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21.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 59 uncu hükümet 
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sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6074) 673:674 
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ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6075) 675:676 

28.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İline yapılan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

2003-2004 yıllarında Bolu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

2003-2004 yıllarında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktarına, 

2003-2004 yıllarında Kütahya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktarına, 

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in 
cevabı (7/6110, 6111, 6112, 6113) 677:707 

29.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, sınırlarımızdaki organik 
tarım amaçlı mayın temizleme çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/6128) 708:709 

30.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-
Gündoğmuş'taki vekil yöneticilere ilişkin Başbakandan sorusu İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6132) 710:711 

31.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya İlin
deki kadastro çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/6135) 712:713 

- 4 5 0 -



T.B.M.M. B : 108 7 . 6 . 2 0 0 5 0 : 1 

Savfa 

32.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, ülke genelindeki kadastro 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ER-
GEZEN'in cevabı (7/6136) 714:716 

33.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Ak
saray İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/6139) 716:722 

34.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Er
zurum İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/6140) 723:730 

35.- Muş Milletvekili Mehmet Şerif ERTUĞRUL'un, Bingöl İli ve 
çevresinde yaşanan depreme ve hasar tespiti çalışmalarına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/6141) 731:732 

36.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Ak
saray İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6170) 733:734 

37.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Er
zurum İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6172) 735:736 

38.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, Buca Cezaevinin taşınıp taşın
mayacağına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6200) 737:738 

39.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun, kadınlara yönelik 
olarak hizmet veren resmî ve sivil kuruluşlara ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Güldal AKŞİTin cevabı (7/6201) 738:748 

40.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, imam-hatip lisesi 
çıkışlı bakan ve bürokratlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6203) 748:749 

41.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu'da deprem konut
larında yaşayan ailelere ve kalıcı konutlara geçişe ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/6276) 750:751 

42.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, BDDK'nın 
bazı bankacılar hakkında açılan davalardaki tutumuna ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/6287) 752:753 

43.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır sur içindeki 
tarihî yapıların korunmasına yönelik projelere ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/6340) 753:754 

44.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Jandarma Assubay Meslek Yük
sekokulunun iki öğrencisinin okullarından ilişiğinin kesilme gerekçesine iliş
kin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/6354) 754:755 

45.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Gediz Nehrinin getirdiği evsel 
ve endüstriyel atıkların İzmir Körfezinde yol açtığı kirliliğe ve çözümüne 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/6450) 756:757 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak beş oturum yaptı. 
Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Batman-Yumurtalık petrol boru hattında meydana 

gelen sızıntının yarattığı çevre sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuş
masına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler, 

Mersin Milletvekili Ali Er'in, Rusya'ya yaş sebze-meyve ihracatında yaşanan sıkıntının sektör
de neden olduğu sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, 

Cevap verdi. 
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Bayrak, korsan yayıncılıkta gelinen nokta ile bu konuda 

bugüne kadar alınan önlemlere ve bundan sonra yapılması gerekenlere ilişkin gündemdışı bir 
konuşma yaptı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 201 in
ci sırasında yer alan 837 sıra sayılı, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesi Karaotlak Köyü Tapulama Alanı 
Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Seldek, Yeşilözen ve Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe 
Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifinin bu kısmın 4 üncü sırasına 
alınmasına; Genel Kurulun 7.6.2005 Salı günkü birleşiminin saat 15.00'te başlamasına ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 

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), 

4 üncü sırasına alınan, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ile 5 milletvekilinin, Şanlıurfa İli Hal
feti İlçesinin Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Seldek, Yeşilözen 
ve Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Tek
lifi; Şanlıurfa Milletvekili M. Vedat Melik ile 23 milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin Karaot
lak 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 Teklifinin (2/395,2/341,2/396) (S. Sayısı: 837), 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 
3 üncü sırasında bulunan, Tarım Sigortalan Kanunu Tasarısının (1/865) (S. Sayısı: 879) görüş

melerine devam olunarak 10 uncu maddesine kadar kabul edildi, 10 uncu maddesi üzerinde bir süre 
görüşüldü; birleşime verilen aradan sonra ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından; 7 Haziran 2005 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.13'te son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Harun Tüfekçi Ahmet Küçük 
Konya Çanakkale 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 148 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

3 Haziran 2005 Cuma 
Yazılı Soru Önergesi 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Gediz Nehrinin getirdiği evsel ve endüstriyel atıkların 
İzmir Körfezinde yol açtığı kirliliğe ve çözümüne ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanın
dan yazılı soru önergesi (7/6450) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2005) 

# 

No.: 149 
6 Haziran 2005 Pazartesi 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 
1.- 27.5.2005 Tarihli ve 5357 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1042) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.6.2005) 

Tasarılar 
1.- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/1043) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005) 

2.- Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleş
mesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1044) (Avrupa Birliği 
Uyum; İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2005) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1045) 
(Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2005) 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güm
rük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1046) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1.6.2005) 

5.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/1047) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2.6.2005) 

Teklifler 
1.- Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in; Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Kanun Teklifi 

(2/498) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2005) 
2.- Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; Dev

let Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/499) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2.6.2005) 
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Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, bir diyaliz hastasının ölümüne ilişkin Başbakan

dan sözlü soru önergesi (6/1556) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 
2.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, Mersin eski Millî Eğitim Müdürünün mahkeme 

kararına rağmen görevine iade edilmeyiş nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1557) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

