocuk Yuvası Müdürlüğü'ne kimi atadınız? Bu personelle 

ilgili Üsküdar'da çocuk dövmekle ilgili dava var mı? Valiliğin görüşü var 

mı? Özlük dosyasında buna ilişkin belgeler duruyor mu? 

24. Ankara Kızılay'daki İl Müdürlüğü binasına ilişkin bir çalışmanız var mı? 

25.Kurumun ağır ekonomik sorunları olduğunu TBMM Genel Kurulunda da 

belirttiniz. Kurumun alacakları zamanında tahsil ediliyor mu? Bu konuda 

alacağınız olan bir kuruluşun Ödemeyi geciktirme talebini yazılı olarak 
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kabul edip.talimat verdiniz mi? Bu talebi iletenlerin herhangi bir Bakan 

arkadaşınızla yakınlığı/akrabalığı var mı? 

26.Kurumunuzda görevli bir Müfettiş hakkında "bayan personele yönelik 

taciz"iddiası ile ilgili bir soruşturma var mıdır?Bu soruşturmayı kim 

yürütmektedir? Adı geçen Müfettişin raporu ile görevden alınmasını teklif 

ettiklerinin tümü görevden alınmış mıdır?Görevde asalaten veya 

vekaleten tutulan var mıdır? Bunu hukuken uygun görüp,içinize sindirir 

misiniz? Taciz iddiaları ile ilgili soruşturmadan haberdar edildiniz mi? 

27.3413 Sayılı yasa kapsamında yıllar itibariyle işe yerleştirilen çocuk 

sayılan nelerdir?Bu konuda kendinizi başarılı buluyor musunuz?2005 

hedefiniz kaç çocuktur? 

28. Kamuoyuna yansıyan "her yıl 7-8 bin çocuğun korunma altına 
alındığı"bilgisi doğru mudur?Bu sayı bakılan çocuğu mu ifade 
etmektedir?. 

29.İstanbul'da görev yapan ve bayan personeli taciz eden müdürünüzü 
nereye atadınız? 

30.Müfettişlere neredeyse çalışma hayatlan boyunca hizmet tahsisli onlarca 
lojman verilirken, hatta kurumda kadrosu bile gelmeden bu lojmanlara 
insan yerleştirilirken "ev tipi bakım" için lojmanlan kullanmayı 
düşünmüyor musunuz? 

31.Yüce meclise sunulan bütçe taşanlarına göre SHÇEK'in 2004'ün ikinci 
yansında 15'e yakın yeni kurutuşu hizmete açacağını bizlere bildirmişti. 
Aralık 2004'ün 21. gününde Muş, Gümüşhane, Tekirdağ, Burdur (2 adet), 
Diyarbakır Çocuk Yuvalan, Sakarya, Diyarbakır, İzmir Çorlu Huzurevleri 
ve Kadın Misafirhanelerinin hizmete açılıp açılmadığım, açılmadıysa ne 
zaman açılacağını belirtir misiniz? 

32.Ankara'da bir huzurevine yönetici yaptığınız ve yine sosyal hizmetlerle 
uzaktan yakından ilgisi olmayan bir personelinizin huzurevindeki 70 
yaşındaki bayanlann bile elini sıkmadığım, sizin ziyaretinizde sizinle bile 
tokalaşmamak için oradan uzaklaştığını biliyor ve içinize sindiriyor 
musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
( Sn.GUldal AKŞİT ) 

SAYI : B.02.0.007/00. "3-.SJ {£/.<?.L*2005 
K O N U : Yazı l ı Soru Önerges i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİS İ B A Ş K A N L I Ğ I 
G E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ N E 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanl ığ ı ) 

İ L G İ : Türk iye Büyük Millet Mecl is i Başkanl ığı Gene l Sekreter l iğ i Kanun la r ve Karar lar 
Dai res i Başkan l ığ ı 'n ın 04.04.2O05 tar ih ve K A N . K A R . M D . A . 0 1 0.GNS.O 10 .00 .02-
10159sayı l ı yazıs ı . 

İlgi yazı ile İstanbul Mil letvekil i Say ın Gülda l O K U D U C U ve Zongu ldak Mil letveki l i 
Say ın Nad i r S A R A Ç ' a ait Yazıl ı Soru öne rge le r i hakkındak i bilgileri içeren cevap la r ek te 
sunu lmuş tu r . 

Bi lg i ler in ize arz eder im. 

Gülda l A K Ş İ T 
Devlet Bakanı 

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN NADİR SARAÇ'İN 7/5430 SAYILI YAZILI 
SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

1953 yılında, 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanun, At Yarışları Tüzüğü ve At 

Yarışları Müşterek Bahisler Tüzüğü yürürlüğe girmiştir. At Yarışları Hakkında Kanunun 1 

inci maddesinde; "Ankara, İstanbul, izmir'de ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 

belirteceği diğer yerlerde at yarışları yapmak ve bu yarışlar üzerinde memleketin neresinde 

olursa olsun müşterek bahisler tertip etmek hak ve selahiyeti adı geçen Bakanlığa aittir." 

Denildikten sonra, 5 inci maddesinde; "Tarım Vekaletinin 1 inci maddede yazılı hak ve 

selahiyetleri at yetiştirme ve ıslahını teşvik gayesi ile kurulmuş ve amme menfaatine 

çalıştığı usulen onanmış derneklerden uygun görülecek bir veya bir kaçına muayyen 

şartlarla ve 30 seneyi geçmemek üzere Tarım Vekaletinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin 

kararı ile devredilebilir. Devredilen hak ve setahiyetler derneğin kanun, nizamname veya 

anlaşma hükümlerine riayet etmemesi halinde müddet dolmadan önce geri alınabileceği 

gibi, müddetini dolduran derneğe aynı hak ve selahiyetlerin yine bu madde hükümleri 

dairesinde yeniden verilmesi caizdir..." düzenlemeleri yer almaktadır. 

Yukarıdaki Kanun hükümlerine dayanılarak; Bursa İlinde at yarışı yapma ve 

müşterek bahis düzenleme hak ve yetkisi 01.08.1980 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 

30 yıllığına Türkiye Jokey Kulübüne devredilmiştir. Ankara, istanbul. İzmir. Adana ve 

Konya'da at yarışları yapmak, bu yarışlar üzerinde müşterek bahisler düzenlemek hak ve 

yetkisinin de, 21.11.1993 tarihinden geçerli olmak üzere, 20 yıl süreyle Türkiye Jokey 

Kulübüne devredilmesi Bakanlar Kurulunca 22.11.1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
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Bu Bakanlar Kurulu Kararının Esaslar başlığı altındaki ilk paragrafında; "Ankara, 
İstanbul, İzmir, Adana ve Konya'da at yarışları yapmak ve bu yanş\ar üzerinde memleketin 
neresinde olursa olsun müşterek bahisler tertip etmek yetkisi bu esaslar çerçevesinde 20 
yıl süreyle Türkiye Jokey Kulübüne yeniden devredilmiştir." Denildikten sonra.Esasların 2 
nci maddesinde; "Türkiye Jokey Kulübünün yıllık bütçesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 
verilecek bütçe formülü esasları dahilinde tertiplenir. Buna göre hazırlanan bütçe tasarısı 
Bakanlıkça incelenir ve gerekli görülen değişiklikler yapılır." Denilmiş, Esasların 8 inci 
maddesinde de; "6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve bu kanunun uygulanmasını 
gösteren Tüzükler ve Yönetmelikler ile bu Esaslar dahilinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
ile Türkiye Jokey Kulübü arasında yapılacak sözleşme hükümlerine ve Bakanlıkça 
verilecek direktiflere adı geçen kulüp uymaya mecburdur. İlgili mevzuat ve sözleşme 
hükümlerine uyulmadığı takdirde, verilmiş olan hak ve yetkiler geri alınır ve sözleşme fesh 
olunur." Hükmü yer almıştır. 

Son olarak Şanlıurfa. Elazığ. Samsun ve Gaziantep'te at yarışı yapma ve müşterek 
bahis düzenleme hak ve yetkisi Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Jokey Kulübüne 
devredilmiş, bu karar da 17.04.1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığından aldığımız bilgiye göre halen; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, 
Adana, Şanlıurfa ve Elazığ İllerinde at yarışları düzenlenmekte ve bu yarışlarla ilgili olarak 
müşterek bahis oynanmaktadır. 

1953 yılında yürürlüğe giren 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunda. At Yarışları 
Tüzüğünde, At Yarışları Müşterek Bahisler Tüzüğünde. 1980, 1993 ve 1998 tarihlerinde 
alınan Bakanlar Kurulu Kararlarında; doğrudan veya dolaylı olarak SHÇEK'e pay ayrılması 
ile ilgili herhangi bir hüküm veya karara yer verilmediği görülmektedir. 

1983 yılında, korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve 
diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan 
teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri 
düzenlemek amacıyla 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 
çıkartılmıştır 

2828 Sayılı SHÇEK Kanununun Malı Hükümler başlıklı Üçüncü Bölümünün, 
Kurumun Gelirleri alt başlıklı 18 inci maddesinin (h) bendinde; "Kanunla kurulmuş olan 
Spor-Toto, Milli Piyango gibi şans oyunları tertip eden kuruluşların aylık hasılatlarının % 
1'inin Kuruma aktarılmasıyla elde edilecek gelirler, "_SHÇEK'in gelirleri arasında sayılmıştır. 

2001 yılına kadar SHÇEK yetkilileri tarafından da 1983 yılında yürürlüğe giren 2828 
Sayılı Kanunun 18 inci maddesindeki hükme dayanılarak, at yarışları müşterek 
bahislerinden pay alınması talebinde bulunulmadığı anlaşılmaktadır. Yani SHÇEK 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yaklaşık 13 yıl hiç kimsenin bu konuda bir 
girişimde bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

22.08 2001 tarihinde SHÇEK tarafından, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bir yazı 
yazılarak, SHÇEK Kanununun 18'inci maddesi gereğince, at yarışlarıyla ilgili müşterek 
bahislerden %1 pay alınması gerektiği kanaati bildirilmiş ve söz konusu payın ödenmesi 
talep edilmiştir.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 18.01.2002 tarihli cevabi yazısında, at yarışları 
ve müşterek banisler düzenleme yelKısinı devrettiği Türkiye Jokey Kulübünün, Kanunla 
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kurulan bir kurum olmadığını, bu nedenle 2828 Sayılı SHÇEK Kanununun 18. maddesi 

kapsamında değerlendirilemeyeceğini, dolayısıyla bir pay ödenmesinin söz konusu 

olamayacağını SHÇEK'na bildirmiştir.Konunun SHÇEK ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

arasında yazışmalarla çözümlenememesi üzerine, SHÇEK Hukuk Müşavirliği 27.03.2002 

tarihinde idari yargıya başvurmuş ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı aleyhine dava açmıştır. 

Dava yaklaşık yedi ay sürmüş ve Ankara 6. İdare Mahkemesi 23.10.2002 tarihinde 

SHÇEK'nun talebini kabul etmiş, at yarışlarına ilişkin müşterek bahislerden elde edilecek 

hasılatın %1'inin SHÇEK hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılması gerektiğine karar 

vermiştir. Ankara 6. İdare Mahkemesinin 23.10.2002 tarihli kararına karşı, Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 05.02.2003 tarihinde Danıştay'a temyiz 

başvurusunda bulunmuştur. Süreç içerisinde anlaşmazlık konusu hususla ilgili iş ve 

işlemler SHÇEK Hukuk Müşavirliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hukuk 

Müşavirliklerince takip edilmiştir. 

04.03.2003 tarihinde Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Danıştay 10. Dairesine 

başvurarak, temyiz aşamasında bulunan dosyayla ilgili olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

yanında davaya müdahil olma, yürütmenin durdurulması ve davanın reddi talebinde 

bulunmuştur. Danıştay 10. Dairesi 18.06.2004 tarihinde Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yanında davaya müdahil olmasını kabul etmiştir. 

Ayrıca Türkiye Jokey Kulübü (TJK) 07.07.2003 tarihinde Danıştay 10. Dairesine 

başvurarak, dosyaya müdahil olma ve yürütmenin durdurulması talebinde bulunduğu 

hususunda, davacı idareye ibraz edilmek üzere derkenar verilmesini talep etmiş, bu talebi 

Danıştay tarafından 01.08.2003 tarihinde kabul edilerek talep edilen derkenar verilmiştir. 

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Danıştay'dan aldığı derkenar yazışma istinaden, yasal 

haklarını kullanarak 04.08.2003 tarihinde SHÇEK'den sorumlu Bakan sıfatıyla 

Bakanlığıma müracaat ederek. 23.10.2002 tarihli Ankara 6. İdare Mahkemesi kararının, 

Danıştay'daki temyiz başvurusu sonuçlanıncaya kadar uygulanmasının ertelenmesini talep 

etmiştir. Bakanlığıma hitaben yazılmış olan bu dilekçe SHÇEK Genel Müdürlüğüne havale 

edilmiştir. Dilekçe üzerine düşülen not havale işleminin bir parçası olup, ilgilinin talebinin 

mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek gereğinin yapılmasına ve başvuru sahibine bilgi 

verilmesine ilişkindir. 
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Anlaşmazlık konusu bu hukuki süreç Danıştay 10. Dairesinin 30.03.2005 tarihinde, 

Ankara 6. İdare Mahkemesinin kararını onaması ile sonuçlanmış, OB.04.2005 tarihinde 

SHÇEK tarafından davalı Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ve müdahil davalı Türkiye Jokey 

Kulübüne yazı yazılarak tahsilat süreci başlatılmıştır. 

Gelinen noktada özetlemek gerekirse; 

1. Yukarıda bahsettiğim yasal, idari ve yargı sürecine aykırı olarak ileri sürülen 

hiçbir iddia doğru değildir. Bu konu SHÇEK ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında 2001 

yılında başlatılmış bir anlaşmazlık konusudur, yargıya da Bakanlığıma bağlı olan SHÇEK 

tarafından intikal ettirilmiştir.Dolayısıyla davacı SHÇEK Genel Müdürlüğü, davalı da Tarım 

ve Köyişleri Bakanlığıdır. Türkiye Jokey Kulübünün fonksiyonu, Danıştay kararıyla Tarım 

ve Köyişleri Bakanlığı yanında davaya müdahil olmasından ibarettir. Sürekli Türkiye Jokey 

Kulübüne atıf yapılarak Bakanlığımızın suçlanmasında kasıtlı hareket edildiği 

değerlendirilmektedir. 

2. Anlaşmazlık konusuyla ilgili olarak, Ankara 6. idare Mahkemesinin SHÇEK lehine 

verdiği kararın tarihi 23.10.2002'dir. Benim SHÇEK'dan sorumlu Bakan olarak atanmam 

05.05.2003 tarihidir. SHÇEK ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasındaki uyuşmazlığın 

Bakan sıfatıyla tarafıma intikali ise 04.08.2003 tarihidir. Buradan çıkan sonuç şudur; 

Ankara 6. İdare Mahkemesinin kararı ile konunun bana intikali arasında yaklaşık 10 aylık 

bir süre geçmiştir. Bu süre içerisinde Ankara 6. İdare Mahkemesi kararının yerine 

getirilmesi için SHÇEK tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığına hitaplı bazı yazıların 

yazıldığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının da bu yazıları Türkiye Jokey Kulübüne 

gönderdiği ve SHÇEK'na bilgi verdiği evrakların incelenmesinden anlaşılmaktadır. Takdir 

edersiniz ki mahkeme kararını yerine getirmek durumunda olan davayı kaybeden taraftır. 

3. Türkiye Jokey Kulübünün, Danıştay'dan aldığı derkenar yazısına istinaden 

Bakanlığıma vermiş olduğu dilekçenin, konunun ilgilisi SHÇEK'na havale edilmesi doğal 

bir prosedürdür. SHÇEK Hukuk Müşavirliğince yürütülen yüzlerce davadan biri olan bu 

anlaşmazlık konusunun ayrıntılarının tarafımca bilinmesi mümkün değildir. Ayrıca bu 

gerekli de değildir. Dolayısıyla gelen dilekçenin ilgili kuruma gereği yapılmak üzere 

gönderilmesinde eleştiri konusu yapılacak bir durum da söz konusu değildir. SHÇEK 

Genel Müdürlüğüne yasaya aykırı işlem yapılması talimatı verilmiş değildir. SHÇEK Hukuk 

Müşavirliğinin söz konusu dilekçe üzerine mevzuat çerçevesinde gereğini yapması ve 

talep sahiplerini bilgilendirmesi de doğal bir idari işlemdir. Benim havalem nedeniyle 
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durdurulan herhangi bir işlem veya tahsilat yoktur. 10 aydır devam eden süreç aynı şekilde 

devam etmektedir. 

4. Bakanlığıma verilen dilekçe, davaya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yanında 

müdahil olma talebinde bulunulduğuna ilişkin derkenar başvurusu, Danıştay tarafından 

kabul edilmiş olan Türkiye Jokey Kulübünün vekili bir avukatın imzasını taşımaktadır. 

Yasal çerçevede avukatlık yapan reşit bir kişinin kimin oğlu yada yakını olduğu kanımca 

önemli değildir. Ayrıca dilekçeyi imzalayan ve Bakanlığıma veren Avukat da Bakan oğlu 

değildir.Normal prosedürü işletilmiş olan bir konuyu, avukatın babasının kimliği ile 

ilişkilendirip yorumda bulunmak akıl ve insaf sahibi kimselerin kabul edebileceği bir konu 

değildir diye düşünüyorum. 

5. SHÇEK'nun trilyonlarca lira zarara uğratıldığı iddiası da konunun 

saptırılmasından başka bir şey değildir. Türkiye bir hukuk Devletidir. İster kurumlar 

arasında, isterse kurumlarla kişiler arasında, sonucu parasal bir yükümlülük doğuran ve 

yargıya intikal etmiş bir konuda, yargı nihai kararını vermeden haklı ve haksızı tayin etmek 

doğru değildir. Dolayısıyla kurumun zarara uğratıldığını iddia etmek yanlıştır. SHÇEK 

zaten hakkını aramak için konuyu bu noktalara taşımıştır. Daha önce de ifade ettiğim gibi, 

SHÇEK davanın açıldığı tarihten bu güne kadarki alması gereken payı yasal faizi ile 

birlikte alacaktır. 

6. Bu konuyla bağlantılı olarak bütçe tekniği açısından da bir hususu arzetmek 

isterim. SHÇEK katma bütçeli bir Kurumdur. Kanununda yazılı özel gelirleri vardır. Bütçe 

Kanunu gereğince SHÇEK'nun şartlı bağışları hariç tüm gelirleri kendisi için ayrılmış bütçe 

kapsamında değerlendirilmektedir. SHÇEK'nun 2005 yılı bütçesi 348.156.000 YTL olarak 

kabul edilmiştir. Bu miktarın içerisinde diğer kurumlardan alınan paylar 51.305.000 YTL 

olarak tahmin edilmiştir. Kurumlardan alınan bu payın artmasının veya azalmasının 

SHÇEK bütçe rakamını artırması veya azaltması söz konusu değildir. Bizim SHÇEK olarak 

yargı süreci sonunda at yarışları müşterek bahis oyunlarından pay almamız genel bütçe 

gelir rakamlarını doğrudan etkileyecektir. Bu da sonuçta bizim gelecek yıllarda SHÇEK 

Bütçesinin daha fazla artırılmasını talep etmemizi kolaylaştıracak bir unsur olacaktır. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN GÜLDAL OKUDUCU'NUN 
7/5431 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU 1: 

Koruma ve bakım için çocuk, özürlü ve yaşlı başvurularında son on yılda 
yıllar itibarıyla ne kadar artış ortaya çıkmıştır? Son yıllarda başvurularda ortaya 
çıkan artışın karşılanamadığı, hatta bazı yuvalarda çocukların çifter çifter 
yatırılmaya başlandığı doğru mudur? Belirtilen bu sorunların çözümü 
noktasında ne gibi önlemler alınması düşünülmektedir? 

CEVAP 1 : 

Koruma altına alınarak kuruluşlarda bakılan çocuk sayısında ve 
Huzurevi eri m izde kalan yaşlı sayısında bir artış yaşanmaktadır. Ancak baş vurularda 
ortaya çıkan artışın karşılanamadığı hatta bazı Yuvalarda çocukların çifter çifter 
yatırıldığı iddiası doğru değildir. Genel Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaca cevap 
verecek yeni kuruluşların açılmasının yanı sıra son yıllarda korunmaya muhtaç 
çocuklara yönelik alternatif bakım modellerine (ayni-nakdi yardım, koruyucu aile, 
evlat edinme) ağırlık verilmektedir. 

Ülkemiz tarafından da imzalanan çocukların korunmasına yönelik uluslararası 
sözleşmelere dayanak olan Genel Müdürlüğümüz her çocuğun öncelikle kendi öz 
ailesi olmak üzere bir aile yanında büyüme hakkı olduğu noktasından hareketle, 
sadece ekonomik nedenlerden kaynaklanan korunmaya muhtaçlık durumunun söz 
konusu olduğunda çocukların, aile yanında bakımının sağlanması düşüncesiyle, 
ayni-nakdi yardım miktarının yükseltilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.. Yine 
koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalara da hız verilmiştir. 

2005 Şubat Ayı itibariyle Genel Müdürlüğümüze bağlı Huzurevi, Huzurevi 
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sayısı 63 olup toplam kapasite 
6965'dir.Halen Huzurevlerimizde bakılan yaşlı sayısı 5453'tür. Huzurevine 
yerleşmek üzere sırada bekleyen yaşlı sayısı 1427 olup boş olan yatak sayısı 
1267'dir. Sırada bekleyen yaşlı sayısının dağılımına bakıldığında yoğunluğun 
İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana ve Antalya illerinde olduğu görülmektedir. Bu 
illerimizde sıra yoğunluğunun nedeni; kişilerin bulundukları / yaşadıktan ilde 
kalma istekleri ve oda tercihlerinin (örneğin tek kişilik oda) bulunmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile 
Huzurevi gibi Kuruluşlarımızdan hizmet almak üzere müracaat yoğunluğu bulunan 
İllerimizin Kuruluş ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarımız devam 
etmektedir. Bu kapsamda 2004 ve 2005 yıllarında toplam 27 kuruluş açılışı 
yapılmıştır. 
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SORU 2: 

Evlerinde odaya kapatılmış, karyolalara bağlanmış ailelerin bakamadığı 
ya da kimsesiz kaç özürlü çocuk bakım için sıra beklemektedir? Sıra bekleyen 
binlerce bakıma muhtaç özürlü çocuğun koruma altına alınmasına ilişkin alınan 
ve alınması planlanan önlemler nelerdir? 

CEVAP 2: 

Genel Müdürlüğümüz kayıtlarına alınmış ve sırada bekleyen 3718 özürlü 
başvurusu bulunmaktadır. Bu sorunun çözümüne yönelik ; 2005 yılında yatılı bakım 
ve rehabilitasyon hizmeti verecek toplam 460 kapasiteli 5 kuruluş ve bir ek bina ile bir 
gündüzlü merkez hizmete girecek olup, artınlan bu kapasite ile kuruluşlara girmek 
üzere sırada bekleyen ve önceliği olan özürlüler kuruluş bakımına alınmış 
olacaklardır. 

SHÇEK Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliğinde yapılan yeni değişiklikle, sırada 
bekleyen özürlü çocukların ailelerinin, ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi 
sağlanmıştır. 

SHÇEK Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinde yapılan kapsamlı 
değişiklikle, özel Rehabilitasyon Merkezlerinin ülke çapında daha yaygın hale 
getirilmesi ve her özür grubuna yönelik hizmet vermesinin yasal zemini 
hazırlanmıştır. 

Sırada bekleyen ve korunma altına alınamayan özürlü çocukların Genel 
Müdürlüğümüze bağlı 30 gündüzlü rehabilitasyon merkezinden ücretsiz olarak 
yararlandırılması sağlanmaktadır. 

Ayrıca, muhtaç durumdaki özürlü ailelerinin çocuklarının, ülke çapında sayıları 
509 bulan ve her geçen gün ülke sathına yayılan özel Rehabilitasyon 
Merkezlerinden, ücretsiz olarak yararlandırılmaları da sağlanmaktadır. 

SORU 3: 

İstanbul'un en köklü, en çok bağış alan üstelik bahçesinde okulu 
bulunan Küçükyalı'daki yuvanın kapatılacağına İlişkin gazetelerde yer alan 
haberler doğrumudur? Eğer doğru ise, yuvanın kapatılma gerekçeleri nelerdir? 

CEVAP 3: 

Genel Müdürlüğümüzce Küçükyalı Çocuk Yuvasının kapatılması yönünde 
yapılan her hangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

SORU 4: 

Uşak İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan şahsın, haksız ve birden 
çok hasta refakat ücreti almaktan dolayı savcılığa verildiği doğru mudur? Eğer 
doğru ise, belirtilen kamu görevlisi hakkında ne gibi İşlemler yapılmıştır, bu kişi 
halen görevini sürdürmekte midir? 
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CEVAP 4; 

Kayıtlarımızda yapılan inceleme sonucu Uşak'da İl Müdür Yardımcısı olarak 
görevli olup, haksız ve birden çok hasta refakat ücreti almaktan dolayı bir 
personelimizin Savcılığa verildiği görülmüştür. Söz konusu iddia ile ilgili olarak Uşak İl 
Müdür Yardımcılığında bulunan personelimiz hakkında başlatılan. İdari Disiplin 
soruşturması süreci halen devam etmektedir. 

SORU 5: 

"Bir Hak Düşmanı" isimli oyunun tertip komitesinde yer alıp, halkı silahlı 
isyana teşvik etmekten dolayı DGM de yargılanan kişilerden asaleten ya da 
vekaleten yönetici kadrolara atananlar kimlerdir? 

CEVAP 5: 

Bir hak düşmanı isimli oyunun tertip komitesinde yer alıp halkı silahlı isyana 
teşvik etmekten dolayı DGM de yargılandığı ve Kurumumuzda yönetici kadrolarına 
atandığı iddia edilen personel kaydına rastlanamamıştır. 

SORU 6; 

İstanbul Merdivenköy'deki kıymetli arsanın hala boş ve atıl tutulmasının 
nedeni nedir? Bu arsayı nasıl değerlendireceksiniz? 

CEVAP 6: 

Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe-
Merdivenköy Mahallesinde arsa vasıflı taşınmazımız bulunmaktadır. 

Arsamızın daha önce konut olan imar durumunun MİA (Merkezi iş Alanı) 
olarak ayrılması için teklif hazırlanmıştır. Belediye Meclisince teklifimiz değiştirilerek 
kabul edilmesi sonucu dava açılmış ve plan İstanbul ö.ldare Mahkemesinin 
11.10.1999 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. Bunun üzerine yeniden yapılan teklifimiz 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Meclisinde görüşülmektedir. 
Arsalarımızın boş ve atıl durumda bırakılmaması için Bakanlık Makamından ( Devlet 
Bakanı Sn. Güldal AKŞİT ) 11.3.2005 tarih ve 63 sayılı olur doğrultusunda 2886 
Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre rayiç bedeli üzerinden satılarak Katma 
Bütçeye gelir sağlanması düşünülmektedir. 

SORU 7: 

Genel Müdür V.'nin Mustafa Kemal olan adını değiştirdiğine ilişkin gazete 
haberi doğrumudur? 

CEVAP 7: 

Kocaeli Gölcük Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas No:1984/191, Karar No: 
1984/183 sayılı kararı ile isim karışıklığı nedeniyle ağabeyi ile karşılıklı olarak isim 
değişikliği yapılmıştır. 
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SORU 8: 

58 ve 59. Hükümetler döneminde, önce il Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
görevine ataması yapılıp daha sonra sınavsız bir biçimde Kuruluş 
Müdürlüklerine kaç kişinin ataması yapılmıştır? İlgili yasal düzenlemelerde 
"sınav kazanmaksızın Kuruluş Müdürlüğüne atama yapılamazken, il deki 
kuruluşların tümünün başına sınavsız atama yapılabilmesini doğru buluyor 
musunuz? Örneğin Ankara İl Müdürünüzün daha önceden asaleten yaptığı 
yöneticiliği varmıdır? 

CEVAP 8: 

58 ve 59. Hükümetler döneminde önce il Müdürü görevine, daha sonra ise 
sınavsız olarak Kuruluş Müdürlüğü görevine atanan personel bulunmamaktadır. 
Sınavsız olarak İl Müdürü olarak ataması yapılan personel 657 Sayılı DMK'nun 68, 
71 ve 76.maddeleri ile 15.03.1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel 
Yönetmelik, 06.10.2001 tarih ve 24545 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 
yürürlüğe giren SHÇEK Görevde Yükselme Yönetmeliğimizin 28. maddesi gereği 
ataması yapılmıştır. İdari göreve atanan personelimizin Kurum tecrübesi, ehliyet ve 
liyakati ayrıca göz Önünde bulundurulmaktadır. 

SORU 9: 

Genel Müdür Müşaviri kadrosuna ataması yapıldıktan sonra Genel 
Müdürlük Şube Müdürü kadrosuna atanan varmı dır? Eğer var ise, bu personel 
müşavir kadrosunda ne kadar süre hizmet vermiştir? Bu durum kanuna karşı 
hile olarak yorumlanabilir mi? Kurumda buna benzer mahkeme kararlan 
varmıdır? 

CEVAP 9: 

Kurumumuza Genel Müdürlük Müşaviri kadrosuna atanan bir personelimiz 
Müşavir kadrosunda maaş alarak görev yapmakta iken, ihtiyaca binaen Şube Müdürü 
olarak ataması yapılmıştır. Kurumda adı geçenin durumuna benzer Mahkeme 
Kararları bulunmamaktadır. 

SORU 10: 

Kurum ağır para sıkıntısı çekerken, Seyranbağları Huzurevi gibi birçok 
birimde çok zor şartlarda hizmet verilmeye çalışılırken, Genel Müdürlük hizmet 
binası onanmına ne kadar kaynak aktarılmıştır? Tahliye edilecek Necatibey 
Caddesindeki binayı onarım için 2004'te ne kadar kaynak aktarılmıştır? 

CEVAP 10: 

Necatibey Caddesinde mülkiyeti özel şahısta bulunan ve Şubat 1990 yılından 
itibaren SHÇEK Genel Müdürlüğünün kiracı olarak bulunduğu Genel Müdürlük hizmet 
binasına aylık 48.054,71.-YTL kira bedeli ödenmektedir. Kurumun Genel Müdürlük 
ana hizmet birimlerinin ayrı, ayrı binalarda hizmet vermesi nedeniyle Kurumun 
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hizmet akışını ve verimliliğini düşürmekte olduğundan her yıl ödenen yüksek kira 
bedelleri ve ulaşım giderleri ile personelin zaman kaybı da dikkate alınarak tüm 
birimlerin mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait Ulustaki binalara taşınmasına karar 
verilmiştir. 

Bu kapsamda 2004 yılında Ankara Ulus Genel Müdürlük hizmet binalarında 
390 Milyar TL harcanarak yapılan onanmlar neticesinde Genel Müdürlük hizmet 
binalarının bir yerde toplanması sağlanmıştır. 

Necatibey Caddesindeki Genel Müdürlük hizmet binasına 2004 yılında ayrıca 
onarım için her hangi bir kaynak aktarımı yapılmamıştır. 

SORU 11: 

Kış ortasında Ulus'ta kurumun emektar kiracılarını tahliye ederek onlarca 
işçisiyle mağdur edip, buraların kapalı garaja çevrilmesinin gerekçeleri 
nelerdir? 

CEVAP 11: 

Kurum kiracılarına ilişkin olarak kapalı garaj yapılması amacıyla açılmış 
bulunan hiçbir tahliye davası bulunmamaktadır. Tahliye edilmiş olan taşınmazlardan 
daha sonra kapalı garaja çevrilen taşınmazımız da yoktur. Ancak, Genel Müdürlük 
kapalı garajının altında bulunan dükkanların kolon ve kirişlerinde çatlamalar meydana 
gelmesinden dolayı binaların güçlendirilmesi amacıyla taşınmazlar tahliye edilmiştir. 
Söz konusu tahliyeler gerek kiracıların güvenliği, gerekse binanın kullanılabilir hale 
getirilebilmesi amacıyla yapılmıştır. 

SORU 12: 

Her meslek kutsaldır, ancak bir Laborant'ın, Rehabilitasyon Merkezine ve 
Kız Yetiştirme Yurduna Müdür yapılmasının bir izahı varmıdır? Bir yılda 200 gün 
rapor kullanan ve sizin açıktan atayıp, Rehabilitasyon Merkezi ve Kız Yurdu 
Müdürü yaptığınız bu personelle ilgili kız çocuklarının Emniyet Çocukları 
Koruma Şubesine intikal ettirdikleri ağır bir şikayet varmıdır? Özel bir 
Rehabilitasyon Merkezi açmak isteyen bir laborant kişiye Müdürlük izni 
verirmisinlz? Vermezseniz, Kurumunuz bünyesindeki özürlü çocukları bu 
kişilere neden emanet ediyorsunuz? 

CEVAP 12: 

Laborant olarak görev yapmakta iken, Yenimahalle Rehabilitasyon ve Aile 
Danışma Merkezine Kuruluş Müdürü olarak ataması yapılan personelin daha önce 
Kuruluş Müdürü olarak görev yapmış olması nedeniyle mevzuat açısından 
kazanılmış hakkı olup. Kuruluş Müdürü olarak atanmasında her hangi bir yasal engel 
bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan söz konusu personelimizin Kurum ve kuruluş idari tecrübesinin 
bulunduğu hususu göz önünde bulundurularak idari göreve ataması yapılmıştır. 
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Kız çocuklarımızın Emniyet Çocukları Koruma Şubesine intikal ettirdikleri 
şikayetle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzde her hangi bir bilgi ve belge 
bulunmamakla birlikte çeşitli yollarla Genel Müdürlüğümüze intikal eden herhangi bir 
ihbar ve şikayetlere yönelik gerek adli ve gerekse idari inceleme ve soruşturmalar 
yapılarak sonuçlandırılmaktadır. 

SORU 13: 

Çocuk Esirgeme Kurumu dernek statüsünde iken bile 30'a yakın Kreş 
varken, bu gün bu sayı 8 Kreş'e neden indirildi? Bizim için Kreş öncelikli değil 
diyen, Sosyal Hizmetlerden habersiz kişiler 2828 sayılı kanunu da mı okumuyor 
yada özel Kreşlere gücü yetmeyen ailelerin çocuklarını ne kadar kötü koşullara 
teslim etmek zorunda kaldıklarını görmüyorlar mı? Yoksul aileler için ücretsiz-
düşük ücretli Kreşleri yaygınlaştırmayı düşünmüyor musunuz? Seyranbağlan 
Kreşini neden kapadınız? 

CEVAP 13: 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde hizmet \/eren Kreş 
ve Gündüz Bakımevlerinin diğer kamu ve özel kuruluşlarla rekabet ortamının 
sağlanamaması, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın her ilköğretim okulu bünyesinde 
anasınıfı açması gibi nedenlerle Kuruma bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin atıl 
kapasite ile hizmet vermesine yol açmıştır. Yılların birikimi ile Kuruluşlardaki çocuk 
sayısının düşmesi İle birlikte Kreş ve Gündüz Bakım evlerimizde maliyetin yükselmesi 
sonucuna getirmiş, talebi azaltmıştır. 

Kuruluşlarımızda kapasite düşüklüğünün giderilmesi amacıyla, il düzeyinde 
kuruluş tanıtımının yapılması, çocuk sayısının artırılması için 1994 yılından beri 
çalışmalar sürdürülmekte ancak yukarıda açıklanan nedenlerle, Kreş ve Gündüz 
Bakımevleri istenilen kapasiteye ulaşamamaktadır. Bunun sonucu olarak kuruluşların 
Kuruma ve Devlete olan yükü giderek artmıştır. 

Ülke kaynaklarının kıt olmasıyle düşük kapasite ile çalışan kuruluşların hangi 
Sosyal Hizmet modeline dönüştürülebileceği ile ilgili çalışmalar yapılarak en uygun ve 
öncelikli hizmet modeli (Çocuk Yuvası, Çocuk ve Gençlik Merkezi .Toplum 
Merkezi,Yetiştirme Yurdu v.b ) tespit edilerek dönüşüm çalışması yapılmaktâdır.Bu 
bağlamda uzun süredir düşük kapasite ile hizmet vermekte olan Seyranbağlan Kreş 
ve Gündüz Bakımevi Yetiştirme Yurduna dönüştürülmüştür. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu olarak asıl hedefimiz gerçek 
ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktır. 

Sosyal refah hizmetlerinin mağdur olan bölgelere götürülmesi ilkesinden yola 
çıkarak 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun 3 
üncü Maddesinin (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde 27 Mart 2000 tarih ve 24002 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikte " ve sunduğu 
hizmetler karşılığında ücret alan" ibaresinin çıkarılarak ücretsiz Kreş ve Gündüz 
Bakımevi hizmetlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarının yapılması sağlanmıştır. 
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Genel Müdürlüğümüz ekonomik güçlük içinde bulunan ailelerin çocuklarına, 
Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği'nin 29.Maddesi gereği, özel Kreş ve 
Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği'nin 27.Maddesi gereği "yoksul aileler için" ücretsiz 
bakım ve eğitim hizmeti vermektedir. Ayrıca korunmaya muhtaç çocuk kapsamında 
olup ailesinin yanından ayırmak istemediği çocuklara özel ve resmi kreşlerde ücretsiz 
bakım ve eğitim hizmeti verilmektedir. Ücretsiz bakılan çocuk sayısı resmi kreşlerde 
47, özel kreşlerde 816' dır. 

SORU 14: 

"Ev tipi bakım modelini" niye tümüyle boş ve uygun bir semtte olan 
Ankara Etlik teki lojmanda denemediniz ve yılların "Gazi Kız Yetiştirme 
Yurdunu" kapattınız? 

CEVAP 14: 

Yapılan denetim ve çalışmalarda Gazi Kız Yetiştirme Yurdunun bulunduğu 
semtte mesire ve eğlence yerleri, içki fabrikası ve benzer işyerlerinin bulunması, 
kuruluşun toplumsal yerleşim yerlerinin uzağında olması nedeniyle ergenlik çağında 
bulunan kızlarımızın psiko-sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. 
Kızlarımızın daha olumlu koşullar içinde yaşamaları amacıyla hizmeti dönüştürülen 
Seyranbağları kreş binasına taşınması sağlanmış Seyranbağları Kız Yetiştirme Yurdu 
olarak 21.09.2004 tarihinde hizmete açılmıştır. 

Gazi Kız Yetiştirme Yurdunun taşınması sonrası bahçesinde 10.Yıl İlköğretim 
Okulu'nunda bulunduğu ve bu okuldan da çocuklarımızın yararlanacakları göz önüne 
alınarak kuruluşun 7-12 yaş grubu çocuklara yönelik 14.09.2004 tarihinde Gazi 
Çocuk Yuvası olarak hizmete açılması sağlanmıştır. 

SORU 15: 

Adalet Bakanlığı, Aileden sorumlu Devlet Bakanlığı ile birlikte Çocuk 
Mahkemeleri Kanunu gereği suça itilmiş çocuklar için özel kuruluşlar açmak 
zorunda. Bu konuda neden bir şey yapılmıyor? Ve bu özel çocuklar diğer 
korunmaya bakıma muhtaç çocukların yanına gönderilip ondan sonra da 
Küçükyalı örneğinde olduğu gibi sorun çıkınca kuruluş kapatılmaya çalışılıyor. 
Sizce bu çözüm mü? 

CEVAP 15: 

21.11.1979 tarih ve 16816 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
giren ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun'un 43. Maddesinde " Bu kanunda öngörülen kurumlar Adalet 
Bakanlığınca kurulur. Bunların çalışma usul ve şekilleri yönetmelikçe tespit olunur" 
şeklinde düzenleme yapılmıştır. Ancak Adalet Bakanlığınca bugüne kadar söz 
konusu kurumlar çeşitli nedenlerle açılamamıştır. 
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Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar kurulunca 28.02.2005 tarihinde 
Başbakanlığa arz edilen " Çocuk Koruma Kanunu Tasarısı" ile Çocuk 
Mahkemelerine yönelik yeni düzenleme yapılmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Alt Komisyonunda görüşmeleri devam eden Kanun taslağında suça yönelmiş 
çocuklara yönelik kuruluş açılmasına yönelik hüküm konulmamış olup, bakım 
tedbirinin SHÇEK Genel Müdürlüğünce yürütülmesi hükmü yer almaktadır. 

Bugüne kadar çocuklara ilişkin görülen davalar sonucu tedbir kararı verilen 
çocuklar, Adalet Bakanlığınca kuruluşlar açılamaması nedeniyle Genel 
Müdürlüğümüze bağlı Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarına yerleştirilerek hizmet 
verilmiştir. Tedbir kararlı çocuklara yönelik bu amaçla kurulmuş kuruluşların 
bulunmaması nedeniyle çocukların tedavi ve rehabilitasyonu kuruluşlarımızın sınırlı 
imkanları çerçevesinde yerine getirilmeye çalışılmaktadır. 

TBMM'ne sevk edilen Adalet alt Komisyonunda görüşmeleri başlanan Kanun 
taslağına ilişkin Genel Müdürlüğümüzün değişiklik teklifleri Komisyon Başkanlığına 
sunulmuştur. 

SORU 16: 

Kuruma bağlı birimlerde deprem, yangın, doğal afet gibi felaketlerle 
karşılaşmadan önce gerekli önlemler alındımı? Kaç kuruluşunuz doğal afetlere 
dayanıklılık açısından denetlenmiştir? 

CEVAP 16: 

Marmara Bölgesinde meydana gelen depremden sonra, İstanbul İlinde 
deprem haritalarının ve risk bölgelerinin belirlenmesi açısından yapılan çalışmalar 
çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzce İstanbul İlinde bulunan 15 kuruluşumuza ait 
59 binanın depreme dayanıklılık araştırmaları yapılarak güçlendirme projeleri 
20.06.2001 tarihinde uzman firmalara ihale edilerek yaptırılmıştır. 

Hazırlanan projeler doğrultusunda hem aciliyet sırası, hem de kuruluşların 
barındırdığı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak 7 adet kuruluşa ait 15 adet binanın 
güçlendirme ve onarımı yapılmıştır. Aynca İstanbul Valiliği özel İdare Bütçesine ise 4 
kuruluşa ait 7 binanın güçlendirme ve onarımının yapılabilmesi için ödenek 
aktarılmıştır. 

İSMEP (İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi) 
kapsamında Dünya Bankası ve Hazine Müsteşarlığının ortak çalışmaları sonucu 
İstanbul ilinde kamu kuruluşları binalarının güçlendirilmesi için verilecek kredi 
kapsamında Başbakanlık Proje Uygulama Birimi ve İstanbul Valiliği Afet Yönetimi ile 
koordineli olarak belirlenen 27 adet kuruluş binasının (45.000 m2) depreme 
dayanıklılık projeleri hazırlanarak onarımı yapılacaktır. Çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

Bunun dışında Bayındırlık ve İskan İl Müdürlükleri tarafından tespit edilen ve 
güçlendirme ihtiyacı bulunan illerde { Sakarya, Bolu, Kocaeli, Bingöl, Afyon ve diğer) 
Bütçe imkanlarına göre güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. 
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SORU 17: 

Önceki dönemlerde sokakta yaşayan ve çalışan çocukların yatılı bölge 
okullarına gönderilmesine ilişkin uygulama devam ediyor mu? Bu kapsamda 
2003-2004 yıllarında kaç çocuk İlköğretim bölge okullarına gönderilmiştir? 

CEVAP 17: 

Genel Müdürlüğümüz 1997 yılı itibariyle; sokakta çalışan ve/veya yaşayan 
çocuklara yönelik 1 Çocuk ve Gençlik Merkeziyle başlattığı hizmetlerini, 2004 Aralık 
Ayı sonu itibariyle, 42 Merkez ile sürdürmektedir. Merkezlerimizde yürütülen 
çalışmalarda temel amacımız çocukların sokaktan çekilerek ailelerinin yanına 
döndürülmesi ve eğitim sistemine dahil edilmesidir. 

Merkezler aracılığı ile ulaştığımız çocukların sayısına ve bunlara götürülen 
hizmetlere bakıldığında; toplam ulaşılan çocuk sayısı 41982'dir. 

Hiç okula gitmemiş olup okula başlatılan çocuk sayısı 1893, 

Okula devam eden çocuk sayısı 6902, 

2003-2004 yıllarında, Yibo ve Piyo'lara yerleştirilen çocuk sayısı 88 kız, 161 
erkek olmak üzere toplam 249'dur. Konuya ilişkin çalışmalarımız İl Müdürlüklerimiz 
aracılığı ile sürdürülmektedir. 

Halen hizmetimiz 2005 yılı itibariyle, 43 Çocuk ve Gençlik Merkezi ile 
sürdürülmektedir. 

SORU 18: 

2005 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinde TBMM'de yaptığınız konuşmada 8 
olan Kadın Konukevi sayısını yeterli bulmadığınız ve bunlara yenilerini eklemek 
için çalışmalarda bulunduğunuzu belirtmiştiniz. Bu konuda yürütülen 
çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 18: 

2004 yılı sonu itibariyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı 
olarak hizmet veren Kadın Konukevi sayısı 8 iken 2005 yılında 4 Kadın Konukevinin 
hizmete açılmasıyla toplam sayı 12'ye ulaşmıştır. İki ilimizde de Belediyelere bağlı 
Kadın Konukevi açılması için gerekli rehberlik, bilgilendirme ve yönlendirme 
çalışmaları yapılmıştır. 

Ayrıca iki ilimizde Kadın Konukevi açılması için çalışmalar sürdürülmektedir. 

SORU 19: 

SHÇEK. Kurumundan ayrılan ve iş bekleyen çocuk sayısı 4684'e ulaşmış 
iken bunların istihdamı konusu ile ilgili ne tür çalışmalarınız vardır? 
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CEVAP 19: 

3413 sayılı Kanunun amacı; her yıl sayıları giderek artan korunmaya muhtaç 
çocukları topluma kazandırmak, öğrenimini veya on sekiz yaşını tamamlayarak 
yurttan ayrılma aşamasına gelen gençleri sosyal güvenceye kavuşturmak ve üretim 
sürecine katmaktır. Belirtilen amacın gerçekleşebilmesi ise tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının kanunla gelen yükümlülüklerine ve toplumsal sorumluluklarına gerekli 
duyarlılığı göstermeleriyle olabilecektir. 

Bu bağlamda, yılda iki kez kamu kurum ve kuruluşları 3413 sayılı Kanunun 
uygulanması ve sınav açmaları konusunda uyarılmakta çocuklarımızın istihdamına 
yönelik kayıtlar tutulmakta, sınav açılacak kurumlara yönlendirilmeleri yapılmaktadır. 
Ayrıca, bu kanun kapsamında bulunan çocuklarımızın kamu kurumlarınca istihdam 
edilecek personel alımı sınavlarına girme haklarının bulunduğu hususu da 
değerlendirilerek çocuklarımıza yönelik gerekli bilgilendirme çalışmalarımızda 
yapılmaktadır. 

SORU 20: 

Bornova Yetiştirme Yurdundan Çocukların eşya gibi uzaklaştırılmasını 
doğru buluyor musunuz? Aradan geçen süre içinde bu çocukların okul 
başarılarına ilişkin bir değerlendirme yaptırttınızmı? 

CEVAP 20: 

İzmir Bornova Yetiştirme Yurdu binasının, çocukların günlük yaşam 
aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için yetersiz olması, binanın fiziki yapısının çok 
eski olması, yatakhanelerin kalabalık olması gibi nedenlerle çocuklarımızın eğitim ve 
gelişimine yönelik problemler yaşanmıştır. 

İzmir Bayındırlık İl Müdürlüğü'nün, 10.02.2005 tarihli Teknik Raporu'nda "Bina 
1975 yılı ve son olarak da, 1998 yılında yayınlanan deprem yönetmeliği esaslarına 
uygun değildir", "Binanın özellik arz eden bir yapı olması, yapım yılı, yapım şartları, 
zemin durumu v.b. gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle, ivedilikle boşaltılarak 
yürürlükteki yönetmelikler (Deprem Yönetmeliği.TS 500) doğrultusunda tahkik ve 
analizlerinin yapılarak güçlendirilmesi gerekeceği" görüşü nedeniyle Bornova 
Yetiştirme Yurdu'nun tahliyesine karar verilmiştir. 

Yapılan değerlendirmeler sonucu; Bornova Yetiştirme Yurdu'nda kalan 13-15 
yaş grubu çocuklarımız, Yeşilyurt Mehlika Ribnikar Çocuk ve Gençlik Merkezi'ne 
yerleştirilerek öğrenimlerine devam etmeleri sağlanmıştır. 

16-18 yaş grubu 47 gencimiz, ailelerinin ikamet ettikleri iller de dikkate alınarak 
İzmir'e en yakın illere nakilleri Genel Müdürlüğümüzce yapılmıştır. 

Okul nedeniyle İzmir dışına gönderilemeyen 16-18 yaş gurubu 10 gencimizin 
ise İzmir İlinde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlara yerleştirilerek 
öğrenimlerine devam etmeleri sağlanmıştır. 
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Yukarda belirtildiği üzere çocuklarımızın hiç birisi kuruluştan eşya gibi 
uzaklaştırılmamışlardır. 

Çocuklarımızın eğitim ve okul başarılarına ilişkin gerekli önlemler alınmış olup, 
değeriendirmeler eğitim öğretim dönemi içinde ve sonrasında kendilerine hizmet 
sunulan kuruluşlarımızda görevli meslek elemanlannca "grup sorumluları: öğretmen, 
psikolog ve Sosyal Çalışmacılarca" yapılmaktadır. 

SORU 21: 

Siirt'te bir erkek çocuğuna Vekil öğretmenin, yine Yuvanın içinde bir kız 
çocuğuna dışardan bir madde bağımlısının tecavüz ettiği doğrumudur? Bu 
olayın idari ve adli makamlara aktarılmadan önce kız çocuğu başka bir İi'e 
gönderllmişmidir? Kuruluşun içinde bunlar olmuşsa yetkililer hakkında ne 
işlem yapılmıştır? Sınavda sahtekarlıktan kesinleşmiş "idari cezası" olan 
personeliniz halen bu il de ve kuruluşlarda yönetici midir? 

CEVAP 21: 

Siirt'e bir erkek çocuğuna vekil öğretmenin tecavüz ettiği iddiası doğru 
değildir. Ancak, asli kadrosu MEB'da bulunan Çocuk Yuvasında geçici olarak görev 
yapan bir öğretmen koruma altında bulunan çocuğumuza cinsel tacizde bulunduğu 
iddiası ile yapılan Disiplin Soruşturma sonucu kendisine 2 Yıl Kademe İlerlemesinin 
Durdurulması cezasının uygulandığı ve İl dışına tayininin yapılması teklif edildiği 
kayıtlarımızdan anlaşılmaktadır. 

Siirt Çocuk Yuvasında korunma altında bulunan bir kız çocuğuna dışarıdan bir 
madde bağımlısının tecavüz ettiği konusu ile ilgili olarak olaylarda adı geçen kişilerin 
isimleri verilememekle birlikte, Hukuk Müşavirliğimize intikal eden Siirt Saraçoğlu 
Çocuk Yuvasında korunma altında bulunan bir çocuğumuza cinsel istismarda 
bulunulduğu iddia edilen bir kişi hakkında Siirt Asliye Ceza Mahkemesinde Kamu 
davası açılmış olup, halen derdest bulunmaktadır. Anılan davaya Genel 
Müdürlüğümüzde müdahil olarak katılmıştır. Bu olayın akıbetinde çocuğun güvenliği 
nedeniyle başka bir İl'e nakli yapılmıştır. 

Kurumumuzun taşra teşkilatının personel ihtiyacım karşılamak amacıyla 
yapılan personel alımı sınavı ile ilgili olarak sınavda sahtekarlıktan kesinleşmiş idari 
ve adli cezası olan bir yönetici personelimiz bulunmamaktadır. 

SORU 22: 

Ürgüp'te basına yansıyan tecavüz iddiası doğrumudur? Mahkemenin 
kararını temyiz ettiniz mi? Olay tarihi, Genel Müdürlüğün haberdar olduğu tarih 
nedir? Olaya adı karışan personelle ilgili İşlem yapıfmışmıdır? Hangi tarihte? 

CEVAP 22: 

Ürgüp te basına yansıyan tecavüz olayı ile ilgili olarak; ilgili personel hakkında 
disiplin soruşturması yapılması amacıyla yapılan soruşturma sonucunda dosyanın 
Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kuruluna şevki üzerine Kurulca yapılan toplantı 
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sonucu ilgilinin yazılı ve sözlü savunmaları alınarak eyleminin Devlet Memurluğundan 
Çıkarma Cezası gerektirdiği görülmüş, 11.02.2005 tarih ve 3 sayılı karar ile Devlet 
Memurluğundan Çıkarma Cezası ile cezalandırılmıştır, ilgili hakkında adli yönden 
yapılan yargılama sonucunda üzerine atılı suçtan beraat etmiş ancak, Kurumumuzca 
davaya müdahil olunarak karar temyiz edilmiştir. 

SORU 23: 

Küçükyalı Çocuk Yuvası Müdürlüğüne kimi atadınız? Bu personelle ilgili 
Üsküdar'da çocuk dövmekle ilgili dava varmı? Valiliğin görüşü varmı? Özlük 
dosyasında buna ilişkin belgeler duruyor mu? 

CEVAP 23: 

İstanbul Küçükyalı Çocuk Yuvasına bir Öğretmen idari görevlerin 
yürütülebilmesi amacıyla zorunluluk arz ettiğinden İl Müdürlüğümüzün teklifi üzerine 
geçici Müdür Vekili görevlendirilmesi yapılmıştır. Ancak yapılan görevlendirme 
Kurumumuzda idari boşluk doğmamasına yönelik geçici bir tedbir olup, kalıcı atama 
yapılmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. 

SORU 24: 

Ankara Kızılay'daki İl Müdürlüğü binasına ilişkin bir çalışmanız varmı? 

CEVAP 24: 

Ankara - Çankaya ilçesi, Kızılay Mahallesinde yer alan ve Armağan Işhanı 
olarak bilinen taşınmazımız Ankara İl Müdürlüğü hizmet binası olarak 
kullanılmaktadır. Şu anda söz konusu bina ile ilgili olarak herhangi bir çalışmamız 
bulunmamaktadır, 

SORU 25: 

Kurumun ağır ekonomik sorunu olduğunu TBMM. Genel Kurulunda da 
belirttiniz. Kurumun alacaktan zamanında tahsil ediliyor mu? Bu konuda 
alacağınız olan bir kuruluşun ödemeyi geciktirme talebini yazılı olarak kabul 
edip talimat verdiniz mi? Bu talebi iletenlerin her hangi bir Bakan arkadaşınızla 
yakınlığı/akrabalığı varmı? 

CEVAP 25: 

Kurumumuz alacaklarının (Belediyeler, döner sermayeli kuruluşlar-
üniversiteler-hastaneler, kira gelirleri vs.) tahsili amacıyla öncelikle ilgililerle 
yazışmalar yapılmakta olup, herhangi bir ödemenin olmaması halinde ise alacak 
davası açmak yada icra takibi yapmak suretiyle gerekli yasal işlemler 
gerçekleştirilmektedir. 

Kurum payının tahsili amacıyla 23 tazmin davası, 49 icra takibi yapılmış olup, 
tazmin davalarından 5 adet Kurum lehine kesinleşerek gelirler tahsil edilmiştir. 
Tazmin davalarının 18 adeti de devam etmektedir. İcra takiplerinden ise 4 adet kurum 
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lehine kesinleşmiş, 45 adeti devam etmektedir. Kişi aleyhine 13 adet tazmin davası 
bulunmakta olup. bunlardan 2 adedi kurum lehine sonuçlanmış olup, 11 dosya ise 
derdest bulunmaktadır. 

2828 sayılı Kurumumuz yasasının Kurum gelirlerini içeren 18/(h) maddesi 
uyarınca % 1'lik kurum payının tahsili amacıyla Tanm ve Köyişleri Bakanlığı (Türkiye 
Jokey Kulübü) aleyhine Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2002-456 E. sayılı dosyasıyla 
açılan davada mahkemenin 23.10.2002 tarih 2002/1337 K. sayılı kararıyla dava 
kurum lehine sonuçlanmış olup, anılan karar davacı tarafça temyiz edilmişse de 
Danıştay 10. Dairenin 30.03.2005 tarih ve 2003/636 E. sayılı dosyasıyla yapılan 
inceleme sonucu mahkeme ilamının onanmasına karar verilmiştir. 

Kurumumuzca pay alınan Kurum ve Kuruluşlar Resmi Kurumlar olduğundan, 
ödemeyi yapmakla yükümlü bulunan Kurum ve Kuruluşların sorumlu personelinin, herhangi 
bir Bakan ile yakınlığı olması veya düşünülmesi mümkün değildir. 

SORU 26: 

Kurumunuzda görevli bir Müfettiş hakkında "bayan personele yönelik 
taciz" iddiası ile ilgili bir soruşturma var mıdır? Bu soruşturmayı kim 
yürütmektedir? Adı geçen Müfettişin raporu İle görevden alınmasını teklif 
ettiklerinin tümü görevden alınmış mıdır? Görevde asaleten veya vekaleten 
tutulan varmıdır? Bunu hukuken uygun görüp, içinize sindirirmlslniz? Taciz 
iddiaları ile İlgili soruşturmadan haberdar edildiniz mi? 

CEVAP 26: 

Kurumumuzda görevli bir Müfettiş hakkında bayan personele yönelik taciz 
iddiası He ilgili bir soruşturma yapılmış, ancak ortaya atılan iddiaların asılsız ve 
mesnetsiz olduğu tespit edilmiştir. 

SORU 27: 

3413 sayılı yasa kapsamında yıllar itibarıyla İşe yerleştirilen çocuk 
sayılan nelerdir? Bu konuda kendinizi başarılı buluyor musunuz? 2005 
hedefiniz kaç çocuktur? 

CEVAP 27: 

3413 sayılı Kanun gereği (1988-2005 Nisan) bu güne kadar toplam 24.130 
gencimiz çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilerek üretim sürecine ve 
sosyal güvenceye kavuşturulmuştur. Yapılan çalışmalarımız sonucu 2828 sayılı 
Kanun kapsamında bulunun (3413 sayılı Kanuna tabi) çocuklarımızın istihdamı için 
2005 yılı Bütçe Kanununda kurumlara tahsis edilen 48.000.adet açıktan atama 
kadroları dışında tutulmaları sağlanmıştır. 

Kurumların konuya ilişkin duyarlılık göstermelerine yönelik gerekli bilgilendirme 
ve takip çalışmalarımız üst düzeyde devam ettirilmektedir. 
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Yıllara göre işe yerleştirilen çocuk sayılan aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır. 

İL 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

2005 (NİSAN) 
GENEL TOPLAM 

İŞE YERLEŞTİRİLEN ÇOCUK 
SAYISI 
659 
955 
1102 
724 
796 
926 
699 
1926 
1359 
1342 
2684 
2178 
1825 
2265 
1662 
2083 
703 
42 

24130 

SORU 28: 

Kamuoyuna yansıyan "her yıl 7-8 bin çocuğun koruma altına alındığı" 
bilgisi doğrumudur? Bu sayı bakılan çocuğu mu ifade etmektedir? 

CEVAP 28: 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce 2004 yılı 
içerisinde, 2347 çocuğun (özürlü dahil) incelemeleri yapılarak korunma kararı 
çıkartılmış, bu çocuklardan 1898 Çocuk Yuvalan ve Yetiştirme Yurtlarına 
yerleştirilmeleri sağlanmıştır. 18 yaşın öncesinde Korunmaya muhtaçlık şartlan 
ortadan kalkan ve ailesine döndürülmesi uygun görülen 322 çocuğun ise korunma 
kararı kaldırılmıştır. 

Her yıl 7-8 bin Çocuğun koruma altına alındığı bilgisi doğru değildir. 
Kuruluşlarımızda halen 19500 çocuk koruma ve bakım altında bulunmaktadır. 
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SORU 29: 

İstanbul'da görev yapan ve bayan personeli taciz eden Müdürünüzü 
nereye atadınız? 

CEVAP 29: 

İstanbul da görev yapan bir personeli taciz ettiği iddia edilen Kuruluş Müdürü 
başka bir ile öğretmen olarak ataması yapılmıştır. 

İddia ile ilgili olarak gerekli idari soruşturmalar yapılarak disiplin cezaları 
uygulanmıştır. 

SORU 30: 

Müfettişlere neredeyse çalışma hayatları boyunca hizmet tahsisli onlarca 
lojman verilirken hatta kuruma kadrosu bile gelmeden bu lojmanlara insan 
yerleştirirken " Ev tipi bakım" için lojmanları kullanmayı düşünmüyor 
musunuz? 

CEVAP 30; 

Başbakanlık Bağlı ve ilgili kuruluşları merkez teşkilatında görevli Müfettişler 
görev tahsisli konutların tahsis edileceği kişiler arasında sayılmaktadır. Yine 
Yönetmeliğin 20. maddesinde özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas 
olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir denilmektedir. 

Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri muvacehesinde Genel Müdürlüğümüz 
lojmanlarında Müfettişler görev tahsisli olarak oturmaktadırlar. 

Kuruma kadrosu gelmeden lojman tahsis edilen personel bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait bağış yoluyla intikal eden ve 
lojman olarak kullanılan taşınmazlar Genel Müdürlük makam onayı ile Kadın Sığınma 
Evi, Grup Evi, Yaşlı Dayanışma Merkezi ve Toplum Merkezi olarak kullanılmak üzere 
lojman statüsünden çıkarılmıştır. Lojmanların hizmete sunulmasına yönelik 
çalışmalarımız devam etmektedir. 

SORU 31: 

Yüce Meclise sunulan Bütçe Taşanlarına göre SHÇEK'In 2004'ün ikinci 
yarısında 15'e yakın yeni kuruluş hizmete açacağını bizlere bildirmişti. Aralık 
2004'ün 21. gününde Muş, Gümüşhane, Tekirdağ, Burdur (iki adet), Diyarbakır 
Çocuk Yuvaları, Sakarya, Diyarbakır, İzmir, Çorlu Huzurevleri ve Kadın 
Misafirhanelerinin hizmete açılıp açılmadığını, açılmadı ise ne zaman 
açılacağını belirtirmisiniz? 
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CEVAP 31: 

2004-2005 Yıllarında Hizmete Açılan Kuruluşlar: 

Muş 80. Yıl Çocuk Yuvası 
Gümüşhane 80. Yıl Çocuk Yuvası ve Kız Yet.Yur. 
Tekirdağ 80. Yıl Çerkezköy Çocuk Yuvası 
Burdur 80.Yıl Sevim Zekai Piribaş Çocuk Yuvası 
Burdur Kozluca M. Kemal Çocuk Yuvası 
Aydın 8O.Y1I Çocuk Yuv.ve Kız Yet.Yur 
Bilecik Bozöyük Saffet Şeker Kız Yet.Yur.ve Çoc.Yuv. 
Muğla Çoc.Yuv. ve Kız Yet.Yur. 
Ankara Gazi Çocuk Yuv. 
İstanbul Okmeydanı Çoc.Yuv. 
Aksaray Cevat-Meliha özel Çoc.Yuv. 
Aksaray Ahmet Girgin Çoc.Yuv. 
Edirne Uzurköprü 80. Yıl Bak.Reh.Merk.Müd. 
İstanbul 80. Yıl Bakırköy Özl.Bak. Rehb. Ve Aile danş.Merk.Müd. 
Nevşehir Ürgüp 80. Yıl Hanife Memiş Aksoy Rehb.Merk.Müd. 
Osmaniye 80. Yıl Eng.Mesl.Reh.Merk.Müd. 
Şanlıurfa 80. Yıl Zih.Eng.Bak.Reh.Merk.Müd. 
Adıyaman 80. Yıl Zih.Eng.Reh.Merk.müd. 

Diyarbakır'da 2004 yılı ve sonrasında açılması planlanan Çocuk Yuvası 
bulunmamaktadır. 

2005 yılında biri Ocak, üçü Şubat ayında olmak üzere dört ilimizde Kadın 
Konukevi açılmıştır. 

Konya Dr. İsmail IŞIK Huzur Evi - Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (ek 
hizmet binası) 

İzmir Huzur Evi - Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (ek hizmet binası) 

İzmir Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (ek bina) 

Elazığ Gazi Huzurevi 

-Sakarya A.Hamit Toprak Huzurevi (100 kapasiteli); 1999 Marmara Depremi 
sonrası hizmete kapatılmış olup, deprem nedeniyle onanm gerektiren binanın onarım 
çalışmaları devam etmektedir. Onarımın tamamlanması sonrası hizmete açılacaktır. 

-Diyarbakır Huzurevi (80 kapasiteli); ruhsat alma aşamasında olup, tefrişi 
tamamlanmıştır. En kısa zamanda hizmete açılacaktır. 

-Tekirdağ Çorlu Huzurevi (100 kapasiteli); inşaat ve tefriş çalışmaları devam 
etmektedir. 
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2005 Yılında Hizmete Açılacak Kuruluşlar : 

Kırıkkale Çocuk Yuv. (Açılış onayları alınmış olup. Resmi tören yapılacaktır) 

Diyarbakır Kız Yetiştirme Yurdu . (Açılış onayları alınmış olup. Resmi tören 
yapılacaktır) 

Batman ÇocYuv.ve Kız Yet.Yur. . (Açılış onayları alınmış olup, Resmi tören 
yapılacaktır) 

Kars Kız Yet.Yur. . (Açılış onayları alınmış olup. Resmi tören yapılacaktır) 

Sakarya Murat Soğancıoğlu Kız Yet.Yur. . (Açılış onaylan alınmış olup, Resmi 
tören yapılacaktır) 

Sakarya A.Hamit Toprak Huzurevi (Deprem nedeniyle onarıma alınan bina 
tamamlanmasını müteakip hizmete açılacaktır.) . (Açılış onayları alınmış olup. Resmi 
tören yapılacaktır) 

Sakarya Arifiye Yetişkin Zih.özl.Bak.Reh.Merk. . (Açılış onaylan alınmış olup, 
Resmi tören yapılacaktır) 

Yozgat Bakım ve Reh.Merk. . (Açılış onaylan alınmış olup, Resmi tören 
yapılacaktır) 

İzmir 8O.Y1I Hatay Zih.özl.Çoc.Bak.Reh.Merk. . (Açılış onayları alınmış olup, 
Resmi tören yapılacaktır) 

Karaman Ermenek Ali Rıza Alıçlı Zih.Özl.Reh.Merk. . (Açılış onayları alınmış 
olup. Resmi tören yapılacaktır) 

Burdur Bucak I.Sarı Zih.Ozl.Bak.ve Reh.Merk.(Ek bina). . (Açılış onayları 
alınmış olup, Resmi tören yapılacaktır) 

Çanakkale Çan Zeynep Bodur Zih.özl.Reh.Merk.(GUndüzlü) . (Açılış onaylan 
alınmış olup, Resmi tören yapılacaktır) 

Diyarbakır Huzurevi . (Açılış onayları alınmış olup, Resmi tören yapılacaktır) 

Tekirdağ- Çorlu Huzurevi . (Açılış onayları alınmış olup. Resmi tören 
yapılacaktır) 

Bilecik Huzurevi . (Açılış onayları alınmış olup, Resmi tören yapılacaktır) 

Karaman Huzurevi (ek bina) . (Açılış onayları alınmış olup. Resmi tören 
yapılacaktır) 

Çankırı İsmail Özdemir Huzurevi (ek bina) . (Açılış onaylan alınmış olup, 
Resmi tören yapılacakta) 

Kahramanmaraş Huzurevi (ek bina) . (Açılış onayları alınmış olup. Resmi 
tören yapılacaktır) 

Trabzon Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi . (Açılış onayları alınmış 
olup. Resmi tören yapılacaktır) 

SORU 32: 

Ankara'da bir huzurevine yönetici yaptığınız ve yine Sosyal Hizmetlerle 
uzaktan yakından ilgisi olmayan bir personelinizin Huzurevindeki 70 yaşındaki 
bayanların bile elini sıkmadığını, sizin ziyaretinizde sizinle bile tokalasmamak 
için oradan uzaklaştığını biliyor ve İçinize sindiriyor muzunuz? 

CEVAP 32: 

Konuyla ilgili olarak soruda belirtilen kişi ve görev yaptığı kuruluş ismi 
belirtilmediğinden iddia edilen ilgili personelin tespiti mümkün olmamış olup ancak, 
kayıtlarımızın incelenmesinde Huzurevinde görev yapan bir personel hakkında iddia 
edilen "bayanların elini sıkmadığına ilişkin" konuya benzer bir incelemenin 
yapıldığı ancak iddiaların doğru olmadığı görülmüştür. 
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44.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN'ın, teknik elemanların ücret yetersizliğine ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5457) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı sayın Kemal UNAKITAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

«L /03/2005 

iîmAYKAN 
Trabzon Milletvekili 

Başta Kara Yollan ve Devlet Su İşleri Genel müdürlükleri olmak üzere 
yatırmalı kuruluşlarımızda görev yapan teknik elemanlarımız görevleri gereği 
yüzlerce milyon dolarlık yatırımlara imza atmaktadırlar. 

Ancak anılan elemanlarımızın bu günkü ücret durumları, görevlerinin 
gerektirdiği hassasiyeti göstermek mecburiyetinde bulunan'bu insanlanmıza 
yakışmayacak seviyededir. 

Hızlı büyüme mecburiyetinde bulunan ülkemizin imar ve inşasında teknik 
elemanların performansının ne denli önemli olduğu malûmunuzdur. 

Bu meyan da; 

SORULAR; 
1. Konu hakkındaki değerlendirmeniz nedir? 
2. Bu yetersizliği ve çarpıklığı gidermek için hangi tedbirleri, 

planlıyorsunuz? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.07.0.BMK.O.I2-22 1 H Q Ü ! 5 * ^ S ü / 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04/04/2005 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5457-10176730922 sayılı yazınız. 

tlgi yazı ekinde alınan, Trabzon Milletvekili Sayın Asım AYKAN' a ait 7/5457 esas 
numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiş ve Bakanlığımız görüşü 
aşağıda belirtilmiştir. 

Bilindiği üzere, "Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı"nın 
"Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması" başlıklı dokuzuncu bölümünde, kamu 
kesiminde ücret adaletsizliğinin olduğu tespiti yapılarak, bu adaletsizliğin asıl ücret dışında 
çok sayıda ek ödemelerin ortaya çıkmasından kaynaklandığı ve bu bağlamda ücret 
rejimindeki karmaşıklığın daha da arttığı ifade edilmektedir. Bu karmaşıklığı gidermek için 
personel rejimi konusunda kariyer ve liyakatin esas olacağı, çok sayıda ödeme kalemini 
içeren karmaşık ücret sisteminden vazgeçilerek ortak ve eşit işe eşit ücret ilkesine dayalı bir 
sisteme geçilmesinin esas alınacağı belirtilmektedir. 

Diğer taraftan, Hükümetin Acil Eylem Planında "Devlet Personel Rejimi 
Reformu"nun gerçekleştirilmesi, bu kapsamda bütün kamu kurum ve kuruluşlarında norm 
kadro uygulamasına geçilmesi, göreve alma ve yükselmede objektif kriterlerin getirilmesi, 
statülerin azaltılması ve benzeri statüler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkların 
giderilmesi, maaş ve ücret sisteminin sadeleştirilmesi ve dengesizliklerin ortadan kaldırılması, 
esnek çalışma usulleri ve uzun vadede performansa dayalı ücret sistemine geçilmesi yönünde 
hedefler belirlenmiş olup, söz konusu hedefler çerçevesinde çalışmalar halen yürütülmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
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45.- İzmir Milletvekili K.Kemal ANADOL'un, Başbakanlık Müsteşarıyla ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/5465) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından YAZILI olarak yanıtlanması için 
gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 28.03.2005 

Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

CHP Grup Başkanvekili 

Başbakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Ömer Dinçer'in Yardımcı Doç. Yahya Fidan ile 
birlikte yazdığı İşletme Yönetimi' adh kitapta Prof. Dr. Tamer Koçel'in "İşletme 
Yöneticiliği" kitabından * intihal' yaptıkları Marmara ve Sivas Cumhuriyet Üniversitelerinin 
kararlarıyla kesinleşti. 

1) İki saygın üniversitemizin oluşturduğu bağımsız komisyonların yaptığı incelemeler 
sonucunda ''intihal" yaptıkları kesinleşen Müsteşarınız Ömer Dinçer, Türkiye Cumhuriyeti 
bürokrasisinin en üst makamı olan Başbakanlık Müsteşarlığı görevinden istifa etmeyi 
düşünüyor mu? 

2) Müsteşarınız görevinden istifa etmezse, kendisini görevinden almayı düşünüyor 
musunuz? 

3) Müsteşarınızın intihal yaparak yazdığı kitabın yayın tarihinin 1996 olması 
nedeniyle suçun zaman aşımına uğramış olması, Müsteşarınızın görevini sürdürmesi için sizce 
yeterli ve ahlaki midir? 

4) Tüm bürokrasinin başmda olan ve altında çalışan memurlarımıza örnek olması 
gereken bir kişinin "intihal" yaptığının kesinlik kazanmasına rağmen, suçun zaman aşımına 
uğramış olması nedeniyle ceza almaması ve dolayısıyla görevini sürdürmesi sizce o makamın 
saygınlığını zedelemez mi? 
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DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 9 / C~ £T~~ 
K o n . : ^ > ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLCİİ :a) TBMM Bask.nın 04.04.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.O1.O.GSN.O.10.00.O2-
7/5465-10243/31112 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 08.04.2005 tarih ve B.O2.0.KKG.0.12/106-433-2/1611 sayılı 
yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın K.Kemal ANADOL'un Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/5465 esas no'lu yapılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

MehmcY Ali ŞAHİN 
Devlet Bakâjnı ve 

Başbakan Yardımcısı 

İZMİtt MİLLETVEKİLİ SAYIN K. KEMAL ANADOL'UN YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Başbakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Ömer Dinçer'in Yardımcı Doç. Dr. Yalıya FidanMa birlikte 
yazdığı "İşletme Yönetimi" adlı kitapta Prof. Dr. Tamer Koçel'in "işletme Yöneticiliği" 
kitabından "intihal" yaptıkları Marmara ve Sivas Cumhuriyet Üniversitelerinin kararıyla 
kesinleşti. 

1) tki saygın üniversitemizin oluşturduğu bağımsız komisyonların yaptığı incelemeler 
sonucunda "intihal" yaptıkları kesinleşen Müsteşarınız Ömer Dinçer, Türkiye 
Cumhuriyeti bürokrasisinin en üst makamı olan Başbakanlık Müsteşarlığı görevinden 
istifa elmeyi düşünüyor mu? 

2) Müsteşarınız görevinden istifa etmezse, kendisini görevinden almayı düşünüyor 
musunuz? 

3) Müsteşarınızın intihal yaparak yazdığı kitabın yayın tarihinin 1996 olması nedeniyle 
suçun zaman aşımına uğramış olması, Müsteşarınızın görevini sürdürmesi için sizeç 
yeterli ve ahlaki midir? 

4) Tüm bürokrasinin başında olan ve altında çalışan memurlarımıza örnek olması 
gereken bir kişinin "intihal" yaptığının kesinlik kazanmasına rağmen, suçun zaman 
aşımına uğramış olması nedeniyle ceza almaması ve dolayısıyla görevini sürdürmesi 
sîzce o makamın saygınlığını zedelemez mi? 

YANIT: 

İntihal bir başkasına ait oları düşüncelerin ve ifadelerin kişinin kendisine mal ederek gerçek 
kaynağı saklayarak sunulmasıdır. Bu anlamda, Sayın Dinçer'in Sayın Yahya FidaıV la birlikle 
yazdığı "İşletme Yönetimi" adlı kitabında intihal söz konusu değildir. 11 Şubat 2004'te bir 
gazetenin haberi üzerine Sayın Dinçer gazete aleyhine tazminat davası açmıştır. Bu dava 
henüz sonuçlanmamıştır. Yine aynı gazetenin bir yıl sonra bu haberleri yeniden gündeme 
getirmesi yargı sürecini etkilemeye yöneliktir. Bu durum Basın Kanununun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasına göre de suçtur. Şimdiye kadar Sayın Dinçer hakkında herhangi bir 
soruşturma ve işlem yoktur. Dolayısıyla Müsteşarlıkla ilgili yeni bir tasarruf olmayacaktır. 

- 5 4 2 -



T.B.M.M. B:8S 19 . 4 . 2005 0 : 2 

Sayın Dinçer'in kamuoyuyla da paylaştığı hususları bir kez daha dile getirmek isliyorum. 
Bilindiği üzere "ÖZÜR DÎLETEN İNTİHAL" manşeti ile verilen haberle, ilk defa, 
1 1.02.2004 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde intihal iddiasına yer verilmişti. Aynı gruhun 
gazeteleri tarafından bu iddia ile ilgili olarak o dönemde birden çok haber ve yazı yazılmıştı. 
Yapılan bu asılsız haberler sebebiyle, aynı gruba ait gazeteler aleyhine Ankara Asliye Hukuk 
Mahkemelerinde 6 tane manevi tazminat davası açılmıştır. Davalar halen derdest olup, 
bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

Bilirkişi incelemesi aşamasında olan davaları etkileme amacı ile 27.03.2005 günü aynı 
grubun, Dinçer tarafından açılan davalarda davalılardan biri olan Hürriyet Gazetesi'nde iç 
sayfa haberi olarak, ertesi gün yine aynı gruba ait olup aleyhlerinde dava bulunan Milliyet ve 
Hürriyet gazetelerinde köşe yazısı olarak, 30.032005 günü de yine aynı gruba ait Milliyet 
Gazetesi'nde manşet haber olarak yapılması mahkemeleri etkileme amacını açıkça ortaya 
koymaktadır. 
Basın Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında devam eden davalar ile ilgili mütalaa 
yayınlamanın suç olduğu açıkça düzenlenmiştir. Son dönemde haksız olarak, gerçeğe aykın 
bir biçimde Dinçer aleyhine yayın yapan gazetelerin sorumlu müdürleri ve yazarları hakkında 
bu madde gereğince Sayın Dinçer tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Bu süreçte haberlere dayanak yapılan Cumhuriyet Üniversitesi Yayın Eliği inceleme 
Komisyonu'nuıı 30.03.2004 tarihli yazısıdır. Komisyonun karar tarihi 2004 yılı olup, 
27.3.2005 tarihinde yapılan ilk haberden lam bir yıl öncesine aittir. Yeni bir karar değildir. 
Hal bu ki 27.03.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi'ndeki haberde sanki yeni bir raporımış gibi 
yansıtılmıştır. Bu durum tamamen gerçeğe aykırıdır. Kaldı ki, Yayın Etiği Kurulu olarak 
yazıyı hazırlayan Prof. Dr. Timur Esener, o tarihte Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanıdır. Prof. Dr. Reyhan Eğilmez, aynı Üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanıdır. 
Prof. Dr. Nevzat Battal ise Eğitim Fakültesi Dekanıdır. Her üçü de, o tarihteki Cumhuriyet 
Üniversitesi Rcktörü'nün atadığı idari personel olup, raporun Rektör'ün yönlendirmesi ile 
yazılmış bir rapor olduğunda kuşku yoktur. Rapor incelendiğinde ise.somut hiçbir veriye 
dayanmadan rapor içerisinde bir satırda "isim zikredilmeden birebir alıntıların yapıldığı ıcspit 
edilmiştir." ifadesiyle intihal yapıldığı iddia edilmiştir. İşletmeci veya hukukçu olmayan, idari 
görevde bulunan kişilerce bir satır olarak hazırlanan, bilimsel nitelik taşımayan komisyon 
kararını intihal için yeterli kabul etmek mümkün değildir. Yukarıda da açıkladığımız üzere 
komisyon bu kararını yeni vermiş de değildir. Komisyonun böyle bir rapor hazırlama yetkisi 
d« tartışmalıdır. Bu komisyon raporunu hazırlama aşamasında Sayın Dinçer'in bilgisine 
başvurulmamıştır. Bu kişiler hakkında da Sayın Dinçer tarafından manevi tazminat davası 
açılacak ve gerçeğe aykın suç isnadında bulundukları için Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulacaktır. Marmara Üniversitesi ise konunun zaman aşımına uğradığı 
gerekçesiyle inceleme yapmaya gerek duymamıştır. 

İntihal iddia edilen İşletme Yöneticiliği kitabı ile haberlere konu olan işletme Yönetimi kitabı 
incelendiğinde ortada bir intihal olmadığı da açıkça görülecektir. Kaldı ki, "İşletme Yönetimi" 
adlı kitap bir ders kitabı olup Sayın Dinçer'in Profesör olmasından iki yıl sonra 
yayınlanmıştır. Bu da demek oluyor ki bu iddialar Sayın Dinçer'in ne doktora ne doçentlik ne 
de profesörlük tezleriyle ilgili değildir. 

Sayın Dinçer ve Yrd. Doç. Dr. Yahya Fidan'ın yayınladığı kitapta, Sayın Fidan'in hazırladığı 
bölümlerde Sayın Koçcl'in kitabına toplam 15 atıf yapılmıştır. Atıf yapılan sayfa numaraları, 
146,160,167,169,174,255,296,307,349,359,365(2 adet) ve 368 (2 adet) dir intihal kaygısı 
olan bir yazar, intihal iddia edilen yazara kitabının 15 yerinde alıf yapar mı? Ayrıca kitap, 5 
bölümden meydana gelmekte olup, toplam 429 alıf mevcuttur. Sayın Koçel'e ve intihal iddia 
edilen kitaba, söz konusu kitabın bibliyografya bölümünde (sayfa 460) yer verilmiş olup, 
intihal amacı ile hareket edilmediği açıktır. Ders kitaplarının yazılmasında, faydalanılan 
kaynaklar bazen bölüm sonunda, bazen kitap sonunda bibliyografya olarak verilmektedir. 
İşletme Yönetimi kitabında faydalanılan kaynakları kitap sonunda bibliyografya olarak 
verilmekle birlikte ayrıca sayfa sonlarında dipnot olarak da verilmiştir. Sayfa sonlarında 
dipnot olarak vermeden sadece kitabın sonunda bibliyografyada Sayın Koçel'e ve kitabına yer 
verilmiş olsaydı, herhangi bir intihal iddiası ile karşılaşılmayacağı da açıktır, izah edildiği 
üzere kitap bir ders kitabı olup, kitabın yazıldığı tarihte Sayın Dinçer profesördür. Sayın 
Koçcl, Profesörlük jürisinde bulunmuş olup, jüri üyesi olarak Dinçer hakkında vermiş olduğu 
27.09.1994 tarihli raporunun sonuç kısmında, " . . . Doç Dr. Ömer Dinçer'in bilimsel 
çalışmaların gerektirdiği standartlarda eser ürettiği, son yıllardaki dağılma ve çeşitlenme- bir 
yana bırakılırsa eserlerinde orijinallik bulunduğu, toplumun çeşitli kesimlerine hitap eden 
yayın organlarında da yazı yazdığı, kendisini idari yönden de geliştirdiği ve en önemlisi 
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çalışmalarında sistematik düşünceyi kullandığı kanaatine ve dolayısı ile kendisinin 
Profesörlüğe yükselt i lmesinin ve açık bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygun olacağı 
sonucuna ulaşmış o lduğumu bilgilerinize arz ederini." şeklinde ifadelere yer vererek bilimsel 
kişil iğini, intihalci olmadığını tanımlamıştır. Sayın Koçel , Dinçer'in Profesör olmasında 
imzası bulunan bir kişidir. Tüm bu hususlar belgeleri ile birlikte yargılama aşamasında 
mahkemeye sunulmuş o lup , dosya bir bütün olarak bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

Tüm gerçekler ortada iken. Basın Kanununun 1 9uncu maddesine ve gerçeğe aykırı, mahkeme 
sürecini etki leme amacı ile yapılan yayınlardan dolayı sorumlulnrı hakkında Dinçer tarafından 
tazminat davası açılacaktır. 

Kendisini Türkiye'nin sorunlarını çözmeye adamış bir bürokratı temels iz iddialarla 
yıpratmaya çalışanlar eminim CHP camiasını da rahatsız etmiştir. Görüleceği üzere ortndn bir 
intihal yoktur. Bu sebeple gerçek olmayan isnatlara dayanarak idari tasarrufta bulunmak söz 
konusu değildir. 

46.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Başbakanlık Müsteşarı hakkındaki iddialara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/5471) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sa.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve içtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Bilindiği gibi Başbakanlık Müsteşarlığı; sivil bürokrasinin en üst kademesidir. Bu 
görevi yürütenler hakkında hiçbir olumsuz iddia ve suçlamanla olmaması gerekir. Bu makamda 
görev yapan bir kişi hakkında, hem etik ve hem de siyasi yönden en ufak bir şüphenin bile 
olmaması gerektiği açıktır. 

Başbakanlık Müsteşarı Sa.ûmcr Dinçer hakkıada ise; akademik görevi esnasında 
"İşletme Yönetimi" adlı kitapta intihal-aşınna-akademlk hırsızlık yaptığı yolunda kamuoyuna 
bilgiler yansımıştır. Bu husus idari soruşturma sonucumda sabit olmuştur. 

ö t e yandan; yine Sn.Müstcsar hakkında Eyüp 2. Afiir Ceza Mahkemesindeki 
İGDAŞ dosyasında, 170 trilyonluk yolsuzluğa ve deprem «mnda dogalgaz kesme vanaları 
ticaretiyle ilgili yolsuzluğa iştirak ettiği hakkında suçlamalar vardır. Bu dava halen devam 
etmektedir 

Takdir olunur ki; bürokrasinin en üst kademesinde bulunan bir kişi hakkında, bu 
nitelikte ve ciddi aşamalara varmış ve sonuçlanmış suçlamaların bulunması ve buna rağmen adı 
geçen kişinin görevini sürdürmesi kabul edilebilir bir hal olamaz. Her ne kadar, akademik hırsızlık 
ile ilgili olay hakkında bir Ceza Mahkemesi karan yok ise ve İGDAŞ dosyasıyla ilgili Ağır Ceza 
Mahkemesi dosyasının karara bağlandığı veya mahkumiyet karan verildiği yolunda bir karar 
mevcut değil ise de; suçlamaların niteliği ve vehameti karşısında, adı geçenin bu görevi 
sürdürmesinin hiçbir haklı ve yasal açıklaması olamaz. 

4616 sayılı Yasa sebebiyle ceza yargılamasının yapılamamış olması, herhangi bir 
şekilde zamanaşımının doğmuş olması gibi sebepler, suçlamaların ağırlığını ve sonuçlarını 
ortadan kaldırmaz. 
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B u Kelismeler karsıs ında aşağıdaki hususların cevaplandırı lmasını 
ta lep e t m e k eşrefti doftmustur; 

1- Başbakanlık MÜ5te$an SnJProff.Dr.ömer Dincer'in "İsletme 
Yönetimi'" adlı kitapta intihal-aşırma yaptıfiı yolundaki iddialarla ilgili olarak, 
Üniversite tarafından sürdürülen soruşturmanın sonucu nedir? intihalin varlıfiı 
yolundaki sonuca raftmen. Sn.Müsteşar mevcut «örevini sürdürmeye devam edecek 

B u işleme karsı. Sn.Müsteşar taraündan idari yarat yoluna başvurulmuş 
mudur? Basvurulduysa oelişmeler ve sonucu nedir? 

2 - Hakkında 170 trilyonluk yolsuzluğa v e deprem ticareti yaptığı 
suçlamalarına iştirak ettiği yolunda ciddi iddialar bulunan ve yarmalaması halen AKIT 
Ceza Mahkemesinde devam etmekte olan bir kişinin Başbakanlık Müsteşarlığı 
RÖrcvini sürdürmesi et ik v e yasal kurallar ile baftdasır mı? Böyle bir anlayış v e 
yapılanma içinde, uygulamaya konulmak istenilen kamu yönet imi reformunun 
inandırıcılığı, tutarlılığı ve bilimsellimi söz konusu olabilir mi? 

Ciddi ve demokratik kamu yönetimlerinde, bu tür v e nitelikte 
suçlamaların varlığı halinde istifa veya benzeri uygulamaların yapılması olaftun 
sayılmasına «öre; salt k a m u o y u n u n ılediftini y a p m a m a k ve z ı t laşmak adına veya 
başka herhangi bir Rerekçeyle de olsa. Sn.Müsteşar bu Kör evin i sürdürmeye devam 
i"rH«»m»lr mîr l i r*? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ ^{<^^L 

/2005 
Konu : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 04.04.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.O.GNS.0.10.00.02-
7/5471 -10272/31163 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 08.04.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-433-8/1610 
sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/5471 esas nolu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KARTIN YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1) Başbakanlık Müsteşarı Sn. Prof. Dr. Ömer Dinçer'in "İşletme Yönetimi" adlı 
kitapta intihal-aştrma yaptığı yolundaki iddialarla ilgili olarak, Üniversite tarafından 
sürdürülen soruşturmanın sonucu nedir? İntihalin varlığı yolundaki sonuca rağmen, 
Sn. Müsteşar mevcut görevini sürdürmeye devam edecek midir? 

Bu işleme karşı, Sn. Müsteşar tarafından idari yargı yoluna başvurulmuş mudur? 
Başvurulduysa gelişmeler ve sonucu nedir? 

2) Hakkında 170 trilyonluk yolsuzluğa ve deprem ticareli yaptığı suçlamalarına iştirak 
ettiği yolunda ciddi iddialar bulunan ve yargılaması halen Ağır Ceza Mahkemesinde 
devam elmekte olan bir kişinin Başbakanlık Müsteşarlığı görevini sürdürmesi etik ve 
yasal kurallar ile bağdaşır mı? Böyle bir anlayış ve yapılanma içinde, uygulamaya 
konulmak islenen kamu yönetimi reformunun inandırıcılığı, tutarlılığı ve bilimselliği 
söz konusu olabilir mi? 

Ciddi ve demokratik kamu yönetimlerinde, bu tür ve nitelikle suçlamaların varlığı 
halinde istifa ve benzeri uygulamaların yapılması olağan sayılmasına göre; salt 
kamuoyunun dediğini yapmamak ve zıtlaşmak adına veya başka herhangi bir 
gerekçeyle de olsa, Sn. Müsteşar bu görevini sürdürmeye devam edecek midir? 

YANITLAR: 

1) İntihal bir başkasına ait olan düşüncelerin ve ifadelerin kişinin kendisine mal ederek 
gerçek kaynağı saklayarak sunulmasıdır. Bu anlamda, Sayın Dinçer'in Sayın Yahya Fidan'la 
birlikle yazdığı "İşletme Yönetimi" adlı kitabında intihal söz konusu değildir. 11 Şubat 
2004*te bir gazetenin haberi üzerine Sayın Dinçer gazete aleyhine tazminat davası açmıştır. 
Bu dava henüz sonuçlanmamıştır. Yine aynı gazetenin bir yıl sonra bu haberleri yeniden 
gündeme getirmesi yargı sürecini etkilemeye yöneliktir. Bu durum Basın Kanununun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasına göre de suçtur. Şimdiye kadar Sayın Dinçer hakkında herhangi bir 
soruşturma ve işlem yoktur. Dolayısıyla Müsteşarlıkla ilgili yeni bir tasarrufu olmayacaktır. 

Sayın Dinçer'in kamuoyuyla paylaştığı hususları bir kez daha dile getirmek istiyorum. 
Bilindiği üzere "ÖZÜR DİLETEN İNTİHAL" manşeli ile verilen haberle, İlk defa, 
11.02.2004 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde intihal iddiasına yer verilmişti. Aynı grubun 
gazeteleri tarafından bu iddia ile ilgili olarak o dönemde birden çok haber ve yazı yazılmıştı, 
Yapılan bu asılsız haberler sebebiyle, aynı gruba ait gazeleler aleyhine Ankara Asliye Hukuk 
Mahkemelerinde 6 tane manevi tazminat davası açılmıştır. Davalar halen derdest olup, 
bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

Bilirkişi incelemesi aşamasında olan davaları etkileme amacı ile 27.03.2005 günü aynı 
grubun, Dinçer tarafından açılan davalarda davalılardan biri olan Hürriyet Gazetesi'nde iç 
sayfa haberi olarak, erlesi gün yine aynı gruba ail olup aleyhlerinde dava bulunan Milliyet ve 
Hürriyet gazetelerinde köşe yazısı olarak haber yapılması, 30.03.2005 günü de yine aynı 
gruba ait Milliyet Gazetesi'nde manşet haber olarak yapılması mahkemeleri etkileme amacını 
uçıkça ortaya koymaktadır. 
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Basın Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında devanı eden davalar ile ilgili mütalaa 
yayınlamanın suç olduğu açıkça düzenlenmiştir. Son dönemde haksız olarak, gerçeğe aykırı 
bir biçimde Dinçer aleyhine yayın yapan gazetelerin sorumlu müdürleri ve yazarları hakkında 
bu madde gereğince Sayın Dinçer tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Bu süreçte haberlere dayanak yapılan Cumhuriyet Üniversitesi Yayın Etiği İnceleme 
Komisyonu'nun 30.03.2004 tarihli yazısıdır. Komisyonun karar tarihi 2004 yılı olup, 
27.3.2005 tarihinde yapılan ilk haberden tam bir yıl öncesine aittir. Yeni bir karar değildir. 
Hal bu ki 27.03.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi'n dek i haberde sanki yeni bir rapormuş gibi 
yansıtılmıştır. Bu durum tamamen gerçeğe aykırıdır. Kaldı ki, Yayın Etiği Kurulu olarak 
yazıyı hazırlayan Prof. Dr. Timur Esener, o tarihte Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanıdır. Prof. Dr. Reyhan Eğilmez, aynı Üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanıdır. 
Prof. Dr. Nevzat Battal ise Eğitim Fakültesi Dekanıdır. Her üçü de, o tarihteki Cumhuriyet 
Üniversitesi Rektörü'nün atadığı idari personel olup, raporun Rektör'ün yönlendirmesi ile 
yazılmış bir rapor olduğunda kuşku yoktur. Rapor incelendiğinde ise.somut hiçbir veriye 
dayanmadan rapor içerisinde bir satırda "isim zikredilmeden birebir alıntıların yapıldığı tespit 
edilmiştir." ifadesiyle intihal yapıldığı iddia edilmiştir. İşletmeci veya hukukçu olmayan, idari 
görevde bulunan kişilerce bir satır olarak hazırlanan, bilimsel nitelik taşımayan komisyon 
kararını intihal için yeterli kabul etmek mümkün değildir. Yukarıda da açıkladığımız üzere 
komisyon bu kararını yeni vermiş de değildir. Komisyonun böyle bir rapor hazırlama yetkisi 
de tartışmalıdır. Bu komisyon raporunu hazırlama aşamasında Sayın Dinçcr'in bilgisine 
başvurulmamıştır. Bu kişiler hakkında da Sayın Dinçer tarafından manevi tazminat davası 
açılacak ve gerçeğe aykırı suç isnadında bulundukları için Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulacaktır. Marmara Üniversitesi ise konunun zaman aşımına uğradığı 
gerekçesiyle inceleme yapmaya gerek duymamıştır. 

İntihal iddia edilen İşletme Yöneticiliği kitabı ile haberlere konu olan İşletme Yönetimi kitabı 
incelendiğinde ortada bir intihal olmadığı da açıkça görülecektir. . Kaldı ki, "İşletme 
Yönelimi" adlı kitap bir ders kitabı olup Sayın Dinçer'in Profesör olmasından iki yıl sonra 
yayınlanmıştır. Bu da demek oluyor ki bu iddialar Sayın Dinçer'in ne doktora ne doçentlik ne
de profesörlük tezleriyle ilgili değildir. 

Sayın Dinçer ve Yrd. Doç. Dr. Yahya Fidan'ın yayınladığı kitapta, Sayın Fidan'ın hazırladığı 
bölümlerde Sayın Koçel'in kitabına toplam 15 atıf yapılmıştır. Atıf yapılan sayfa numaralan, 
146,160,167,169,174,255,296,307,349,359,365(2 adet) ve 368 (2 adet) dir. İntihal kaygısı 
olan bir yazar, intihal iddia edilen yazara kitabının 15 yerinde atıf yapar mı? Ayrıca kitap, 5 
bölümden meydana gelmekte olup, toplam 429 atıf mevcuttur. Sayın Koçel'e ve intihal iddia 
edilen kitaba, söz konusu kitabın bibliyografya bölümünde (sayfa 460) yer verilmiş olup, 
intihal amacı ile hareket edilmediği açıktır. Ders kitaplarının yazılmasında, faydalanılan 
kaynaklar bazen bölüm sonunda, bazen kitap sonunda bibliyografya olarak verilmektedir. 
işletme Yönetimi kitabında faydalanılan kaynakları kitap sonunda bibliyografya olarak 
verilmekle birlikte ayrıca sayfa sonlarında dipnot olarak da verilmiştir. Sayfa sonlarında 
dipnot olarak vermeden sadece kitabın sonunda bibliyografyada Sayın Koçel'e ve kitabına yer 
verilmiş olsaydı, herhangi bir intihal iddiası ile karşılaşılmayacağı da açıktır. İzah edildiği 
üzere kitap bir ders kitabı olup, kitabın yazıldığı tarihte Sayın Dinçer profesördür. Sayın 
Koçel, Profesörlük jürisinde bulunmuş olup, jüri üyesi olarak Dinçer hakkında vermiş olduğu 
27.09.1994 tarihli raporunun sonuç kısmında, "... Doç Dr. Ömer Dinçer'in bilimsel 
çalışmaların gerektirdiği standartlarda eser ürettiği, son yıllardaki dağılma ve çeşitlenme bir 
yana bırakılırsa eserlerinde orijinallik bulunduğu, toplumun çeşitli kesimlerine hitap eden 
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yayın organlarında da yazı yazdığı , kendisini idari yünden de geliştirdiği ve en önemlisi 
çalışmalarında sistematik düşünceyi kullandığı kanaatine ve dolayısı ile kendisinin 
Profesörlüğe yükselt i lmesinin ve açık bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygtm olacağı 
sonucuna ulaşmış o lduğumu bilgilerinize arz ederim." şeklinde ifadelere yer vererek bilimsel 
kişi l iğini , iııtihalci olmadığını tanımlamıştır. Sayın Koçcl , Dinçer'in Profesör olmasında 
imzası bulunan bir kişidir. T ü m bu hususlar belgeleri ile birlikte yargılama aşamasında 
m a h k e m e y e sunulmuş olup, dosya bir bütün olarak bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

Tüm gerçekler ortada iken, Basın Kanununun 19uncu maddesine ve gerçeğe aykırı, mahkeme 
surecini e tki leme amacı ile yapılan yayınlardan dolayı sorumluları hakkında Oinçer tarafından 
tazminat davası açılacaktır. İdari yargı denetimini gerektiren Ömer Dinçer' le ilgili bir karar 
yoktur. Bu sebeple idari yargı yoluna gidilmemiştir. 

2) Kamu Yönetimi Reformu Hükümetimizin bir projesidir. Yürütülmekte olan Knnııı 
Yönetimi Reformu çal istilalarının devam eden Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dava ile 
ilgisi yoktur. Ceza dosyasında her ne kadar Sayın Dinçcr sanık olarak gözükmekte ise de. 
Sayın Dinçer' in iGDAŞ'taki görevinden ayrıldıktan sonraki döneme ilişkin iddialar sebebiyle 
yargılanmakladır. Ağır Ceza Mahkemesinde dava halen devam etmekte olup, "kesinleşmiş 
yargı kararı ile sabit oluncaya kadar kişilerin suçsuzluğu esastır" ilkesi ceza yargılanmamın 
ana ilkesidir. 

Bil imsel çalışmalarındaki titizliği ve yeterliliği tartışmasız olan ve bugüne kadar İdari 
çalışmalarındaki başarısından rahatsızlık duyanların ortaya altığı ası ls ız iddialar tarafımdan 
kabul görmemiştir. Dolayıs ıyla Sayın Dinçer, Türkiye'ye katkısı olacak görevlerine devam 
edecektir. Kendini idarenin ve halkının sorunlarına adayan bilim adamları, siyasetçiler ve 
bürokratların gerçek dışı iddialarla yıpratılmaya çalışması ve bunun sonucu olarak 
görevlerinden ayrılmasını isteyen çevrelerin haksız taleplerine verilen karşılık "kamuoyunun 
dediğini yapmamak veya zıtlaşmak" olarak yorumlonamaz. 

47.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Çankırı İline atanan bir vali yardım
cısına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/5482) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU taraftndan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz yetalep ̂ derim. 

Mehmet S. K E S İ M O S L U 
Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

Çankırı Valisi Ali Haydar öner*in, kendisinden 4 yaş büyük olan ağabeyi Bakırköy Kaymakamı Kadri 
öner'in, Çankırı'ya Vali Yardımcısı olarak atandığı haberi gazetelerde yer almıştır. 

1. Bakırköy Kaymakamı Kadri öner'in kardeşinin vali olarak yaptığı Çankırı'ya vali yardımcısı olarak 
atanmasının gerekçesi nedir? Bakırköy Kaymakamı Kadri Öner hangi özellikleri nedeniyle 
Çankırı'da vali yardımcısı olarak görevlendirilmiştir? Kendisi yerine bu görevi yerine getirecek 
aynı özellikleri haiz başka mülki idare amiri yok mudur? 

2. Yaklaşık 15 ay önce Ali Haydar öner Giresun Valiliği görevini yürütürken, Bakırköy 
Kaymakamlığı'ndan Çankırı'ya vali yardımcısı olarak atanan Kadri Öner, mahkemeye başvurup 
yürütmeyi durdurma karan aldırıp eski görev yeri olan Bakırköy Kaymakamlığı'na dönmesine 
rağmen kendisinin ısrarla Çankırı'ya 3. kez vali yardımcısı olarak görevlendirilmesinin nedeni 
nedir? 

3. Mülki idare amiri kadrolarında 1. derece akrabalık bağı olanların aynı görev yerinde ve aynı binada 
görevlendirilmeleri sık rastlanan bir durum mudur? Bu durumda olan kaç mülki idare amiri vardır? 
1. derece akrabalık bağı olanların aynı görev yerinde ve aynı binada görevlendirilmeleri etik ilkelere 
ve kamu yönetimimizin sistem ve geleneklerine aykırı değil midir? 

4. Hem Çankırı Valisi Ali Haydar öner hem de Vali Yardımcısı Kadri Öner'in akrabalık durumları 
nedeniyle oluşabilecek sıkıntı ve sorunlar nedeniyle valilik makamının yıpranacagım düşünmüyor 
musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.O5.0.PGM.0.71.0O.01-A/(2-|'}fc ^$704/2005 

Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar Kararlar Dairesi Başkanlığına) 

İlgi : 04.04.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10206 sayılı yazınız. 

Kırklareli Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Sayın Mehmet S. KESÎMOĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru önergesine (7/5482) ait cevaplar 
aşağıya çıkartılmıştır. 

Bakırköy Kaymakamı Kadri ÖNER 22.09.2003 tarihli ve 4939 sayılı Müşterek 
Kararname ile Çarıkın Vali Yardımcılığına atanmıştır. 

Adı geçen, bu atamanın iptali ve yürütmenin durdurulması için Bakanlığım aleyhine 
İstanbul 4. İdare Mahkemesinde dava açmış ve anılan Mahkeme 30.01.2004 tarihinde atama 
işleminin "yürütülmesinin durdurulmasına" karar verdiğinden yargı karan gereği Bakırköy 
Kaymakamlığı görevine başlatılmıştır. 

Bu görevini yürüttüğü sırada kardeşi Ali Haydar ÖNER Giresun Valisi iken, 
08.05.2004 tarih ve 7310 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Çankın Valiliğine atanmış ve 
17.06.2004 tarihinde görevine başlamıştır. 

Bakırköy Kaymakamı Kadri ÖNER'in İdari Yargıdan aldığı "yürütmenin 
durdurulması" karanna Bakanlığım tararından yapılan itiraz üzerine, İstanbul Bölge İdare 
Mahkemesi 30.04.2004 tarihinde "itirazımızın kabulüne" karar vermiş ve adı geçen Çankın 
Vali Yardımcılığı görevine başlatılmıştır. 

İlgilinin İstanbul 4. İdare Mahkemesinde açtığı dava esastan görüşülerek 31.05.2004 
tarihinde "dava konusu işlemin iptaline" karar vermiş olup, anılan iptal karan uygulanmış ve 
Bakırköy Kaymakamlığı görevine tekrar başlatılmıştır. 

İptal karanna karşı Bakanlığımın yaptığı itiraz üzerine Danıştay 5. Dairesi, İstanbul 4. 
İdare Mahkemesinin verdiği iptal karannm "yürütülmesinin durdurulmasına" karar 
verdiğinden Çankın Vali Yardımcılığı görevine başlatılmıştır. 

Bakanlığımca yapılan bu işlemler 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 
hükümlerine göre yargı kararlarının uygulanması amacıyla tesis edilmiştir. 
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T.C. 
İÇİŞLERİ B A K A N L İ Ğ İ 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.OS.O.PGM.0.71.00.O1-A/ 

IConu 

ö t e yandan, adı geçenin Çarıkın tline başlatılmaması yönündeki talepleri de dikkate 
alınarak Çankırı Vali Yardımcı İlgına 16.03.2005 tarihinde başladığı günün ertesi günü 
17.03.2OOS tarihli onay ile Çanakkale Vali Yardımcıl ığına vekaleten atanmıştır. 

Arz ederim. 

48.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, SSK'hların tedavileriyle ilgili düzen
lemelere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/5485) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 

cevaplandınlmasmı Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep 

ederim. 

Dr. Î.Sami Tandoğdu 

Ordu Milletvekili 

Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal 

İşler Komisyonu Üyesi 

Bazı İlaçlan SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatım düzenlenmesine ilişkin usul 

ve esaslar ile ilgili yönetmeliğe göre; SSK'hlann tedavilerinde kullanılacak ilaçlann ve 

bunların kullanım ve tedavi esaslarının bir komisyon tarafından belirleneceği belirtilmektedir. 

1) SSK'hlann tedavilerinde kullanılacak ilaçlann ve bunların kullanım ve tedavi 

esaslarının bir komisyon tarafından belirlenmesinin gerekçeleri nelerdir? Hangi 

kriterlere göre belirlenecektir? 

2) Bu komisyonun çalışmalan, doktorlann hasta tedavisinde kullanacakları ilaçta ve 

tedavide bir kısıtlama getirecek midir? 
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T.C. 
S A â L I K B A K A N L I Ğ I 

T e d a v i H izmet le r i G e n a l M ü d ü r l ü ğ ü 

SAYI : B100TH00100012/031*-1 15 04. Ö 5 - 0 7 4 7 4 
K O N U : Yaz ı l ı S o r u ö n a r g a s i 

"TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

ilgi. 0 4 . 0 4 . 2 0 0 5 tarih v e A .01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 -10206 »ayılı yaz ın ız 

Ordu Minetvekli I .Sami T A N D O Ğ D U tarafından verilen Sosyal Sigorta K u m m u 
mensuplarının tedavileriyle ilgili düzenlemelerin s.kmt.Isra yol «Çt 'â '"» f ' * £ £ 
29 03 .2005 tarihli ve AOG7 sayılı Yazıl ı Soru Önergesi nin cevabı ilişikte 
gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

O r d u M i l l e t v e k i l i S a y ı n t . S a m i T A N D O Ğ D U ' n u n " S S K ' U l a r ı n 
t e d a v i l e r i y l e i l g i l i d ü z e n l e m e l e r e " i l i şk in y a z ı l ı s o r u ö n e r g e s i n i n c e v a b ı d ı r . 

S O R U L A R : 
Bazı ilaçları SSK. Başkanlığı İlaç Listesi ve U y g u l a m a Talimatını 

düzen lemes ine i l işkin usul ve esaslar ile ilgili y ö n e t m e l i ğ e göre; S S K ' l ı lann 
tedavilerinde kullanılacak ilaçların ve bunların kullanım ve tedavi esaslarının bir 
k o m i s y o n tarafından bel irleneceği belirtilmektedir. 

1-SSK' l ı lann tedavilerinde kullanılacak ilaçların v e bunların kullanım ve 
tedavi esaslarının bir k o m i s y o n tarafından belirlenmesinin gerekçeleri nelerdir? 
Hangi kriterlere göre belirlenecektir? 

2 -Bu k o m i s y o n u n çalışmaları, doktorların hasta tedavisinde 
kullanacakları ilaçta v e tedavide bir kısıtlama getirecek midir? 

C E V A P L A R : 

C E V A P 1-Bu soruda yönelt i len hususların. Bakanl ığ ımız ın yetki v e görev 
alanı i le doğrudan ilgisi bulunmamaktadır.Ancak bil indiği Üzere, Sosyal 
Sigortalar Kurumu Başkanl ığ ı İlaç Listesi ve U y g u l a m a Talimatı , 5 0 6 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 123. maddesinin verdiği yetk iye dayanarak 
Sosya l Sigortalar Kurumu Başkanlığınca S S K sigortalıları ve hak sahibi 
k imseler için uygulanmak üzere yayımlanmak tadır.Bu çerçevede , 2 0 0 5 Yıl ı , 
"Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve U y g u l a m a Talimatı (Seri 
N o : 2 0 0 5 / 1 ) " 11 .04 .2005 tarihli ve 2 5 7 8 3 sayılı R e s m i Gazete" de, yayımı 
tarihinden itibaren 1 5 g ü n sonra yürürlüğe konulmak üzere, yayımlanmışt ır . 

S ö z konusu İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı; 5 0 6 sayıl ı Kanun uyarınca 
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

C E V A P 2-Geri ö d e m e kuruluşlarının, Mal iye Bakanl ığ ınca yayınlanan 
tedavi yardımına il işkin Bütçe U y g u l a m a Tal imatında öngörülen 
düzenlemelerden farklı olarak, kendi mevduatları uyarınca; kendi mensupları 
için uygulanmak üzere yapmakta oldukları bu tür farklı düzenlemeler söz 
konusudur.Bu nedenle Bakanl ığ ımız , akılcı ilaç kullanımı i lkesi doğrultusunda 
jyi ve düşük maliyet l i ilaçlara ulaşılabilirliğin sağlanması , akılcı , etkili ve 
güvenli bir şeki lde hekimler tarafından reçete lenmesinin temini amacıy la ilgili 
tüm kurumlarca uygulanabi lecek ortak bir tlaç Listesi ve Talimatı hazırlanması 
ve uygulamaya konulması gerektiği görüşü ve çabası içerisindedir. 

İ lginize teşekkür ederim. 
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49.- Bursa Milletvekili Mehmet KUÇUKAŞIK'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakam Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5490) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 25.03.2005 

Mehmet KÜÇÜKAŞIK / ^ 
BURSA MllJ-ETVEKİLİ / > 

cp&JL**^*—3<L 

Bilindiği üzere Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ocak 2005 tarihinde 
Tarım Gönüllülerinin 1. yılının değerlendirildiği toplantıda doğrudan gelir desteği 
ödemelerinin Şubat ayında başlayacağını ve Nisan ayında bu ödemelerin 
bitirileceğini belirtmiştir. Ancak şu ana kadar yapılan ödemelere bakıldığında.Bursa 
İli için 17 İlçeden sadece iki ilçede (Keleş ve Büyükorhan) ödemeler tamamlanmıştır. 

Bu çerçevede; 

SORULAR 

1. Sayın Başbakan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Bursa ilinin ödeme 
yapılmayan ilçeleri ve Türkiye ölçeğinde doğrudan gelir desteği ödemelerini ne 
zaman tamamlamayı düşünüyorsunuz? 

2 Havaların yağışsız, mevsimin kurak geçtiği ve ekim dikim sezonunun başladığı, 
çiftçinin paraya en fazla ihtiyaç duyduğu bu günlerde 2004 sezonunda yaşanan 
felaketlerin yaşanmaması amacıyla ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

T C . 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.APK.0.07-211- .04/2005 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

1 5 NİSAN 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04.04.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10206 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'a ait 7/5490 esas 
notu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Mehmet KÜÇÜKAŞIK 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/5490 

Bilindiği üzere Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ocak 2005 tarihinde Tanm 
Gönüllülerinin 1. yılının değerlendirildiği toplantıda doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
Şubat ayında başlayacağını ve Nisan ayında bu ödemelerin bitirileceğini belirtmiştir. 
Ancak şu ana kadar yapılan ödemelere bakıldığında, Bursa İli için 17 İlçeden sadece iki ilçede 
(Keleş ve Büyükorhan) ödemeler tamamlanmıştır. 
Bu çerçevede; 
SORU 1) Sayın Başbakan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Bursa ilinin ödeme 
yapılmayan ilçeleri ve Türkiye ölçeğinde doğrudan gelir desteği ödemelerini ne zaman 
tamamlamayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP î) Bursa ilinin ödeme yapılmayan ilçeleri ve tüm Türkiye Ölçeğinde, 2004 yılına 
ilişkin Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin 10 YTL/dekarlık kısmı, 2005 yılı Nisan ayında 
tamamlanacaktır. 

SORU 2) Havaların yağışsız, mevsimin kurak geçtiği ve ekim dikim sezonunun başladığı, 
çiftçinin paraya en fazla ihtiyaç duyduğu bu günlerde 2004 sezonunda yaşanan felaketlerin 
yaşanmaması amacıyla ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 2) Tabii afet zararlarından dolayı, çiftçilerimiz önemli gelir kayıplarına uğramaktadır. 
Mevcut imkanlar çerçevesinde çiftçilerimizin zararlarının tam olarak karşılanabilmesi mümkün 
olamamaktadır. 2090 sayılı tabii afet kanununa göre; tabii afetten zarar gören çiftçilerimize, 
parasal kaynak tahsisine göre belli bir oranda yardım yapılabilmektedir. Diğer ülkelerde olduğu 
gibi ülkemizde de doğal afetler nedeniyle oluşacak zararların telafisi için en etkili yol, tarım 
sigortalan uygulamasıdır. TBMM Tanm Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülerek kabul 
edilen ve halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden Yasa 
çerçevesinde, üreticilerin katılımını teşvik etmek üzere, sigorta primlerinin bir kısmı 
destekleme kapsamında devlet tarafından sübvanse edilecek ve doğal afetler nedeniyle 
oluşabilecek zararlara karşı üreticilerin, sigorta güvencesi altına alınması sağlanacaktır. 
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50. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'mn, tarımsal desteğe, gelirlere ve tarım 
nüfusunun millî gelirdeki payına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün 
cevabı (7/5491) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof.Dr.Sami 
GÜÇLÜ tarafindan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Reyjr^BAİANDÎ 
DYP Afytnjı^rahisa'r Milletvekili 

1-Çiftçi nüfusu toplam nüfusumuzun yüzde kaçını oluşturmaktadır? 2005 
yılı bütçesinde tarımsal destek için konulan ödeneğin bütçeye oranı nedir? 

2 - Son beş yıl itibariyle, tarım nüfusunun Milli Gelirden aldığı pay nedir? 

3 - Aynı dönemde tarımsal gelirler nasıl bir seyir izlemiştir? 

4 - S o n iki yılda ekili alanlarda azalma olduğu-iddia edilmektedir. Bu 
iddialar doğru mudur? Doğru ise, tarımdaki küçülmenin gerekçesi nelerdir? 

5 - OECD ülkelerinde tarıma yapılan destekler bakımından Türkiye nasıl bir 
konumda bulunmaktadır? Bu durumu Türk tarımının geleceği bakımından 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

T.C. 
TARİM VE KÖYtŞLERÎ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI .B.12.0.APK.O.07-21 1 2 2 ^ ? ^ «. ..../04/2005 

KONU: Yazılı Soru Önergesi 1 8 N ı S A N TC*" 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04.04.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.O.lO.00.02-10206 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ekinde gönderilen, Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'ya ait 

7/5491 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A*H-
Sami GÜÇLÜ 

Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Reyhan BALANDI 

Afyonkarahisar Milletvekili 
Önerge No : 7/S491 

SORU 1) Çiftçi nüfusu toplam nüfusumuzun yüzde kaçını oluşturmaktadır? 2005 yılı 
bütçesinde tarımsal destek için konulan ödeneğin bütçeye oranı nedir? 

CEVAP 1) 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre kırsal kesimde yaşayan nüfus 
oranı %35 oranına düşmüştür. Ancak, bu oran kırsal kesimde yaşayan tarım dışı 
faaliyetlerle geçimini sürdüren nüfusu içermekte olup, tarımdan geçimini sağlayan 
nüfusun, toplam nüfusun %30-33'nü oluşturduğu tahmin edilmektedir. Tarım nüfusu tam 
zamanlı işgücü yanında yarı aktif kadın, çocuk ve yaşlı kesimi de içermektedir. 

Bakanlığımızın 2005 yılı Genel Bütçe toplamı 4 milyar 421 milyon 870 bin YTL'dir. 
Bunun; 809 milyon 281 bin YTL'si cari, 81 milyon 843 bin YTL'si yatırım, 90 milyon 451 
bin YTL'si borç verme ve 3 milyar 440 milyon 255 bin YTL'si transfer bütçesidir. 
Bakanlık Genel Bütçesi içerisinde %77,5'lik oran ile tarımın desteklenmesine ayrılan 
miktar 3 milyar 428 milyon 100 bin YTL'dir. Buna ek olarak kredi desteği ve Tarım 
Reformu Uygulama Projesi (ARIP) transferleri ile destekleme miktarı 3 milyar 495 milyon 
YTL'ye ulaşmaktadır. 

SORU 2) Son beş yıl itibariyle, tarım nüfusunun Milli Gelirden aldığı pay nedir? 

CEVAP 2) 
Tablo-1: Gayri Safı Milli Hasıla (GSMH) 

Yıllar 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

GSMHCTrilyon TL) 
(Cari Fiyatlarla) 

125 596 
176 484 
275 032 
356 681 
428 932 

GSMH (Milyon $) 

201 316 
143 979 
181 654 
239 235 
299 475 

Tarımsal GSMH 
(Trilyon TL) 

(Cari Fiyatlarla) 
17 541 
21 521 
32 115 
42 126 
48 395 

Tarımsal 
GSMH (Milyon $) 

34 022 
18 861 
21799 
28 086 

33 788(*) 
Kaynak: DPT, DİE 
(*) Hesaplama 

Son yıllarda tarım sektörünün GSMH içersindeki payı göreceli olarak düşüş 
göstermektedir. 2000 yılında %16 dolaylarında gerçekleşen bu oran 2003 yılında %12 ve 
2004 yılında ilk tahminlere göre %10 dolaylarındadır. 

SORU 3) Aynı dönemde tarımsal gelirler nasıl bir seyir izlemiştir? 

CEVAP 3) 
Tablo-2: Kişi Başına Gayri Safı Milli Hasıla 

Yıllar 
2000 
2001 

Kişi Başına GSMH (Bin TL) 
(Cari Fiyatlarla) 

1 862 889 
2 579 911 

Kişi Başına GSMH ($) 
2 987 
2 105 

Tarımda Kişi Başına 
GSMH($) 

1460 
792 
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2002 
2003 
2004 

1 3 963 6821 
5 044 135 
5 974 440 

1 2~6Î9" 
3 383 
4 172 

M 1 180 
1 209Ç») 

Kaynak: DPT, DİE 
(*) Geçici tahmin 

2001 yılında tarımsal gelirde ortaya çıkan azalış 2000 yılında pilot uygulama olarak 
başlatılan 2001 yılında ülke geneline yaygınlaştınlan Doğrudan Gelir Desteği uygulaması 
ile bir ölçüde telafi edilmiş, tarımda gelir 2003 yılından itibaren artış eğilimine girmiştir. 

SORU 4) Son iki yılda ekili alanlarda azalma olduğu • iddia edilmektedir. Bu iddialar 
doğru mudur? Doğru ise, tarımdaki küçülmenin gerekçesi nelerdir? 

CEVAP 4) 2003 yılında ortaya çıkan değişimlerin büyük bir çoğunluğu bölgesel hava 
koşullarından ileri gelmektedir. Ekim alanhndaki daralma ve üretim düşüşlerinin bir diğer 
nedeni 2000 yılında destekleme alımları ve girdi sübvansiyon uygulamalarının kaldırılmasıyla 
bağlantılıdır. 

Son yıllarda üretim kotası nedeniyle daraltılan alanlar dışında tarım alanlarında önemli 
azalışlar kaydedilmemiştir. Buna karşın, 2004 yılında uygun ekolojik koşullar yanında süne 
mücadelesinde sağlanan basan ile birlikte hububat üretiminde yaklaşık %10 oranında artış 
kaydedilerek, buğday üretiminde 21 milyon ton'a ulaşılmıştır. Üretim açığımız olan 
ayçiçeğinde %12-13 oranında üretim artışı sağlanırken, mısırda önceki yıllarda aynı 
seviyelerde seyreden üretim miktarı %7 oranında artarak 3 milyon ton'a ulaşmıştır. 
Baklagillerde geçen yıla göre ortalama %6 oranında kaydedilen üretim artışı, mercimek ve 
nohutta %10 dolaylarında gerçekleşmiştir. Bitkisel ürünlerde kaydedilen artışa paralel 
olarak, Hayvancılığın Desteklenmesine İlişkin Karar'ın da etkisiyle hayvansal ürünlerde 
üretim miktarında önemli oranda bir artışın gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Bu gelişmelere paralel olarak, 2004 yılında tüm sektörlerde büyüme kaydedilmiştir. Tarım 
sektöründe, 1987 yılı fiyatları ile 2003 yılında %-2,5 olarak kaydedilen büyüme hızının 
2004 yılında %2 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, tarımda özel sektör yatırımları 
ekonomik sağlanan istikrarla artmaya başlamış, 2002 yılında özel sektör yatırımlarında 
tarımın payı %1,9 iken 2003 yılında 2,7 ve 2004 yılında 2,8'e yükselmiş, aynı zamanda 
kamu yatırımlarında da denge sağlanmıştır. 

SORU 5) OECD ülkelerinde tarıma yapılan destekler bakımından Türkiye nasıl bir 
konumda bulunmaktadır? Bu durumu Türk tarımının geleceği bakımından 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

CEVAP 5) Üretici Destek Tahmini (ÜDT): Tüketiciler ve vergi mükelleflerinden 
üreticilere yapılan transferleri gösterir. Bu transferler; pazar fiyat desteği, doğrudan 
ödemeler, girdi destekleri, faiz sübvansiyonları, genel hizmetler ve teşviklerle ilgili 
ödemeleri kapsamaktadır. Türkiye'de net ÜDT'î OECD ülkeleri arasında düşük 
düzeydedir. 1986-88 yıllarında ortalama %16 ve 2002 yılında %20 olan bu değerin, geçici 
verilere göre 2004 yılında %27 dolaylarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 

Tüketici Destek Tahmini (TDT): Tüketici ve vergi mükelleflerinden üreticilere yapılan 
transferleri gösterir, eksi değer uygulanan politikalar sonucunda tüketicilere yansıyan izafi 
vergi yükünü ifade eder. 
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Toplam Transferler: Genel Bütçe ve di (er kaynaklardan tarım kesimindeki kamu 
kuruluşlarına yapılan transferlerin tumflnü kapsamaktadır. Bu miktar tarıma yapılan destek 
anlamına gelmemektedir. 
Tablo-3: Toplam Transferlerin GSMH'ya Oranı (%) 
Ülkeler 
Türkiye 
A B D 

Avrupa Birliği (25) 
Japonya 
Avustralya 
Yeni Zelanda 
Kanada 
Meksika 
OECD 

1986-88 
3,57 
1,46 
2,68 
2,34 
0,79 
1,71 
1,68 
0,68 
2,32 

2001 
2,89 
0,99 
1.27 
1.37 
0,32 
0,24 
0,75 
1,28 
1,22 

2002 
4,44 
0,88 
1,24 
1,37 
0,31 
0,39 
0,84 
1.49 
1,19 

2003(*) 
4,41 
0,86 
1,32 
1.33 
0.30 
0,42 
0.86 
1.08 
1,19 

Kaynak: OECD, 2004 
Türkiye'de toplam transferler yıllara göre değişmekle birlikte. OSMH içinde aldığı %3-4 
oranındaki payı ile diğer ülkelerden oldukça yüksektir. Bununla beraber, ülkemizde tarım 
sektörünün GSMH'ya olan %10-l5Mik katkısı ve tanm nüfusu diğer ülkelere göre 
yüksektir. Tarımın OSMH içindeki payı ABD'nde %1,7 ve AB'nde %1,9; tarıma yapılan 
transferlerin GSMH içindeki payı son yıllarda ABD'nde yaklaşık V»l ve AB'nde ortalama 
%1.3 dolaylarındadır. 
Ancak, OECD tarafından ortaya koanan yöntem yardımıyla tarım sektörüne yapılan 
transferlerin değerlendirilmesinde, ulaşılan değerler arasında ülkelere göre büyük 
farklılıklar gözlenmektedir. Ancak, göstergeler yoluyla yapılan bu karşılaştırmalar, 
uygulanan yöntem ve ürün kapsamı tarım sektörünün mevcut yapısal özelliklerini yeterince 
yansıtmamaktadır. 

51.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Turkcell hisselerinin satışıyla ilgili iddialara ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllati/ŞENER'in cevabı (7/5496) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr.Abdttllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzedcjim-, 30.03.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

26.03.2005 tarihli Vatan Gazetesinde Metin Münir, TurkcelTin hisselerinin Tele 
Sonera'ya satılması ile ilgili olarak yazdığı yazıda, aşağıdaki iddiada bulunmuştur: 

"Ne olacağından haberdar olan bazı uyanıklar Turkcell hisselerinden büyük paralar 
kazandı. Perşembe itibariyle IMKB-100 endeksi 2005 yılı içinde gördüğü en yüksek seviye 
olan 28.410' a göre yüzde 12 düşmüştü. Hürriyet. Migros, Şişecam. Koç Holding. Anadolu 
Efes ve Akbank gibi "blue chip" şirketler yüzde 25 ile yüzde 23 arasında değer kaybetti. 
Turkcell ise dün hariç son üç gün içinde yüzde 11 değer kazandı. Bunun nedeni merak 
ediliyordu. Dün anlaşıldı."1 

Sorular: 

1 - Metin Münir'in iddiası doğru mudur? 
2- Bu konuda SPK herhangi bir inceleme yapmış mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/CÜ. _ IU59- ^ /«y/2005 

Konu : 7/5496-10278 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

tlgi :04.04.20Ü5 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5496-10278/31 178 sayılı yadınız. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan 7/5496-10278 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olurak Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun 12/04/2005 tarih ve B.02.1 .SPK. 1.60-376/9526 sayılı yakısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdullatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER : 
1-SPK'nun 12/04/2005 tarih ve 376/9526 sayılı yazısı. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sermaye Piyasası Kurulu 
O er O Ç 

S a y ı : B . 0 2 . l . S P K . 1 . 6 O - - ^ > 6 . /Z/04/20OS 
K o n u : Turkcell hisseleri hk. soru önergesi 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
(Sayın D o ç . Dr. Abdüllatif Ş E N E R ) 

İLGİ: OS.04.20O5 tarih v e B.02.O.0Ol/(Ol)1338 sayılı evrak akış v e talimat formu 

tlgi evrak akış v e talimat formu ekinde Kurulumuza gönderilen - T B M M Başkanlığı 
Genel Sekreterliği yazısında, istanbul Milletvekili Emin ŞİRİN tarafından T B M M 
Başkanl ığ ına sunulan, Turkcell hisselerinin satışıyla ilgili iddialara dair ( 7 / 5 4 9 6 ) esas 
numaralı yazılı soru önergesinin cevaplandırılması istenmiştir. İstanbul Mil letvekil i Emin 
ŞİRÎN' in yazısında i se 26.03.20OS tarihinde Vatan Gazetesinde yayımlanan. Metin M Ü N İ R 
imzal ı yazıda, İ M K B endeksi v e bazı hisselerin fiyatları düşerken Turkcell hisselerinin 
fiyatının arttığı v e bu hisseye ilişkin bilgilere önceden sahip olanların büyük kazançlar 
sağladığının ifade edildiği aktarılarak bu iddiaların doğru olup olmadığı v e konunun S P K 
tarafından incelenip incelenmediği sorulmuştur. 

Turkcell İletişim Hizmetleri A . Ş . (Turkcell) ortaklan Çukurova Hold ing A . Ş . ve 
Sonera Hold ing B . V . (Sonera) tarafından 25 .03 .2005 tarihinde kamuya yapılan açıklamalarda, 
Turkcell hisselerinin %51 'ini e l inde bulunduran Turkcell Holding A . Ş . sermayesinin %52'sini 
temsi l eden hisselerin Çukurova Grubu tarafından Sonera'ya satılması konusunda 
görüşmelerde bulunulmasına karar verildiği bildirilmiştir. B u açıklama önces inde uVEKB'de 
Turkcell hisselerinde yapı lmış o lan alım ve satım işlemleri. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 
4 7 / A - l maddes inde tanımlanan içerden öğrenenlerin ticareti fiiline yönel ik olarak 
Kurulumuzca incelenmektedir, ince l eme henüz başlangıç safhasında o lup, Sermaye Piyasası 
Kanunu'na aykırılık oluşturan herhangi bir i ş lemin tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli 
yasal i ş lemlere başvurulacaktır. 

Bi lg i ler ine arz ederim. 

Dr. D o ğ a n C A N S I Z L A R 
Kurul Başkam 
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52.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Başbakanlık Müsteşarının bir şahısla birlikte 
bir kitapta intihal yaptığıyla ilgili haberlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/5499) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıda yer alan soruların. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye F.RBATUR 
Adana Milletvekili 

Başbakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Ömer Dincer'in Yardımcı Doç.Dr. Yahya Fidan ile birlikte 
>azdıgı "İşletme Yönetimi" adlı kitapta "intihal" (aşırma) yaptığı üniversite kararlarıyla 
kesinleşmiştir. (Hürriyet gazetesi 27.3.2005) Konuyla ilgili olarak; 

1 - Konu ile ilgili bilginiz var mıdır? Eğer varsa Başbakanlık Müsteşarlığı gibi 
bürokrasideki en yüce makamda görev yapan kişinin bu durumu hakkında ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

2- Başbakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Ömer Dinçer'in. komisyon tarafından yürütülen 
inceleme sonundu, "'suçunun sabit bulunması"~nâ rağmen devletin en hassas görevinde 
halen kalması gttıevinin getirdiği sorumluluk anlaş ışı ile çelişmemekle midir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı .B.02.0.002/ O C~ \(T 

/2005 Ifjfi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLCİİ :a) TBMM Başk.nın, 06.04.200S tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/5499-10321/31312 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 11.04.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-435-2/1684 
sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye ÖZBATUR'un, Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği Sayuı Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/5499 esas no'Iu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali KAHİN 
Devlet Hakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN N- GAYE ERBATUR'UN YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Başbakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Ömer Dinçer'in Yardımcı Doç. Dr. Yahya Fidan'la birlikle 
yazdığı 'işletme Yönetimi" adlı kitapta "intihal" (aşırma) yaptığı üniversite kararıyla 
kesinleşmiştir. (Hürriyet gazetesi 27.03.2005) konuyla ilgili olarak; 

1- Konu ile ilgili bilginiz var mıdır? Eğer varsa Başbakanlık Müsteşarlığı gibi 
bürokrasideki en yüce makamda görev yapan kişinin bu durumu hakkında ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

2- Başbakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Ömer Dinçer'in komisyon tarafından yürütülen 
inceleme sonunda "suçunun sabit bulunması''na rağmen devletin en hassas görevinde 
halen kalması görevinin getirdiği sorumluluk anlayışı ile çelişmemekte midir? 

YANIT: 

İntihal bir başkasına ait olan düşüncelerin ve ifadelerin kişinin kendisine mal ederek gerçek 
kaynağı saklayarak sunulmasıdır. Bu anlamda, Sayın Dinçer'in Sayın Yahya Fidan'la birlikte 
yazdığı "İşleime Yönetimi" adlı kitabında intihal söz konusu değildir. 11 Şubat 2004'te bir 
gazetenin haberi üzerine Sayın Dinçer gazete aleyhine tazminat davası açmıştır. Bu dava 
henüz sonuçlanmamıştır. Yine aynı gazetenin bir yıl sonra bu haberleri yeniden gündeme 
getirmesi yargı sürecini etkilemeye yöneliktir. Bu durum Basın Kanununun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasına göre de suçtur. Şimdiye kadar Sayın Dinçer hakkında herhangi bir 
.soruşturma ve işlem yoktur. Dolayısıyla Müsteşarlıkla ilgili yeni bir tasarrufu olmayacaktır. 

Sayın Dinçer'in şahsımla ve kamuoyuyla paylaştığı hususları bir kez daha dile getirmek 
istiyorum. Bilindiği üzere "ÖZÜR DİLETEN İNTİHAL" manşeti ile verilen haberle, ilk defa, 
11.02.2004 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde intihal iddiasına yer verilmişti. Aynı grubun 
gazeteleri tarafından bu iddia ile ilgili olarak o dönemde birden çok haber ve yazı yazılmıştı. 
Yapılan bu asılsız haberler sebebiyle, aynı gruba ait gazeteler aleyhine Ankara Asliye Hukuk 
Mahkemelerinde 6 tane manevi tazminat davası açılmıştır. Davalar halen derdest olup, 
bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

Bilirkişi incelemesi aşamasında olan davaları etkileme amacı ile 27.03.2005 günü aynı 
grubun, Dinçer tarafından açılan davalarda davalılardan biri olun Hürriyet Gazetesi'nde iç 
sayfa haberi olarak, ertesi gün yine aynı gruba ait olup aleyhlerinde dava bulunan Milliyet ve 
Hürriyet gazetelerinde köşe yazısı olarak haber yapılması, 30.03.2005 günü de yine aynı 
gruba ait Milliyet Gazetesi'nde manşet haber olarak yapılması mahkemeleri etkileme amacını 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Basın Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında devam eden davalar ile ilgili mütalaa 
yayınlamanın suç olduğu açıkça düzenlenmiştir. Son dönemde haksız olarak, gerçeğe aykırı 
bir biçimde Dinçer aleyhine yayın yapan gazetelerin sorumlu müdürleri ve yazarları hakkında 
bu madde gereğince Sayın Dinçer tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Bu süreçte haberlere dayanak yapılan Cumhuriyet Üniversitesi Yayın Etiği İnceleme 
Komisyonu'nun 30.03.2004 tarihli yazısıdır. Komisyonun karar tarihi 2004 yılı olup, 
27.3.2005 tarihinde yapılan ilk haberden tam bir yıl öncesine aittir. Yeni bir karar değildir. 
Hal bu ki 27.03.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi'ndeki haberde sanki yeni bir rapormuş gibi 
yansıtılmıştır. Bu durum tamamen gerçeğe aykırıdır. Kaldı ki, Yayın Etiği Kurulu olarak 
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yazıyı hazırlayan Prof. Dr. Timur Esener, o tarihle Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanıdır. Prof. Dr. Reyhan Eğilmez, aynı Üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanıdır. 
Prof. Dr. Nevzat Battal ise Eğitim Fakültesi Dekanıdır. Her üçü de, o tarihteki Cumhuriyet 
Üniversitesi Rektörü'nün atadığı idari personel olup, raporun Rektör'ün yönlendirmesi ile 
yazılmış bir rapor olduğunda kuşku yoktur. Rapor incelendiğinde ise,somut hiçbir veriye 
dayanmadan rapor içerisinde bir satırda "isim zikredilmeden birebir alıntıların yapıldığı tespit 
edilmiştir." ifadesiyle intihal yapıldığı iddia edilmiştir. İşletmeci veya hukukçu olmayan, idari 
görevde bulunan kişilerce bir satır olarak hazırlanan, bilimsel nitelik taşımayan komisyon 
kararını intihal için yeterli kabul etmek mümkün değildir. Yukarıda da açıkladığımız üzere 
komisyon bu kararını yeni vermiş de değildir. Komisyonun böyle bir rapor hazırlama yetkisi 
de tartışmalıdır. Bu komisyon raporunu hazırlama aşamasında Sayın Dinçer'in bilgisine 
başvurulmamıştır. Bu kişiler hakkında da Sayın Dinçer tarafından manevi tazminat davası 
açılacak ve gerçeğe aykırı suç isnadında bulundukları için Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulacaktır. Marmara Üniversitesi ise konunun zaman aşımına uğradığı 
gerekçesiyle inceleme yapmaya gerek duymamıştır. 

intihal iddia edilen işletme Yöneticiliği kitabı ile haberlere konu olan İşletme Yönetimi kitabı 
incelendiğinde ortada bir intihal olmadığı da açıkça görülecektir. . Kaldı ki, "İşletme 
Yönetimi" adlı kitap bir ders kitabı olup Sayın Dinçer'in Profesör olmasından iki yıl sonra 
yayınlanmıştır. Bu da demek oluyor ki bu iddialar Sayın Dinçer'in ne doktora ne doçentlik ne 
de profesörlük tezleriyle ilgili değildir. 

Sayın Dinçer ve Yrd. Doç. Dr. Yahya Fidan'ın yayınladığı kitapta, Sayın Fidan'm hazırladığı 
bölümlerde Sayın Koçel1 in kitabına toplam 15 atıf yapılmıştır. Atıf yapılan sayfa numaralan, 
146,160,167,169,174,255,296,307,349,359,365(2 adet) ve 368 (2 adet) dir. İntihal kaygısı 
olan bir yazar, intihal iddia edilen yazara kitabının 15 yerinde atıf yapar mı? Ayrıca kitap, 5 
bölümden meydana gelmekte olup, toplam 429 atıf mevcuttur. Sayın Koçel'e ve intihal iddia 
edilen kitaba, söz konusu kitabın bibliyografya bölümünde (sayfa 460) yer verilmiş olup, 
intihal amacı ile hareket edilmediği açıktır. Ders kitaplarının yazılmasında, faydalanılan 
kaynaklar bazen bölüm sonunda, bazen kitap sonunda bibliyografya olarak verilmekledir. 
İşletme Yönetimi kitabında faydalanılan kaynakları kitap sonunda bibliyografya olarak 
verilmekle birlikte ayrıca sayfa sonlarında dipnot olarak da verilmiştir. Sayfa sonlarında 
dipnot olarak vermeden sadece kitabın sonunda bibliyografyada Sayın Koçel'e ve kitabına yer 
verilmiş olsaydı, herhangi bir intihal iddiası ile karşılaşılmayacağı da açıktır. İzah edildiği 
üzere kitap bir ders kitabı olup, kitabın yazıldığı tarihte Sayın Dinçer profesördür. Sayın 
Koçel, Profesörlük jürisinde bulunmuş olup, jüri üyesi olarak Dinçer hakkında vermiş olduğu 
27.09.1994 tarihli raporunun sonuç kısmında, "... Doç Dr. Ömer Dinçer'in bilimsel 
çalışmalann gerektirdiği standartlarda eser ürettiği, son yıllardaki dağılma ve çeşitlenme bu
yana bırakılırsa eserlerinde orijinallik bulunduğu, toplumun çeşitli kesimlerine hitap eden 
yayın organlarında da yazı yazdığı, kendisini idari yönden de geliştirdiği ve en önemlisi 
çalışmalarında sistematik düşünceyi kullandığı kanaatine ve dolayısı ile kendisinin 
Profesörlüğe yükseltilmesinin ve açık bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygun olacağı 
sonucuna ulaşmış olduğumu bilgilerinİ7e arz ederim." şeklinde ifadelere yer vererek bilimsel 
kişiliğini, intihalci olmadığını tanımlamıştır. Sayın Koçel, Dinçer'in Profesör olmasında 
imzası bulunan bir kişidir. Tüm bu hususlar belgeleri ile birlikte yargılama aşamasında 
mahkemeye sunulmuş olup, dosya bir bütün olarak bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

Tüm gerçekler ortada iken, Basın Kanununun 19uncu maddesine ve gerçeğe aykırı, mahkeme 
sürecini etkileme amacı ile yapılan yayınlardan dolayı sorumluları hakkında Dinçer tarafından 
tazminat davası açılacaktır. Kendisini Türkiye'nin sorunlarını çözmeye adamış bir bürokratı 
temelsiz iddialarla yıpratmaya çalışanlar eminim CHP camiasını da rahatsız etmiştir. 
Görüleceği üzere ortada bir intihal yoktur. Bu sebeple gerçek olmayan isnatlara dayanarak 
idari tasarrufta bulunmak söz konusu değildir. 
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53.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, eczacıların ilaç bedellerini zamanında 
alamamasından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'm cevabı (7/5509) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonHanmın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKTTAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırmasını saygılarımla arz ederim. 

J2—P 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Son günlerde eczacılarımızın ekonomik zorluklardan kaynaklanan sıkıntılar 
yaşadığı çeşitli şekillerde gündeme gelmektedir Eczanelerle anlaşması bulunan 
kamu kurum ve kuruluşları ilaç bedellerini ödeyemediği için eczacılar mağdur 
olmaktadır. 

Bakanlığınız tarafından üçer aylık dönemler halinde, kamu kurumlarının ilaç 
ödemeleri için tahsis edildiği belirtilen ödeneklerin yapılmadığı gerekçesiyle 
eczacılara ödeme yapılamadığı söylenmektedir. 

Bu durum sonucunda eczacılarımız mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetin en 
kısa zamanda giderilmesi gerekmektedir. 

1. Bakanlığınız tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin 
ilaç alımlarının, geri ödemelerinin zamanında yapılmamasının sebepleri 
nelerdir? 

2. Eczacılarımızın ilaç bedellerini zamanında alamamalarından kaynaklanan 
mağduriyetlerinin giderilmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

3. Eczanelerin ilaç bedellerinin daha düzenli olarak almalarının sağlanması için 
herhangi bir çalışmanız mevcut mudur? 
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T . C . 
MALİYE BAKANLIĞI 

BUtçe ve Mali Kontrol Genel MUdUrlUğü 

Sayı : B.O7.0.BMK.O.12-23 
v , c rt 19.04.05* 70 0 3 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 08.04.200S tarihli ve A.Ol .0.ONS.0.10.00.02-10293 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan. Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL" e ait 7/5509 esas 
numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiş ve Bakanlığımız görüşü 
aşağıda belirtilmiştir. 

1) Bilindiği üzere, genel ve katma bütçeli kurumlarda aktif olarak çalışan kamu 
görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının tedavi ve ilaç giderleri, ilgili 
kurumların bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, T.C. Emekli Sandığı ve Bağ — Kur' a mensup emekli ve 
sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi ve ilaç giderleri ise 
(kurumların diğer giderleri yanında) ilgili Kanunları uyarınca, esasen bu sosyal güvenlik 
kuruluşlarına bağlı olarak aktif prim ve kesenek ödeyen sigortalıların ödedikleri prim ve 
kesenekler ile bu kurumların elde ettiği sair gelirlerden karşılanmakta, kurumların öz 
gelirlerinin yetmemesi halinde aradaki açık, sosyal Devletin bir gereği olarak Genel 
Bütçe "den yapılan transferlerle (Hazine Yardımları ile) finanse edilmektedir. 

Ayrıca, 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi 
Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun uyarınca. 
hiç bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık hizmetleri giderlerini 
karşılayacak gücü bulunmayan vatandaşlarımızın sağlık giderleri de, Devlet tarafından 
(Sağlık Bakanlığı bütçesinden ve 3294 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan) karşılanmaktadır. 

2) 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelere ilaç ve tedavi giderleri için toplam 3.471.540.000 YTL. ödenek tahsis edilmiştir. 
Kurumların talepleri dikkate alınarak Bakanlığımız tarafından vize edilen 2005 yılı ayrıntılı 
harcama programlarına göre; kurumlar toplam tedavi ve ilaç ödeneklerinin yüzde 25 ini yılın 
birinci Uç aylık döneminde, yüzde 35 ini ikinci Uç aylık döneminde, yüzde 20 sini üçüncü Uç 
aylık döneminde, kalan yüzde 20 sini ise dördüncü Uç aylık döneminde kullanabileceklerdir. 

Mevcut harcama programına göre, Nisan ayı itibarıyla kurumların tedavi ve ilaç 
ödeneklerinin % 60' ı ( 2 . 1 milyar YTL.) kuUamlabilir durumdadır. 2005 yılı harcama 
programındaki oranlar dikkate alındığında, eczanelerin ilaç bedeli alacaklarının zamanında 
ödenmesi hususunda genel bir sıkıntının yaşanmayacağı düşünülmektedir. 

Nisan ayı itibarıyla bu ödeneklerden yapılan toplam harcama 533 milyon YTL. 
civarındadır. 

Kaldı ki, mevcut ayrıntılı harcama programlarında yer alan ödenek dağılımlarının 
yapılacak ödemeler için yeterli olmaması halinde, ilgili kurumların talebi üzerine harcama 
programları Bakanlığımızca yıl içinde ihtiyaca uygun şekilde revize edilebilmektedir. 

Sonuç olarak bu konuda, bütçe ödenekleri ve ödenek işlemleri ile sosyal güvenlik 
kurumlarına yapılan hazine yardımlarında bir sorun bulunmamaktadır. 

3) Kamu kurumları, ödemelerini yukarıda belirtilen ayrıntılı harcama programı 
dahilinde ödeme emri ve tahakkuka bağlayarak kullanmaktadırlar. Kurumlar taşra 
teşkilatlarında yapacakları harcamalar için de buralara ödeme emirleri göndermektedirler. İlaç 
ve tedavi giderlerine ilişkin ödemeler ve taşra teşkilatlarına ödeme emirlerinin gönderilmesi 
de her kurumun kendisi tarafından yapılmaktadır. 

İlaç ve tedavi giderlerinin ödenmesinde zaman zaman yaşanan gecikmelerin nedeni de 
bu ödeme emirlerinin taşra birimlerine geç ulaştırılmasıdır. 

Ancak, 5018 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca ödeme emirleri 2O05 yılından 
itibaren Sayıştay vizesine tabi tutulmamaktadır. Yine kurumlarca ödeme emirleri taşra 
birimlerine elektronik ortamda gönderilebilmektedir. Dolayısıyla, ilgili taşra birimlerine 
gerekli ödeneğin gönderilme süreci de oldukça kısaltılmış bulunmaktadır. 

İlaç ve tedavi giderlerinin herhangi bir gecikme olmaksızın zamanında ödenebilmesi 
için Bakanlığımız tarafından gerekli tedbirler her zaman alınmış ve alınmaya devam 
edilecektir. 

4) Diğer yandan SSK, Bag-Kur ve Emekli Sandığınca yapılan ilaç ödemeleri, Türk 
Eczacılar Birliği ile imzalanan protokoller ve öngörülen prosedürler dâhilinde 
gerçekleştirilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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54.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, kamu kurumlarınca alınan ilaçların ec
zacılara geri ödemesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5510) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve içtüzüğün 96. Maddeleri 

gereğince arz ve talep ederim. 

Dr. I.Sami Tandoğdu 

Ordu Milletvekili 

Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal 

İşler Komisyonu Üyesi 

Eczacılardan aldığımız şikayetlere göre; kamu kurum ve kuruluşlarına verilen ilaçların 

geri ödemesinin üç ay içerisinde, Bakanlığınız tarafından yapılmayacağı 

belirtilmektedir. Bu durum, birçok eczacımızın zor durumda kalmasına neden 

olmaktadır. Eczacılanmız ilaç bedellerinin temin edemedikleri gibi ilaç alımlarında da 

sorunlar yaşamaktadırlar. 

1) Bakanlığınız tarafından kamu kurum ve kuruluşlarınca alınan ilaçların 

eczacılara geri ödemesi yapılmadığı belirtilmektedir. Bu haber doğru mudur? 

Ödeme yapılmamasının gerekçeleri nelerdir? 

2) Geri ödemelerle ilgili olarak, eczacılar için ek bir ödenek çıkanlması 

düşünülmekte midir? 

3) Eczacılarımızın mağduriyetinin giderilmesi için bir çalışma yapılacak mıdır? 

- 5 6 4 -



T.B.M.M. B : 85 19 . 4 . 2005 O : 2 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.BMK.0.12-23 1Q(^Q5* 7 0 0 4 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLCİ : 08.04.2005 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10293 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alınan, Ordu Milletvekili Sayın İdris Sami TANDOĞDU' ya ait 
7/5510 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiş ve 
Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir. 

1) Bilindiği üzere, genel ve katma bütçeli kurumlarda aktif olarak çalışan kamu 
görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının tedavi ve ilaç giderleri, ilgili 
kurumlann bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, T.C. Emekli Sandığı ve Bağ - Kur' a mensup emekli ve 
sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi ve ilaç giderleri ise 
(kurumlann diğer giderleri yanında) ilgili Kanunları uyarınca, esasen bu sosyal güvenlik 
kuruluşlarına bağlı olarak aktif prim ve kesenek ödeyen sigortalıların ödedikleri prim ve 
kesenekler ile bu kurumların elde ettiği sair gelirlerden karşılanmakta, kurumların öz 
gelirlerinin yetmemesi halinde aradaki açık, sosyal Devletin bir gereği olarak Genel 
Bütçe'den yapılan transferlerle (Hazine Yardımları ile) finanse edilmektedir. 

Ayrıca, 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi 
Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun uyarınca, 
hiç bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık hizmetleri giderlerini 
karşılayacak gücü bulunmayan vatandaşlarımızın sağlık giderleri de, Devlet tarafından 
(Sağlık Bakanlığı bütçesinden ve 3294 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan) karşılanmaktadır. 

2) 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile genel bülçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelere ilaç ve tedavi giderleri için toplam 3.471.540.000 YTL. ödenek tahsis edilmiştir. 
Kurumlann talepleri dikkate alınarak Bakanlığımız tarafından vize edilen 2005 yılı ayrıntılı 
harcama programlarına göre; kurumlar toplam tedavi ve ilaç Ödeneklerinin yüzde 25 ini yılın 
birinci üç aylık döneminde, yüzde 35 ini ikinci üç aylık döneminde, yüzde 20 sini üçüncü üç 
aylık döneminde, kalan yüzde 20 sini ise dördüncü üç aylık döneminde kullanabileceklerdir. 

Mevcut harcama programına göre, Nisan ayı itibarıyla kurumların tedavi ve ilaç 
ödeneklerinin % 60'ı ( 2.1 milyar YTL.) kullanılabilir durumdadır. 2005 yılı harcama 
programındaki oranlar dikkate alındığında, eczanelerin ilaç bedeli alacaklarının zamanında 
ödenmesi hususunda genel bir sıkıntının yaşanmayacağı düşünülmektedir. 

Nisan ayı itibarıyla bu ödeneklerden yapılan toplam harcama 533 milyon YTL. 
civarındadır, 

Kaldı ki, mevcut ayrıntılı harcama programlarında yer alan ödenek dağılımlarının 
yapılacak ödemeler için yeterli olmaması halinde, ilgili kurumlann talebi üzerine harcama 
programları Bakanlığımızca yıl içinde ihtiyaca uygun şekilde revize edilebilmektedir. 
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Sonuç olarak bu konuda, bütçe ödenekleri ve ödenek işlemleri i le sosyal güvenlik 
kurumlarına yapılan hazine yardımlarında bir sorun bulunmamaktadır. 

3 ) K a m u kurumları, ödemelerini yukarıda belirtilen ayrıntılı harcama programı 
dahilinde ö d e m e emri ve tahakkuka bağlayarak kullanmaktadırlar. Kurumlar taşra 
teşkilatlarında yapacakları harcamalar için de buralara ödeme emirleri göndermektedirler. Haç 
ve tedavi giderlerine i l işkin ödemeler ve taşra teşkilatlarına ödeme emirlerinin gönderilmesi 
de her kurumun kendisi tarafından yapılmaktadır. 

İlaç v e tedavi giderlerinin ödenmesinde zaman zaman yaşanan gecikmelerin nedeni de 
bu ödeme emirlerinin taşra birimlerine geç ulaştırılmasıdır. 

Ancak, 5 0 1 8 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca ö d e m e emirleri 2005 yıl ından 
itibaren Sayıştay v izes ine tabi tutulmamaktadır. Yine kurumlarca ö d e m e emirleri taşra 
birimlerine elektronik ortamda gönderilebilmektedir. Dolayıs ıy la , ilgili taşra birimlerine 
gerekli ödeneğ in gönderi lme sureci de oldukça kısaltılmış bulunmaktadır. 

İlaç ve tedavi giderlerinin herhangi bir gecikme olmaksız ın zamanında ödenebi lmesi 
için Bakanl ığ ımız tarafından gerekli tedbirler her zaman al ınmış ve alınmaya devam 
edilecektir. 

4 ) Diğer yandan S S K . Bag-Kur ve Emekli Sandığınca yapılan ilaç ödemeleri , Türk 
Eczacılar Birliği ile imzalanan protokoller ve öngörülen prosedürler dâhilinde 
gerçekleştirilmektedir. 

Bilgi lerine arz ederim. 

U N A K I T A N 
M a l i y e B a k a n ı 

55.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, Bakanlığa devredilen SSK hastanesi ec
zanelerinde bulunan ilaçlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'm cevabı (7/5566) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını bilgilerinize arz ederim. 28.03.2005 

Saygılarımla, 

Op. Dr. Turhan Çörne 
Balıkesir Mfllefvejdfl 

% NjsJ 

1- SSK'dan devraldığınız hastanelerin ecza depolarında bulunan Haçların piyasa 
değeri nedir? 

2- Bu ilaçların ne kadan yatan hastalara, ne kadan ayakta tedavi olan hastalara 
kullanılabilecek vasıftadır? 

3- Bu ilaçların halen ayakta tedavi olan hastalara kullanılmayışının herhangi bir 
sorun teşkil edeceğini düşünüyor musunuz? 

4- Depolarda bekleyen bu İlaçların Türkiye genelinde l katrilyon liralık bir değere 
sahip olduğu bilgisi doğru mudur? 

5- İlaçları satın alan taraf SSK hastaneleri olduğuna göre ve ihale 
şartnamelerinde miadı geçen ilaçların yenileriyle değiştirilme koşulu 
öngörüldüğüne göre ilerleyen zaman İçerisinde Sağlık Bakanlığı hastaneleri 
deposunda bulunan bu ilaçlann miatlarının geçmesinin iade sorunu 
oluşturacağını düşünüyor musunuz? 

6- Sağlık Bakanlığı hastanelerinde SSK'dan devir alınan ve kan kanseri 
tedavisinde kullanılan ilaçlann parasal değeri nedir? Ve miat problemi 
nedeniyle bunları nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? 

7- Bir genelge yayınlayarak depolardaki ilaçların ayakta tedavi olan hastalara 
verilmesinin uygun olacağını düşünüyor musunuz? 

8- SSK'dan devir aldığınız hastanelerin depolarında bulunan ilaçlann piyasa 
değerlerinin 1 katrilyon olduğu, önemli bir kısmının sadece ayakta tedavi olan 
hastalara kullanılabileceği ve bu ilaçlann çoğunun hastanelerin devredileceği 
tarihe yakın bir zaman diliminde alındığı bilgileri doğruysa bu uygulamayı 
yerinde buluyor musunuz? 
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T . C . 
S A Ğ L I K B A K A N L I Ğ I 

t l aç ve E c z a c ı l ı k G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü H 5 N l S A N 2ÛU5 

Sayı :B100IEGOOOOOO/Huk Mev. A B 
Konu -.Yazılı Soru önerges i 

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

İ lgi tBahkesir Milletvekili Op.Dr.Turhan ÇÖMEZ*in 28.03.2005 tarihli yazılı soru önergesi. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Op.Dr.Turhan Ç Ö M E Z tarafından verilen, "SSK. 
Hastanelerinin devrinde ortaya çıkan sorunlarda ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Arz ederim. / __ \ . „ „ »j«> 
Prof. Ur. Rec>P A K D A G 

B a l ı k e s i r Mi l l e tvek i l i Say ın O p . D r . T u r h a n Ç Ö M E Z t a r a f ı n d a n v e r i l e n " S S K 
H a s t a n e l e r i n i n d e v r i n d e o r t a y a ç ıkan sorunlar*1 a i l i şkin yaz ı l ı soru Önergesinin 
c e v a b ı d ı r . 

S O R U L A R : 

1 - S S K ' d a n dev ra ld ığ ın ı z has tane le r in ecza depo la r ında b u l u n a n i laç lar ın p i y a s a değe r i 
nedi r? 

2 - B u i laç lar ın n e kada r ı ya t an has ta lara , ne kada r ı a y a k t a t edav i o l a n has ta la ra 
ku l lan ı lab i lecek vası f tadır? 

3-Bu i laç lar ın h a l e n a y a k t a tedavi o lan has ta la ra ku l l an ı lmay ı ş ın ın h e r h a n g i b i r so run 
teşki l edeceğ in i d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

4 - D e p o l a r d a b e k l e y e n b u i laçlar ın Türk iye gene l inde 1 ka t r i lyon l i ra l ık b i r değe re sahip 
o l d u ğ u bi lgis i d o ğ r u m u d u r ? 

S-î laçları sa t ın a lan taraf SSK. has taneler i o l d u ğ u n a göre v e iha le ş a r tname le r inde miad ı 
g e ç e n i laç lar ın yen i le r iy le değ i ş t i r i lme koşu lu ö n g ö r ü l d ü ğ ü n e gö re i l e r leyen z a m a n içer is inde 
Sağ l ık B a k a n l ı ğ ı has t ane le r i d e p o s u n d a b u l u n a n b u i laçlar ın m i a d l a r ı n ı n g e ç m e s i n i n iade 
so runu o luş tu racağ ın ı d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

6-Sagl ık Bakan l ığ ı has tane le r inde S S K ' d a n devi r a l ınan ve k a n kanse r i t edav i s inde 
ku l lan ı lan i laçlar ın parasa l değer i ned i r? V e mia t p rob lemi neden iy le b u n i a n nas ı l k u l l a n m a y ı 
d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? 

7-Bir gene lge yay ın l aya rak depo la rdak i i laçların ayak ta tedavi o l an has t a l a ra ve r i lmes in in 
u y g u n o lacağ ın ı d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

8 - S S K ' d a n dev i r a ld ığ ın ız has tane le r in depo la r ında bu lunan i laç la r ın p i y a s a değer le r in in 1 
ka t r i lyon o l d u ğ u , ö n e m l i b i r k ı s m ı n ı n sadece a y a k t a tedavi o lan has t a l a ra ku l l an ı l ab i l eceğ i ve 
b u i laçlar ın ç o ğ u n u n has tane le r in devred i leceğ i tar ihe y a k ı n b i r z a m a n d i l i m i n d e a l ınd ığ ı 
bi lgi ler i d o ğ r u y s a b u u y g u l a m a y ı ye r inde bu luyor m u s u n u z ? 

C E V A P L A R ; 

5 2 8 3 sayı l ı B a z ı K a m u K u r u m ve Kuru luş la r ına A i t Sağ l ık B i r imle r in in Sağl ık 
B a k a n l ı ğ ı n a D e v r e d i l m e s i n e D a i r K a n u n ile B a k a n l ı ğ ı m ı z a d e v r e d i l e n sağl ık tes is ler i iç inde 
sadece S S K ' ya ait o l an la r ın depo la r ında ilaç mevcu t tu r . 
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SSK'nın mevzuatı gereğince devir öncesinde ayaktan tedavi güren (poliklinik) 
hastalara reçete edilen ilaçlar, SSK sağlık tesisleri bünyesinde bulunan eczanelerden 
verilmekteydi. SSK sağlık tesisleri, yine kendi mevzuatı gereğince yıl sonlarında depolarında 
fazla stok bulurtduramamakta ve en fazla iki-üç aylık ihtiyaçlarını ihale yoluyla temin etmekte 
idiler. Yılın başlarında olunması nedeniyle SSK sağlık tesislerinin çoğunun depolarında 
ayaktan ve yatan hastalara yaklaşık iki- üç ay yetecek kadar ilaç mevcut idi. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Op.Dr.Tarhan ÇÖMEZ tarafından verilen "SSK 
Hastanelerinin devrinde ortaya çıkan sorunlar"a ilişkin yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

-2-

Mevzuatımız ve ilgili yılı Bütçe Uygulama Talimatı gereğince Bakanlığımız 
tesislerinden belli istisnalar ( kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları, diyaliz 
hastaları için kullanılan çeşitli ilaçlar, radyolojik görüntüleme tetkikleri için kullanılan 
radyoopak maddeler) dışında ayaktan tedavi gören hastalara ilaç verilememektedir. Bu 
nedenlerle devir sonrasında Bakanlığımızın elinde bir ilaç stoğu oluşmuştur. 

Sağlık tesislerinin devri sırasında Maliye Bakanlığı elemanlarının da dahil olduğu 
değer tespit ekiplerinin yaptığı devir teslim işlemlerinin değerlendirilmesi sonucunda, Ülke 
genelinde yaklaşık 400-450 milyon YTL tutarında ilaç ve diğer sıhhi sarf malzemelerinin 
(flaster, gazlı bez, kalp kapakçığı, idrar sondası, bisturi, enjektör vb) devir alındığı 
görülmüştür. Devir alınan ilaçların bedeli ise son hesaplamalarımıza göre yaklaşık 375- 400 
milyon YTL (Sağlık tesisleri tarafından bir ilacın farklı tarihlerde, farklı bedellerle alınmış 
olması nedeniyle net rakam vermek güçtür.) kadardır.Bu yaklaşık 400 milyon YTL miktarı 
yatan ve ayaktan ilaçların tümünün tutarıdır.Yazılı soru önergesinde belirtildiği gibi 
katrilyonluk bir stoktan bahsetmek mümkün değildir. 

Bu ilaçlar arasında kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlan, diyaliz hastalan 
için kullanılan çeşitli ilaçlar, radyolojik görüntüleme tetkikleri için kullanılan radyoopak 
maddeler, Bütçe Uygulama Talimatı gereğince ayaktan tedavi edilen hastalara 
verilebilmcktedir.Bu konuda Bakanlığımızın 11.3.2005 tarihli ve 4803 sayılı 2005/38 sayılı 
Genelgesi ile 81 İl Valiliğine, Maliye Bakanlığına, YÖK Başkanlığına, Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne, Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'na 
gerekli duyuru yapılarak, ilaçlar arasında yekûn tutan bu grubun ayaktan tedavi gören 
hastalarda da kullanılması uygulamasına derhal geçilmesi sağlanmıştır. 

21/2/2005 tarihinden itibaren Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Devir 
Koordinasyon Biriminin çalışmaları sonunda depolardaki ilaçların değerlendirilmesi 
konusunda çok ciddi aşamalar kaydedilmiştir.Devir alınan sağlık tesislerinin ellerinde 
bulunan ilaçların ve sarf malzemelerinin bir envanteri çıkartılmış, ihtiyaç fazlası ilaçlar 
belirlenmiş ve Bakanlığımız internet sitesinde liste halinde yayınlanarak gün atlamadan 
sürekli takip ve koordinasyonla Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinden ihtiyacı olanların bu 
ilaçlardan talep etmeleri 17/3/2005 tarihli ve 5228 sayılı yazılı talimatla ve elektronik ortamda 
81 il Valiliği'ne iletilerek sağlanmıştır. Halen Ülke çapında ilaçların değerlendirme ve ihtiyacı 
olan birimlere devir edilme işlemleri devam etmektedir. Bu konuda çok küçük bir örnek 
vermek gerekirse; Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi, Ankara ve civar 
illerde devir alınan sağlık tesislerinin ellerinde bulunan ihtiyaç fazlası kanser tedavisinde 
kullanılan ilaçlardan yaklaşık 1,5 Trilyon liralık kısmını toplamış ve kullanmaya 
başlamıştır.Benzer çalışmalar Ülke genelinde tüm hastanelerimiz ve sağlık tesislerimiz 
tarafından sürdürülmektedir. 

Devir alınan ilaçlardan özellikle yatan hastalara da kullanılabilen ve "parenteral 
farmasötik form" olarak tabir ettiğimiz ampul, flakon ve kullanıma hazır enjektörler gibi 
formlara, eldeki miktarın çok üzerinde talep gelmiş olup, fiyatı diğerlerine göre daha pahalı 
olan bu grup ilaçlar, toplam ilaç tutannın önemli bir kısmını teşkil etmektedir. 
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Balıkesir Milletvekili Sayın Op.Dr.Turhan ÇÖMEZ tarafından verilen "SSK 
Hastanelerinin devrinde ortaya çıkan sorunlarda ilişkin yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

-3-

Yaptığımız son değerlendirmelere göre, devir alınan sağlık tesislerimizin ellerinde, 
yaklaşık olarak 50-75 milyon YTL tutarında ilaç kalacağı beklenmektedir. 

Bakanlık olarak esas amacımız sağlık hizmeti sunumunda kalitenin arttırılması, 
kaynakların etkin ve verimli kullanımıdır. Elimizdeki tüm ilaçların asıl sahibi olan halkımıza 
ulaştırılabilmesi için gerekli tüm çalışmalar bu düşünce ve özveriyle sürdürülmektedir. Bu 
nedenle, ilaç sektörünün tüm tarafları ile de görüşmeler devam etmektedir.Görüşmeler 
sonunda talep edilmeyen ilaçlar hakkında da kamu yararına en uygun karar verilecektir. 

Yazılı soru önergesinde kanser tedavisinde kullanılan ilaçların parasal olarak değeri 
sorulmakla, bu ilaçlardan birisi olan "glivec" isimli ilacın SSK depolarındaki Ülke genelinde 
toplamı yaklaşık 200 kutu olup, bu miktardaki ilacın da toplam bedeli yaklaşık 600 bin YTL 
dir.Gerek Bütçe Uygulama Talimatı gerekse SSK ile yapılan Sağlık Hizmetleri Protokolü'nün 
ilgili hükümleri uyarınca, bu grup ilaçların ayaktan tedavi gören hastalara verilebilmesi 
mümkündür.Bu nedenle adı geçen ilaçların depolarda bekletilmesi ve miad problemi olması 
söz konusu değildir. Çok spesifik kullanım alanı ve özel koşullarda verilebiliyor olması 
hususları (burada da asıl kısıtlayıcı hükümler SSK ilaç listesi ve uygulama talimatında 
bulunmaktadır) ilacın hastalara verilmediği anlamına gelmemektedir. 

Bakanlığımız hastaneleri deposunda bulunan ilaçların miad probleminden dolayı bir 
sorun yaşanmayacağı düşünülmektedir. Şöyle ki; 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun'un 4 
üncü maddesinin ( c) bendi, devredilen sağlık tesislerinin yaptığı sözleşmelerle ilgili bütün 
hak, yetki ve yükümlülüğün, alacak ve borçlarıyla birlikte Sağlık Bakanlığı1 na geçtiğini 
hükme bağlamaktadır. Bu nedenle, SSK'na ait sağlık tesislerinin devirden önce yaptıkları ilaç 
alım ihalelerindeki sözleşmelerden doğan tüm haklar, bu tesisler Bakanlığımıza geçtikten 
sonra da devam etmektedir. Sözleşmelerde kullanım süresinin bitimine belli bir süre kala ilgili 
birim tarafından üretici ya da ithalatçıya bildirilmesi koşuluyla bu ilaçların "bedelsiz" olarak 
yenisiyle değiştirileceği hükmü bulunduğundan, elimizdeki ilaçların "miad" sorunu yoktur. 
ilaç sektörü temsilcileri ile yapılan görüşmelerde de sözleşmelerin bu maddeleri gereğince 
işlem yapılacağı taahhüdü alınmıştır. 

Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı tüm birimlere, 10/03/2005 tarihli ve 4715 sayılı genel 
yazı ile konunun hassasiyeti hatırlatılmış ve bu birimler, söz konusu ilaçlardan ellerinde 
mevcut olanların yenileriyle değiştirilmesi için gerekli işlemlerin yapılması hususunda 
talimatlandinlmışlardır. Bu nedenle yazılı soru önergesinde bahsi geçen hususta gerekli 
bilgilendirme ve duyuru Bakanlığımızca 10 Mart 2005 tarihi itibariyle yapılmıştır. 

Ülkemizin kısıtlı kaynaklarıyla temin edilmiş olan bu ilaçların bir tekinin bile boşa 
gitmemesi için Bakanlığımız ilgili birimleri sürekli çalışmaktadırlar.MiUi bir servet olan bu 
ilaçların değerlendirilmesi konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyet ve ilgiye teşekkür 
ederim. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 3 

85 İNCİ BİRLEŞİM 
19 NİSAN 2005 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME ve MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI ve TEKLİFLERI İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

V,C. KM I X ! İ S İ / , ."i A i n s i z M i ı KK ı ı N n i K -



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

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 Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 85 inci Yıldönümünün ve Ulusal Egemen
lik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla Genel 
Kurulda özel bir görüşme yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 2005 Cumar
tesi günü Saat: 14.00'te toplanmasının; bu toplantıda yapılacak görüşmelerde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanına, Siyasî Parti Grupları Başkanlarına ve Grubu bulunmayıp da Mecliste üyesi 
bulunan Siyasî Partilerin Milletvekili olan Genel Başkanlarına 10'ar dakika süre ile söz veril
mesinin; bu toplantıda başkaca konuların görüşülmemesinin Genel Kurulun onayına sunulması 
Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor * (10/128) Esas Numaralı 
Komisyonu Meclis Araştırması Komisyonu 
19.4.2005 Sah - Saat: 14.00 20.4.2005 Çarşamba - Saat: 14.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
19.4.2005 Sah-Saat: 15.00 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu 
20.4.2005 Çarşamba - Saat: 11.00 

* Dışişleri Komisyonu 
21.4.2005 Perşembe - Saat: 10.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
85 İNCİ BİRLEŞİM 19 NİSAN 2005 SALI SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 62 Milletvekilinin, Türkiye Jokey Kulübü 
tarafından düzenlenen at yarışı hasılatından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun pay 
almasını engelleyerek Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi uyarınca görevlerini kötüye kullan
dıkları iddiasıyla, Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü hakların
da Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/12) 

0 3 - SEÇİM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

05 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

aCfak 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPIIMASINA 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. - 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) 

3. - 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) 

4. - 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) 

5. - 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) 

6. - 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) 

7. - 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) 

8. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz İçin 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) 

9. - 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) 

10. - 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) 

11. - 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) 

(l) Hükümet bulunamadığından öngörüşmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPIIMASINA DAİR ONGÖRÜŞMELER 
12. - 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) 

13. - 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) 

14. - 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) 

15. - 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) 

16. - 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) 

17. - 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) 

18. - 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) 

19. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askeri 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) 

20. - 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) 

21. - 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) 

22. - 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) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPIIMASINA DAÎR ONGÖRÜŞMELER 
23. - 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) 

24. - 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) 

25. - 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) 

26. - 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) 

27. - 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) 

28. - 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) 

29. - 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) 

30. - 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) 

31. - 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) 

32. - 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) 

33. - 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) 

34. - 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) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
35. - 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) 

36. - 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) 

37. - 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) 

38. - 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) 

39. - 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) 

40. - 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) 

41. - 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) 

42. - 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) 

43. - 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) 

44. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

45. - 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) 

46. - 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) 

47. - 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) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
48. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 

sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

49. - 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) 

50. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

51. - 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) 

52. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

53. - 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) 

54. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

55. - 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) 

56. - 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) 

57. - 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) 

58. - 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) 

59. - 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) 

60. - 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) 
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61. - 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) 

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - 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) 

65. - 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) 

66. - 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - 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) 
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74. - 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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 

- 1 0 - 85 İNCİ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
87. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 

araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

88. - 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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların 
araştınlarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - 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) 
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100. - 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) 

101. - 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) 

102. - 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) 

103. - 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) 

104. - 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) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - 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) 

108. - 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) 

109. - 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) 

110. - 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) 

111.- 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) 

112.- 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) 
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113.- 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) 

114. - 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) 

115. - 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) 

116. - 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) 

117. - 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) 

118. - 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) 

119. - 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) 

120. - 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) 

121. - 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) 

122. - 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) 

123. - 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) 

124.- 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) 

125. - 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) 
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126. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 

yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin İmar 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) 

127. - 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) 

128. - 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) 

129. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

130.- 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) 

131. - 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) 

132.- 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) 

133. - 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) 

134.- 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) 

135.- 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) 

136. - 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) 

137.- 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) 

138.- 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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139. - 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) 

140. - 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) 

141.- 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147. - 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) 

148. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamayhgil 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) 

149. - 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) 

150.- 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) 

151.- 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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152.- 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) 

153.- 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) 

154.- 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) 

155.- 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) 

156. - 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) 

157. - 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) 

158.- 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) 

159. - 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) 

160. - 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) 

161. - 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) 

162. - 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) 

163. - 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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164. - 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) 

165. - 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) 

166. - 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) 

167. - 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) 

168. - Afyonkarahisar 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) 

169. - 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) 

170. - 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) 

171. - 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) 

172. - 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) 

173.- 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) 

174. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan 
MV UUa gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 
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175.- 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) 

176.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim müfredatındaki 
köklü değişikliğin millî eğitimin temel hedefleri açısından araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

177. - 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) 

178. - 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) 

179.- 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) 

180. - 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) 

181.- 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) 

182.- 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) 

183. - 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) 

184.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 23 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre 
İlçesi-Aşıköy yer altı bakır ocağında meydana gelen kazanın nedenlerinin ve sorumlularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

185.- 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) 

- 1 8 - 85 İNCİ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
186.- 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) 

187. - 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) 

188.- 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) 

189. - 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) 

190. - 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) 

191. - 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) 

192.- 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) 

193. - 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) 

194. - 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) 

195. - 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) 

196. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 22 Milletvekilinin, kamuya ait gayrimenkullerin 
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) 

197.- 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) 

198. - 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) 
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199.- 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) 

200. - 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) 

201.- 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) 

202. - 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) 

203. - 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) 

204. - 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) 

205. - 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) 

206. - 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) 

207. - 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) 

208. - 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) 

209. - 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) 

210.- 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) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAHIMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
211.- 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) 

212. - İstanbul Milletvekili Yahya Baş ve 48 Milletvekilinin, milli ve manevi değerlerimize ve 
Türk aile yapısına aykırı televizyon programlarının toplum hayatımıza etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

213. - Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli-Gebze İlçesi Dilovası 
Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 

214.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 30 Milletvekilinin, ilaç sektöründeki 
sorunların, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

215.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 69 Milletvekilinin, kamuoyunda Fethullah 
Gülen okulları olarak bilinen okulların, dershanelerin ve yurtların durumlarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

216.- İstanbul Milletvekili Bülent Tanla ve 30 Milletvekilinin, kamu kuruluşlarının alacak 
stokunu saptayarak borç yükünü azaltmak ve kamu harcamalarına kaynak sağlamak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/261) 

217.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 31 Milletvekilinin, zeytin yetiştiricilerinin 
sorunlarının araştırılarak üretimin ve tüketimin artırılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) 

218. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve 23 Milletvekilinin, Çorum İlinde sulu tarıma 
geçilebilmesi ve 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 (10/264) 

219. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 25 Milletvekilinin, Başbakanın Dolmabahçe 
Sarayındaki tarihi binaya yerleşmesiyle ilgili amaçların araştırılması ve bu uygulamanın 
İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını tehlikeye atmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

220. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 30 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
devredilen bankalarla ilgili kamu paralarının tahsili için izlenmesi gerekli olan yolların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

221.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 19 Milletvekilinin, internet ortamında oynanan 
kumarın zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/267) 

222. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve 77 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlanmasıyla 
ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/268) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPIIMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
223. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 42 Milletvekilinin, arıcılıkta ve bal üretiminin 

pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

224. - İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK ve 41 Milletvekilinin, yurt dışında öğrenimlerini 
sürdüren öğrencilere danışmanlık yapan firmaların araştırılması ve hizmetlerinin denetlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

225. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 41 Milletvekilinin, ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarında eğitim gören çocukların ve gençlerin karşı karşıya bulunduğu tehlikeler ile bunlardan 
korunma yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/271) 

226. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar ve 34 Milletvekilinin, terör nedeniyle göç eden 
yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

227.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 31 Milletvekilinin, su ürünleri yetiştiriciliği 
tesislerinin denizlerde oluşturduğu kirlilik ile bu durumun ülke turizmine olumsuz etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) 

228. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, suç ve suçluluk oranlarındaki 
artışların araştırılarak nedenlerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/274) 

229. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 32 Milletvekilinin, sanayi kirliliğinin tarım 
alanlarına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/275) 

230. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 21 Milletvekilinin, zirai mücadele ilaçlarının 
doğru biçimde kullanımının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 
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07 - SÖZLÜ SORULAR 

1. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yeri ikaya' nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) (1) 

2. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı 
önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) (1) 

3. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/771) (1) 

4. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) (1) 

5. - 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) 

6. - 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) 

7. - 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) 

8. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) (1) 

9. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

10. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

11. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

12. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

13. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 
koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

14. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

15. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

16. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

17. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

18. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

19. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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07 - SÖZLÜ SORULAR 
20. - 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) 

21. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 

22. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

23. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan 
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

24. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

25. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

26. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

27. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

28. - 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) 

29. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

30. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

31. - 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) 

32. - 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) 

33. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

34. - 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) 

35. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

36. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

37. - 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) 

38. - 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) 

39. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/892) 
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40. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
41. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının kullanım 

alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
42. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
43. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
44. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 
45. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 
46. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 
47. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 

zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 
48. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 

yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 
49. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 

sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 
50. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 

parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

51. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

52. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 

53. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 
kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 

54. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 
ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 

55. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 

56. - 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) 

57. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

58. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

59. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

60. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 

61. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 
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62. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 

değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 
63. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 

değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 
64. - 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) 

65. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

66. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 

67. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

68. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 
istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/96!) 

69. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

70. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/967) 

71. - 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) 

72. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

73. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

74. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

75. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

76. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

77. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 

78. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/993) 

79. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/994) 

80. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/996) 

81. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara İlişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 

82. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

83. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
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84. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 

yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 
85. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 
86. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
87. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
88. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
89. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
90. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
91. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 
92. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
93. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
94. - 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) 
95. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 
96. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'in, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 
97. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
98. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 
99. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'in, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 

önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 
100.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
101. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
102. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
103. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
104.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
105.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
106. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
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107. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
108.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
109. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine 

sözleşmeli personel alımında yaş sınırına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1068) 

110. - 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) 

111.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

112.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

113. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

114. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının kullanılmamasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 

115. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 
sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

116. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

117.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

118.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

119.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

120.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

121. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

122. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 
kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

123.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

124.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

125. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 

126. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

127. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

128. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 
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129. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1117) 
130.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 

güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 
131.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 

doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 
132. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 
133.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 

yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 
134.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 

emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 
135. - 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) 
136.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 
137. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 
138. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 
139.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 
140.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 
141. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1144) 
142. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 
143. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 
144. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 

korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 
145. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 

soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

146. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 

147. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

148. - 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) 

149.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

150. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

- 2 9 - 85 İNCİ BİRLEŞİM 



07 - SÖZLÜ SORULAR 
151.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 
152.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların 

sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 
153. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 
154. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 
155. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 

arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 
156.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'in, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan 

tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 
157.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar 

yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 
158. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 

primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 
159.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 

yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 
160. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 
161.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, tarımsal desteğin artırılması için yapılacak 

çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 
162. - 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) 
163. - 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) 

164.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

165. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 

166. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 

167. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 
teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 

168.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 
arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 

169. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 
sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 

170. - 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) 

171. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Barajı ve Çamgazİ Barajı göletleri 
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/1201) 
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172. - 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) 

173. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

174. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk Hava Yolları personelinin 
çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

175.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki 
Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1208) 

176.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

177. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

178.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, köy yollarının alt yapılarının iyileştirilmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

179.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 

180.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 

181.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 

182.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 

183.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226) 

184.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 

185.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) 

186.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 

187.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 

188.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1234) 

189. - 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) 

190. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

191.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, hızlı tren seferlerine ve güzergahına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

192. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

193. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 
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194. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 

projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
195.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş 

Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
196. - 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) 
197.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve 

işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) 
198. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aaslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 

acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) 
199. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve mağduriyetlerine 

ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 
200. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Telekom'un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı 

indirime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 
201.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) 
202. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde 

kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 
203. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 
204. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 
205. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık 

ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 
206. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 
207. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 

ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) 
208. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 

bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 
209. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıflarına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 
210. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, TİGEM'de bulunan işletmelerin ihalesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 
211.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının 

çıkıp çıkmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 
212.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, at yarışlarındaki görevlendirmelere ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 
213. - 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) 

214. - 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) 

215.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 
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216.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 

önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 
217.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 

bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) 
218.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1275) 
219.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 

yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 
220. - 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) 
221.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Irak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen 

vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1281) 
222. - 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) 

223. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, hayvancılığın geliştirilmesine ve et ithalatına 
uygulanan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1286) 

224. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

225. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza 
Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

226. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

227. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1294) 

228.- 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) 

229. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 
satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 

230. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

231.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, gıda denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

232. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Zonguldak-Çaycuma İlçesi Filyos 
Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 

233. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

234. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana 
gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

235. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapan lojistik 
firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 

236. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 
firmalarda aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) 

237. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 
kamyoncu esnafında aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) 
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238. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) 
239. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Ege Bölgesindeki demiryolu ağının iyileştirilmesi 

ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 
240. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir ve çevresindeki demiryolu ağının onarımına 

ve tren seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) 
241.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya içme suyundaki klor 

miktarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) 
242. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların 

yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 
243. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bir Fransız milletvekilinin Diyarbakır'ı ziyareti 

sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) 
244. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür 

Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) 
245. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, çocukların korunmasıyla ilgili olarak 

yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) 
246. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği 

çıkarılan iki genelgeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) 
247. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri 

projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) 
248. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tütüne uygulanan kotalara ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) 
249. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bornova-Belkave yolunda tünel geçit ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 
250. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, pamuk, incir ve üzüm üreticilerinin prim 

ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 
251. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 
252. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, araçların taşıma kapasitesiyle ilgili farklı 

uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1340) 
253. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1343) 
254. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-Bereket Köyü Sağlık Ocağına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344) 
255. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticisinin tabiî afet kapsa

mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1345) 
256. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, çocuk sağlığı ve annelik eğitimi konusundaki 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 
257. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu için sağlanan 

dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 
258. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de Hazineden Toplu Konut 

İdaresine devredilen alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 
259. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Ankara-İzmir karayolu Salihli transit geçişine 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) 
260. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün iptal 

edilen Stajyer Sanatçı Sınavına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) 
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261.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) 
262. - 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) 

263. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) 

264. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, doğal afet nedeniyle zarar gören 
çiftçilere yapılan yardıma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 

265. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir ve diğer illerde verem aşısı sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

266. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1366) 

267. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, genel bütçe vergi gelirlerinden 
belediyelere verilen paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 

268. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen'in kapatılma davasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1368) 

269. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Korkuteli çevre yolunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) 

270. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, Sakarya Valisinin basına yansıyan bir davranışına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) 

271. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'e TOKİ Başkanlığı tarafından ilave konut 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1375) 

272. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum İlinde hava kirliliği sonucu 
artan hastalıklara ve tedaviye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1377) 

273. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) 

274. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesinin 
check-up ünitesinin kapatıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 

275. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, THY tarafından, VIP uçağı alınacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1382) 

276. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türk Telekomun ADLS hizmetine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383) 

277. - 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) 

278. - 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) 

279. - 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) 

280. - 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) 

281. - 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) 

282. - 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) 

283. - 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) 
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284. - 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) 

285.- 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) 

286.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinde dağıtılan kömüre ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) 

287. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlindeki Yazıcı Barajının bitirilmesi için ek 
ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1409) 

288. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'dan ilçelere ve KKTC'ye feribot 
seferleri başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1410) 

289. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye 
aleyhindeki kararlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) 

290. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı Havaalanının eksikliklerinin giderilmesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1415) 

291. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Doğu Anadoluda kış şartlarıyla mücadeleye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1416) 

292. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, tasfiye halindeki İhlas Finansa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1417) 

293. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, İzmir Limanı konteyner yükleme, 
boşaltma ve nakliye işleri ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1418) 

294. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı şirketlerin aldıkları ihalelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) 

295. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretlilerin vergi yüküne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1420) 

296. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4207 sayılı Kanuna aykırı uygulamalara ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1423) 

297. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamuya ait inşaat ihalelerinin tümünün 
TOKİ tarafından koordine edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) 

298. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ziraat Bankasının kârı ile çiftçilerin kredi 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) 

299. - 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) 

300. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 

301.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 

302. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner 
sermayeden ödenen paya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436) 

303. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1440) 

304. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) 

305. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 

306. - 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) 
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307. - 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) 

308. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Elmalı Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) 

309. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, hükümetin sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini 
amaçlayıp amaçlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

310.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Güney Asya'daki felaketzedeler için yardım 
toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) 

311.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu 
bünyesindeki yuvalar ve yetiştirme yurtlarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1455) 

312. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir İli Körfez Havaalanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1457) 

313. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ilaçta sahte kupürlerle yapılan yolsuzluğa ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) 

314.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Diyanet Araştırma Merkezi kurulduğu 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1460) 

315. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için tütün kotasının ne zaman 
arttırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 

316. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'nın yatırım teşvik uygulamasına 
dahil edilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) 

317. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, ABD'nin diplomatik pasaportlu vatandaşlarımıza 
yönelik uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1464) 

318.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice ile Zonguldak-
Devrek arasındaki karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) 

319.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir-Kozaklı'daki sıcak su 
kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1467) 

320. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Pamukbank'ın Halkbank'a devredilmesinden 
sonra yapılan yönetici atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru 
önergesi (6/1470) 

321.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Zile-Alaca-Sungurlu karayolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) 

322.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, 1990-2004 yılları arasındaki canlı hayvan 
ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1474) 

323. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Samsun-Ankara doğalgaz hattından Tokat'a 
doğalgaz verilmesi projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1475) 

324. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, bazı DLH bölge müdürlüklerinin 
kapatılma nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) 

325. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, cezaevlerinin yerleşim yerleri dışına 
taşınıp taşınmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1477) 

326. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, denizlerimizdeki kirliliğe ve alınacak 
önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 
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327. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Türk Telekom A.Ş.' nin borçlu 

abonelere "sulh sözleşmesi" imzalanmasını talep etmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1480) 

328.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL'in özelleştirilmesi çalışmalarına ve tütün 
üreticilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) 

329.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, tütün piyasasına ve üreticilerine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483) 

330.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Gümüşhane-Hurşit Çayının ıslah 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1484) 

331.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Demir Çelik İşletmelerindeki atamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1485) 

332.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Çankırı-Merkezdeki içme suyu 
sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1486) 

333.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, eğitim kurumlarındaki sorunlara ve alınacak 
önlemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 

334.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Irak'ta Türk şoförlerinin can güvenliğinin 
sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1488) 

335.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, polisin aşırı güç kullanmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1489) 

336.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı tarım ürünlerine destekleme primi 
ödenmesi şartlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1490) 

337. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Amasya-Taşova-Gölbeyli Beldesi Borabay 
Gölünün Turizm alanından çıkarılma gerekçesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1491) 

338. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Tokat Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro 
Salonuyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

339. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki sınır ticaretine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) 

340. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç Karayolu yapımı için gerekli 
harcamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1494) 

341. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Hükümet Konağı yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

342. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İl merkezi, ilçeleri ve bağlı köylerinde 
kapalı bulunan sağlık ocaklarının açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1496) 

343. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, deneme üretimi yapılan sigaraların piyasaya ne 
zaman sürüleceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1497) 

344. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Elazığ-Pertek arasında yeni bir köprü yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

345.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, sahte rakı sorununa yönelik TAPDK'nın 
denetimine ve yöneticileri hakkındaki adlî soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1499) 

346. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer duble yolunun alt 
yapı eksikliklerine ve trafik kazalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1500) 

347. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kale İlçesindeki Devlet 
Hastanesinin sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502) 

348. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Rize İlinin doğal güzelliklerinin 
turizme açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503) 
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349. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bartın-Ulus İlçesi Devlet 

Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1504) 
350. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1505) 
351.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, toplam iç ve dış borçlara ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) 
352. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) 
353. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, ABD Büyükelçiliği görevlilerinin milletvekilleriyle 

yaptıkları görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1508) 

354. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1509) 

355. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Eskipazar İlçesindeki 
pansiyonlu ilköğretim okulunun eğitime ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1510) 

356. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Cumhurbaşkanının Suriye ziyaretine yönelik 
olarak ABD Büyükelçisinin değerlendirmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) 

357. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, YÖK mevzuatından disiplin suçunun kaldırılması 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1512) 

358. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, kura ile yapılan sağlık personeli atamalarında 
Bilecik İlinin kuraya tâbi tutulmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1513) 

359. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 
Çanakkale Zaferiyle ilgili hutbeye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1515) 

360. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Yedisu İlçesindeki binaların 
depreme dayanıklı hale getirilmesi için alınacak önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1516) 

361. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, olası bir depreme karşı Bingöl-Yedisu 
Pansiyonlu İlköğretim Okulunda alınacak tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1517) 

362. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Kocatepe Üniversitesi 400 yataklı 
hastane projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1518) 

363. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in, bazı Avrupa Birliği ülke vatandaşlarının canlı 
kalkan olarak ülkemize geldikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) 

364. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinde 
ormancılıkla ilgili bir yüksekokul açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1520) 

365. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinin devlet 
hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1521) 

366. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Tarım Orkam-Sen üyelerinin 
atanmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1522) 

367. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, mısır ithalatına ilişkin Tarım ve 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1523) 

368. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl İli Kiğı-Yedisu yolunun 
onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1524) 

369. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Karlıova-Yedisu karayoluna 
iyileştirme çalışması yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1525) 
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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. X - Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) (Dağıtma tarihi: 
4.4.2005) 

3. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in Mera 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile 
Adalet Komisyonları Raporları (2/386) (S. Sayısı: 867) (Dağıtma tarihi: 12.4.2005) 

4. 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) 

5. 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) 

6. 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) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 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) 

8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 

14. 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) 
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15. 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) 

16. 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) 

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

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. - 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) 

27. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

28. - Özel Öğretim Kurumlan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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29. - 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) 

30. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

31. - 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) 

32. - 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) 

33. - 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) 

34. - 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) 

35. - 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) (*) 

36. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in 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) (*) 

37. - 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) (*) 

38. - 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) 

39. - 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) 

40. - 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) 

41. - 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) 

42. - 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) 
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43. - 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) 

44. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'in; 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) 

45. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'in 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) 

46. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında 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) 

47. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

48. - 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) 

49. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

50. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

51. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'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 (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

52. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

53. - 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) 

54. - Afyonkarahisar 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 
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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) 

55. - 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) 

56. - 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) 

57. - 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) 

58. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

59. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

60. - 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: 19.1 1.2004) 

61. - 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) 

62. - 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) 

63. - 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) 
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64. - 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) 

65. - 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) 

66. - 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanuı 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 (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

79. - 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) 

80. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - 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) 

88. - 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) 

89. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

90. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

91. - 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) 

92. - 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) 
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93. - 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) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

99. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

100. - 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) 

101. - 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) 
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102. - 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) 

103. - 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) 

104. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıkla
rının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenme
sine 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) 

105. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlık-lannın 
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) 

106. - 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) 

107. - 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) 

108.- 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) 

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 (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

110.- 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) 

111.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

112. - 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) 

113. - 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) 

114. - 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) 

115. - 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) 

116. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

117. - 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) 

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 (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

119.- 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) 

120. - 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) 

121.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

122. - 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) 

123.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

124. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

125.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

126.- 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) 

127.- 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) 

128. - 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) 

129.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

130. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 
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131. - 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) 

132. - 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) 

133. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile İstanbul 
Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

134.- İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

135. - 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) 

136. - 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) 

137. - 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) 

138. - 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) 

139. - 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) 

140. - 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 
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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) 

141. - 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147. - 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) 

148. - 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) 

149. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

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

151. - 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) 

152. - 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) 

153. - 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) 

154. - 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) 

155. - 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) 

156. - 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) 

157. - Erzurum Miletvekili Mustafa Ihcalı 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) 

158. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

159. - 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) 

160. - 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) 

161. - 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) 

162.- 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) 

163. - 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) 

164.- 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) 

165.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

166.- 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) 

167.- 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 
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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) 

168. - 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) 

169. - 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) 

170. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı : 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

171.- 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.Say ısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

172.- 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) 

173.- 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) 

174.- 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) 

175.- 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) 

176.- 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) 
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177.- 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) 

178.- 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) 

179.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

180. - 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) 

181. - 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) 

182. - 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) 

183. 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 Önerisi (2/185) (S. Sayısı: 735) (Dağıtmatarihi: 17.1.2005) 

184. - 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) 

185. - 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) 

186. - 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) 

187.- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/563) 
(S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 
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08 - KANUN TASARI V E TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN D I Ğ E R İŞLER 
188.X - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/572) 
(S. Sayısı: 817) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

189. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/630) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

190.- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/798) 
(S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

191.X - Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 820) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

192. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/900) 
(S. Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

193. X - T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan 
Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/912) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

194. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (E^FTA) Devletleri Arasında 
Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı 
Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/928) (S. Sayısı: 823) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

195. X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma 
Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan Demiryolu Araç 
ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili Karşılıklı Anlaşma 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S. Sayısı: 824) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

196.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/945) (S. Sayısı: 825) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

197.- Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Olmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Saydı Yükseköğretim 
Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 Sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

198. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi: 4.3.2005) 

199.- Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

200. - Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

201. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ile 5 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin 
Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Seldek, Yeşilözen ve 
Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Teklifi; Şanlıurfa Milletvekili M. Vedat Melik ile 23 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin 
Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç ve Karaotlak Köylerinin 
Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi ve Şanlıurfa 
Milletvekili Mahmut Kaplan ile 6 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin Karaotlak Köyü 
Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Karaotlak ve Yeşilözen Köylerinin Halfeti 
İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/395, 2/341, 2/396) (S. Sayısı: 837) (Dağıtma tarihi: 17.3.2005) 

202. - Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/902) (S. Sayısı: 839) 
(Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

203.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

204. X - Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

205. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

206. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

207. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya 
Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/944) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

208. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

209. - Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK 
ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/981) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

210. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

211.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

212. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 6 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı: 858) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

213. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

214.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
215.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

216.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/972) 
(S. Sayısı: 854) (Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

217.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

218. - Tokat Milletvekili Zeyid 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 Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

219. - 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 (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

220. - Mersin Milletvekili Hüseyin 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 Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

221. - 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 (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

222. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'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 Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

223.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'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 Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

224. - 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 Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

225. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'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 Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
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Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

226. - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'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 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

227. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'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 Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 751'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
11.4.2005) 

228. - 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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

229. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'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 Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/625) (S. Sayısı: 768'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

231.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 
inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

232.- Sivas Milletvekili Orhan Taş'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 77l'e 1 inci Ek) (Dağıtmatarihi: 11.4.2005) 

233. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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235. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Karabük Milletvekili Hasan Bilir'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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

237. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'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 Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - 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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

241.- 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 Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

242. - 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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/640) (S. Sayısı: 781'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

243. - Konya Milletvekili Halil Ürün'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 Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

244. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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245. - 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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

246. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'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 İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

247. X - Avrupa İmar Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/976) 
(S. Sayısı: 855) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

248. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 862) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

249. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (S. Sayısı: 863) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

250. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) (S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 
13.4.2005) 

251. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

252. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

253. X - 23.3.2005 Tarihli ve 5319 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1004) (S. Sayısı: 868) (Dağıtma tarihi: 15.4.2005) 

254. - Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/1006) (S. Sayısı: 869) (Dağıtma tarihi: 15.4.2005) 

255. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in; 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/420) (S. Sayısı: 870) (Dağıtma tarihi: 15.4.2005) 

(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: 867) 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa 
Milletvekili Faruk Çelik'in; Mera Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve 

Köyişleri ile Adalet Komisyonları Raporları (2/386) 

Not: Teklif; Başkanlıkça Tarım, Orman ve Köyişleri, Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunul

muştur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Faruk Çelik 
Bursa 

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili 

GENEL GEREKÇE 

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve 1.1.2003 tarihinden önce kesinleşen imar 
planları içerisinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek mera olarak kullanımı teknik açıdan mümkün 
olmayan yerlerin ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarına devrini öngören 27.5.2004 tarihli 
ve 5178 sayılı Kanunla 4342 sayılı Mera Kanununa eklenen geçici 3 üncü maddenin uygulanmasın
da çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar, zaman zaman Kanunun bu hükmünün uygulanmasını 
imkansız hale getirmektedir. Örneğin, Kanun kapsamında kalan bu yerlerin hemen hemen tamamın
da, 2981 sayılı Kanun ve 3194 sayılı Kanun 18 inci madde uygulaması yapılmış ve bu uygulamalar 
sonucunda oluşan parsellerin dağıtım cetvellerine göre gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına tes
cilleri yapılmıştır. Daha sonra idare mahkemelerinde açılan davalar sonucunda belediyelerce bu 
taşınmazlarla ilgili yapılan imar uygulamasının iptaline karar verilmiş ve tapu sicil müdürlüklerin
ce bu kararların infazı da yapılamamıştır. Diğer taraftan, bu taşınmazların rayiç bedelleri şehrin 
merkezinde bulunmaları nedeniyle oldukça yüksek olduğundan, gerek belediyelerce ve gerekse 
şahıslarca ödenmesi mümkün olmamıştır. Örneğin, Bursa ve Sakarya İlleri başta olmak üzere İl
lerimizden gelen birçok talep değerlendirilememiştir. 

Bu nedenle, bu nitelikteki taşınmazlardan ilgili belediye veya kamu kurum ve kuruluşları adına 
tescil edilmiş olanların tescillerinin bedel talep edilmeksizin aynen devam etmesi, bunlar hakkında 
Hazinece yeni bir dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi, Hazinece bu nitelikteki taşın
mazlar hakkında daha önce ilgili belediye veya kamu kurum ve kuruluşları aleyhine açılan davalar 
sonucunda, Hazine adına tesciline veya mera olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına 
karar verilen, kesinleşen ve henüz tapuda infazı yapılmamış olan taşınmazlar hakkında da aynı hük
mün uygulanması ve ayrıca, Hazine adına tescil edilmesi gerekirken, doğrudan gerçek ya da özel 
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hukuk tüzel kişileri adına tescil edilmiş taşınmazlara ilişkin Hazinece açılan davalardan, taşınmaz
ların emlak ve rayiç bedellerinin toplamının yarısı üzerinden hesaplanacak bedelin ilgililerince 
Hazineye ödenmesi kaydıyla vazgeçilmesi, bu hükmün, henüz dava açılmamış taşınmazlar hakkın
da da uygulanması, daha önce açılan davalarda Hazine adına tesciline veya mera olarak sınırlan
dırılmasına ve özel siciline yazılmasına karar verilen ve kesinleşen kararlara konu olan bu nitelik
teki taşınmazların tapularının da talep etmeleri halinde aynı esaslara göre önceki maliklerine veya 
kanuni mirasçılarına devredilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE GERHKÇHLHRİ 

Madde 1.- 4342 sayılı Mera Kanununa eklenen geçici bu madde ile; Belediye ve mücavir alan 
sınırları içerisinde kalan ve 1.1.2003 tarihinden önce kesinleşen imar planları içerisinde yerleşim 
yeri olarak işgal edilerek mera olarak kullanımı teknik açıdan mümkün olmayan yerlerin tahsis 
amacının değiştirilerek, Hazine adına tescillerinin yapılması, bu nitelikteki taşınmazlardan ilgili 
belediye veya kamu kurum ve kuruluşları adına tescil edilmiş olanların tescillerinin bedel talep edil
meksizin aynen devam etmesi, bunlar hakkında Hazinece yeni bir dava açılmaması, açılmış 
davalardan vazgeçilmesi, Hazinece bu nitelikteki taşınmazlar hakkında daha önce ilgili belediye 
veya kamu kurum ve kuruluşları aleyhine açılan davalar sonucunda, Hazine adına tesciline veya 
mera olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına karar verilen, kesinleşen ve henüz 
tapuda infazı yapılmamış olan taşınmazlar hakkında da aynı hükmün uygulanması ve ayrıca, I Iazine 
adına tescil edilmesi gerekirken doğrudan gerçek ya da özel hukuk tüzel kişileri adına tescil edilmiş 
taşınmazlara ilişkin Hazinece açılan davalardan, taşınmazların emlak ve rayiç bedellerinin top
lamının yarısı üzerinden hesaplanacak bedelin ilgililerince Hazineye ödenmesi kaydıyla vazgeçil
mesi, bu hükmün, henüz dava açılmamış taşınmazlar hakkında da uygulanması, daha önce açılan 
davalarda Hazine adına tesciline veya mera olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına 
karar verilen ve kesinleşen kararlara konu olan bu nitelikteki taşınmazların tapularının da talep et
meleri halinde aynı esaslara göre önceki maliklerine veya kanuni mirasçılarına devredilmesi amaç
lanmıştır. 

Madde 2.- Yürütme maddesidir. 

Madde 3.- Yürürlük maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 867) 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Esas No.: 2/386 4.3.2005 
Karar No.: 3 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 24.2.2005 tarihinde tâli komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ve Komis

yonumuza, esas komisyon olarak da Adalet Komisyonuna havale edilen "Adalet ve Kalkınma Par
tisi Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in; Mera Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi" (2/386), Komisyonumuzun 3.3.2005 tarihli toplantısında Tarım ve Köyiş
leri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Hazine Müsteşar
lığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla görüşülmüştür. 

Teklif ile; 
- Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve 1.1.2003 tarihinden önce kesinleşen 

imar planları içerisinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek mera olarak kullanımı teknik açıdan 
mümkün olmayan yerlerin, tahsis amacı değiştirilerek Hazine adına tescillerinin yapılması, 

-Ancak, bu nitelikteki taşınmazlardan ilgili belediye veya kamu kurum ve kuruluşları adına tes
cil edilmiş olanların tescilleri bedel talep edilmeksizin aynen devam etmesi, 

- Bunlar hakkında Hazinece dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi, 
- Hazinece bu nitelikteki taşınmazlar hakkında ilgili belediye veya kamu kurum ve kuruluşları 

aleyhine açılan davalar sonucunda, Hazine adına tesciline veya mera olarak sınırlandırılmasına ve 
özel siciline yazılmasına karar verilen, kesinleşen ve henüz tapuda infazı yapılmamış olan taşınmaz
lar hakkında da ayın hükmün uygulanması, 

- Hazine adına tescil edilmesi gerekirken doğrudan gerçek ya da özel hukuk tüzel kişileri adına 
tescil edilmiş bu nitelikteki taşınmazlara ilişkin Hazinece açılan davalardan, taşınmazların emlak ve 
rayiç bedellerinin toplamının yarısı üzerinden hesaplanacak bedelin ilgililerce Hazineye ödenmesi 
kaydıyla vazgeçilmesi, 

- Bu hükmün, henüz dava açılmamış taşınmazlar hakkında da uygulanması, 
- Evvelce açılan davalarda Hazine adına tesciline veya mera, yaylak ve kışlak olarak sınırlan

dırılmasına ve özel siciline yazılmasına karar verilen ve kesinleşen kararlara konu olan bu nitelik
teki taşınmazların tapuları da, talep etmeleri halinde aynı esaslara göre önceki maliklerine veya 
kanuni mirasçılarına devredilmesi, 

Öngörülmektedir. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeleri müteakip, Teklifin tümü ve gerekçesi Komisyonumuzca 

uygun görülerek, maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerin sonucunda; 
25.2.1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesinin değiştirilmesini 

öngören Teklifin 1 inci maddesi, yaylak ve kışlakların da meralar ile aynı kapsama alınmasını içeren 
önergenin kabul edilmesi suretiyle değiştirilerek, 

Yürürlüğe ilişkin 2 nci maddesi ile yürütmeye ilişkin 3 üncü maddesi ise aynen, 
Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 867) 
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Raporumuz, Adalet Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Vahit Kirişçi 

Adana 
Üye 

Nail Kamacı 
Antalya 

Üye 
Ramazan Kerim Özkan 

Burdur 
Üye 

Abdullah Çetinkaya 
Konya 

Üye 
Ali Er 
Mersin 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ahmet Kambur 
Tekirdağ 

Başkanvekili 
Özkan Öksüz 

Konya 
Üye 

Osman Özcan 
Antalya 

Üye 
Mehmet Işık 

Giresun 
Üye 

Ali Osman Başkurt 
Malatya 

Üye 
Mehmet Vedat Melik 

Şanlıurfa 

Sözcü 
Ahmet Ertürk 

Aydın 
Üye 

Mehmet Ali Suçin 
Batman 

Üye 
İsmail Soylu 

Hatay 
Üye 

Selahattin Dağ 
Mardin 

Üye 
Abdurrahman Müfit Yetkin 

Şanlıurfa 
(İmzada bulunamadı) 

Uye 
Maliki Ejder Arvas 

Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: K67) 
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TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 25.2.1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun Geçici 3 üncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Geçici Madde 3.-Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve 1.1.2003 tarihinden 

önce kesinleşen imar planları içerisinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek mera, yaylak ve kışlak 
olarak kullanımı teknik açıdan mümkün olmayan yerlerin tahsis amacı değiştirilerek Hazine adına 
tescilleri yapılır. Ancak, bu nitelikteki taşınmazlardan ilgili belediye veya kamu kurum ve kuruluş
ları adına tescil edilmiş olanların tescilleri bedel talep edilmeksizin aynen devam eder. Bunlar hak
kında Hazinece dava açılmaz, açılmış davalardan vazgeçilir. Hazinece bu nitelikteki taşınmazlar 
hakkında ilgili belediye veya kamu kurum ve kuruluşları aleyhine açılan davalar sonucunda, Hazine 
adına tesciline veya mera, yaylak ve kışlak olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına 
karar verilen, kesinleşen ve henüz tapuda infazı yapılmamış olan taşınmazlar hakkında da aynı 
hüküm uygulanır. 

Hazine adına tescil edilmesi gerekirken doğrudan gerçek ya da özel hukuk tüzel kişileri adına 
tescil edilmiş bu nitelikteki taşınmazlara ilişkin Hazinece açılan davalardan, taşınmazların emlak ve 
rayiç bedellerinin toplamının yarısı üzerinden hesaplanacak bedelin ilgililerce Hazineye ödenmesi 
kaydıyla vazgeçilir. Bu hüküm, henüz dava açılmamış taşınmazlar hakkında da uygulanır. Evvelce 
açılan davalarda Hazine adına tesciline veya mera, yaylak ve kışlak olarak sınırlandırılmasına ve 
özel siciline yazılmasına karar verilen ve kesinleşen kararlara konu olan bu nitelikteki taşınmazların 
tapuları da talep etmeleri halinde aynı esaslara göre önceki maliklerine veya kanuni mirasçılarına 
devredilir." 

MADDE 2.- Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3.- Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 867) 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meelisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No.: 2/386 11.4.2005 
Karar No.: 74 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Başkanlığınızca 24.2.2005 tarihinde tali komisyon olarak Tarım, Orman ve Köyişleri Komis

yonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiş 

olan, "Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in; Mera 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", Komisyonumuzun 29.3.2005 tarihli 16 ncı 

toplantısında Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu raporu da dikkate alınarak görüşülmüş, geneli 

üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ancak, 

Teklifin ayrıntılı bir biçimde incelenerek gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılması amacıyla 

üç kişilik bir alt komisyona havale edilmiştir. 

Teklif, alt komisyonun ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katılmalarıyla yap
tığı toplantı sonunda hazırlayarak Komisyonumuza sunduğu rapor ve metin esas alınarak Komis

yonumuzun 7.4.2005 tarihli 17 nci toplantısında Adalet, Maliye, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları ile 
Yargıtay Başkanlığı temsilcileri ve teklif sahibinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Teklifinin çerçeve 1 inci maddesiyle 4342 sayılı Mera Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin 

değiştirilmesi öngörülmektedir. Mera olarak kullanımı teknik açıdan mümkün olmayan yerlerin tah
sis amacı değiştirilerek Hazine adına tescillerinin yapılması halinde; tahsis amacı değiştirilirken 

mutlaka alınması gereken ot bedelinin, belediyelere külfet getirmemesi amacıyla birinci fıkrada 
değişiklik yapılmış, fıkranın sonunda yer alan "infazı yapılmamış" ibaresi "işlemleri yapılmamış" 

şeklinde değiştirilmiştir. 

İkinci fıkranın başına açıklık getirmek amacıyla "Birinci fıkrada nitelikleri belirtilen taşınmazlardan" 
ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın sonundaki "maliklerine" ibaresi "zilyetlerine" şeklinde değiştirilmiştir. 

Teklifin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

(İmzada bulunamadı) 

Başkanvekili 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Fehmi Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 
(Toplantıya katılmadı) 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Halil Ünlü tepe 
Afyonkarahisar 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Toplantıya katılmadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 867) 
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Uye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 
Üye 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

(Karşı oy) 
Üye 

Mehmet Nuri Saygım 
Tekirdağ 

(Karşı oy) 

Uye 
Orhan Yıldız 

Artvin 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Muzaffer Küleü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
(Karşı oy) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Enver Yılmaz 

Ordu 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Bursa Milletvekili Faruk Çelik tarafından verilmiş bulunan kanun teklifi Adalet Komisyonun

ca Alt Komisyona sevk edilmiş olup, şahsımın da bulunduğu Alt Komisyonda 4.4.2005 tarihinde 
gerekli incelemeler yapılmıştır. 

Bu teklif, 27.5.2004 tarih ve 5178 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi hükmü meraların işgali ve 
kapsamının daraltılması yönünden daha da vahim bir durum yaratacak mahiyettedir. Mera 
Kanununun değiştirildiği Mayıs 2004'ten bu yana bir milyon sekiz yüz on altı bin beş yüz on üç 
dekar alan mera kapsamından çıkarılmıştır. 

Alt Komisyona havale edilen metinden bununla da yetinilmemiş, yaylak ve kışlaklar da Kanun 
metni kapsamına eklenmiştir. Alt Komisyonca Kanun metninden yaylak ve kışlaklar çıkartılmıştır. 
Bu olumlu bir gelişmedir. Ancak, gerek 5178 sayılı Yasanın geçici 3. maddesi ve gerekse bu Kanun 
teklifi meralarımızın yasa dışı işgallerine meşruluk kazandıracak, meralarımız tahrip edilerek tarım 
ve hayvancılığımız büyük ölçüde zarar görecektir. 

5178 sayılı Kanunun 3. maddesinde ve görüştüğümüz Kanun teklifinde hazine adına tescil olan 
taşınmazların satışında bedelsiz devir; emlak ve rayiç bedelin toplamının yarısı ile devir gibi 
ifadeler kullanılmış olup, bu durum Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırıdır. 

Anayasamızın 45. maddesinde "Devlet, tarım arazileri ile meraların amaç dışı kullanılması ve 
tahribini önlemek durumundadır" denilmektedir. Bu teklifle, Anayasamız gereğince meralarımızı 
koruyarak ıslah etmemiz gerekirken meraya villa, bağ evi, yazlık ev yapanların ve meraları rant 
olarak görenlerin menfaatleri öne alınmış olduğundan bu teklife karşıyım. 

4.4.2005 
Muharrem Kılıç. 

Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 867) 
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ADALET VE KALKİNMA PARTİSİ GRUP 
BAŞKANVEKİLİ BURSA MİLLETVEKİLİ 

FARUK CELİK'İN TEKLİFİ 
MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 25.2.1998 tarihli ve 4342 

sayılı Mera Kanununun Geçici 3 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Madde 3.- Belediye ve mücavir 
alan sınırları içerisinde kalan ve 1.1.2003 
tarihinden önce kesinleşen imar planları 
içerisinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek 
mera olarak kullanımı teknik açıdan mümkün 
olmayan yerlerin tahsis amacı değiştirilerek 
Hazine adına tescilleri yapılır. Ancak, bu 
nitelikteki taşınmazlardan ilgili belediye veya 
kamu kurum ve kuruluşları adına tescil edilmiş 
olanların tescilleri bedel talep edilmeksizin ay
nen devam eder. Bunlar hakkında Hazinece 
dava açılmaz, açılmış davalardan vazgeçilir. 
Hazinece bu nitelikteki taşınmazlar hakkında 
ilgili belediye veya kamu kurum ve kuruluşları 
aleyhine açılan davalar sonucunda, Hazine 
adına tesciline veya mera olarak sınırlandırıl
masına ve özel siciline yazılmasına karar 
verilen, kesinleşen ve henüz tapuda infazı 
yapılmamış olan taşınmazlar hakkında da aynı 
hüküm uygulanır. 

Hazine adına tescil edilmesi gerekirken 
doğrudan gerçek ya da özel hukuk tüzel kişileri 
adına tescil edilmiş taşınmazlara ilişkin 
Hazinece açılan davalardan, taşınmazların em
lak ve rayiç bedellerinin toplamının yarısı 
üzerinden hesaplanacak bedelin ilgililerince 
Hazineye ödenmesi kaydıyla vazgeçilir. Bu 
hüküm, henüz dava açılmamış taşınmazlar hak
kında da uygulanır. Evvelce açılan davalarda 
Hazine adına tesciline veya mera olarak sınır
landırılmasına ve özel siciline yazılmasına 
karar verilen ve kesinleşen kararlara konu olan 
bu nitelikteki taşınmazların tapuları da talep et
meleri halinde aynı esaslara göre önceki malik
lerine veya kanuni mirasçılarına devredilir." 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 25.2.1998 tarihli ve 4342 
sayılı Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Madde 3.- Belediye ve mücavir 
alan sınırları içerisinde kalan ve 1.1.2003 
tarihinden önce kesinleşen imar plânlan 
içerisinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek 
mera olarak kullanımı teknik açıdan mümkün 
olmayan yerlerin ot bedeli alınmaksızın tahsis 
amacı değiştirilerek Hazine adına tescilleri 
yapılır. Ancak, bu nitelikteki taşınmazlardan 
ilgili belediye veya kamu kurum ve kuruluşları 
adına tescil edilmiş olanların tescilleri bedel 
talep edilmeksizin aynen devam eder. Bunlar 
hakkında Hazinece dava açılmaz, açılmış 
davalardan vazgeçilir. Hazinece bu nitelikteki 
taşınmazlar hakkında ilgili belediye veya 
kamu kurum ve kuruluşları aleyhine açılan 
davalar sonucunda Hazine adına tesciline veya 
mera olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline 
yazılmasına karar verilen, kesinleşen ve henüz 
tapuda işlemleri yapılmamış olan taşınmazlar 
hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

Birinci fıkrada nitelikleri belirtilen taşın
mazlardan Hazine adına tescil edilmesi 
gerekirken doğrudan gerçek ya da özel hukuk 
tüzel kişileri adına tescil edilmiş taşınmazlara 
ilişkin Hazinece açılan davalardan, taşınmaz
ların emlak ve rayiç bedellerinin toplamının 
yarısı üzerinden hesaplanacak bedelin ilgililer
ce Hazineye ödenmesi kaydıyla vazgeçilir. Bu 
hüküm, henüz dava açılmamış taşınmazlar 
hakkında da uygulanır. Evvelce açılan davalar
da Hazine adına tesciline veya mera olarak 
sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına 
karar verilen ve kesinleşen kararlara konu olan 
bu nitelikteki taşınmazların tapuları da talep 
etmeleri halinde aynı esaslara göre önceki zil
yetlerine veya kanuni mirasçılarına devredilir." 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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