3.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, Muğla-Milas İlçesinde bir öğrencinin 
gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.5.2005) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, kamu yararına iş yapan kurumlar listesine iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6397) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005) 
2.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Kredi ve Yurtlar Kurumuna kredi borcundan 

dolayı icra takibi başlatılan üniversite mezunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/6398) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

3.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Merkez Bankasının kara listesindeki işadamlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6399) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

4.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, bir siyasi parti il başkanı hakkındaki bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6400) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

5.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Çorlu'da meydana gelen hırsızlık, gasp olay
larına ve emniyetin aldığı önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6401) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Derme Belediyesine verilen Kömürlü Plajına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6402) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

7.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya kent merkezindeki park, cadde ve sokak
lardaki aydınlatma sistemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6403) (Başkan
lığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

8.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, personelin yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6404) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Vatandaşlık Kanununda yapılacak değişikliklere iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6405) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

10.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya Adliyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6406) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005) 

11.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, Bölge Adliye Mahkemesinin Es
kişehir'e yakın bir ile kurulacağı ve Eskişehir'in buraya bağlanacağı iddialarına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6407) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005) 

12.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, çeltik üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6408) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005) 

13.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6409) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

14.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya kıyılarındaki trolle kaçak avlanmanın en
gellenmesine yönelik tedbirlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6410) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 
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15.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Hububat Alım Kararnamesinin açıklanma 
tarihine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6411) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.5.2005) 

16.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6412) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

17.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, trenlerdeki otomatik tren durdur
ma sistemine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6413) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.5.2005) 

18.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, THY filosundaki uçakların tek
nik donanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6414) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.5.2005) 

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6415) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.5.2005) 

20.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İzmir-Aydın çevre yolunun tamamlanmasına 
ve Kordon Otoyolu Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6416) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005) 

21.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6417) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

22.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, yabancı uyruklulara satılan arazilere ve elde edilen 
gelire ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6418) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.5.2005) 

23.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, yeşil kart sahiplerinden ilaç katılım payı 
alınmasıyla ilgili düzenlemeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6419) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.5.2005) 

24.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkan-
vekilinin yurt içi ve yurt dışı görev seyahatlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6420) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

25.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkan
lığının ihalelerine ve döner sermaye prim ödemelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/6421) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

26.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6422) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.5.2005) 

27.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Çorlu SSK Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6423) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

28.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6424) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

29.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KETENCİ'nin, Emekli Sandığına ait otellerin kiralan
masına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6425) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005) 

30.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, yeşil kart sahiplerinden ilaç katılım payı 
alınmasıyla ilgili düzenlemeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6426) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.5.2005) 
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31.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumuna işçi alımına iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6427) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005) 

32.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6428) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

33.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, akaryakıt ve LPG istasyonlarında 
yapılan denetimlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6429) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.5.2005) 

34.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ve bir öğ
retmenin yayınevi sahibi olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6430) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

35.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6431) (Başkan
lığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

36.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir-Karaburun Gerence Koyunda bir şirketin Or
kinos Yetiştirme Tesisi Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6432) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

37.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6433) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

38.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6434) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

39.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Alanya İlçesindeki SSK Ödeme 
Bürosuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6435) (Başkan
lığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

40.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Star TV'nin TMSFye devri sonrasındaki program har
camalarına ve gelir-giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif 
ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6436) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005) 

41.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, ÇEAŞ ve KEPEZ hissesi bulunan 
küçük yatırımcılara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı 
soru önergesi (7/6437) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005) 

42.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Çukurova Grubunun TMSF'ye borcuna ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6438) (Başkan
lığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

43.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ziraat Bankası Baş Hukuk Müşavirliğini yürüten 
şahsa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi 
(7/6439) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

44.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Bartın İlinde bir çocuk yuvasında 
görev yapan bazı öğretmenlerin başka illere tayinlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUK
ÇU) yazılı soru önergesi (7/6440) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005) 

45.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Düzce İlinde yapılan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi 
(7/6441) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 
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46.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Eurovision şarkı yarışmasına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6442) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005) 

47.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT Genel Müdürünün göreve gelişinden itibaren 
kurumda gerçekleşen personel istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru 
önergesi (7/6443) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005) 

48.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi 
(7/6444) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

49.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6445) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

50.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6446) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

51.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ankara Devlet Konukevindeki tadilat çalışmalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6447) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.5.2005) 

52.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6448) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005) 

53.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, pirinç ithalat kontenjanında İzmir'e ayrılan paya 
ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/6449) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.5.2005) 

54.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, KİPTAŞ'ın İstanbul-Sarıyer-
Zekeriyaköy'de inşa ettiği konutlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6451) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

55.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türk Telekom ve enerji alanındaki özelleştirme 
faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6452) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005) 

56.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Muğla-Milas İlçesi Milas Anadolu Lisesinde bir 
öğrencinin gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6453) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.5.2005) 

57.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, yaş çay alım fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/6454) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

58.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, SSK ve BAĞ-KUR'dan emekli olan belediye baş
kanlarının ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6455) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.5.2005) 

59.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, Balıkesir'de yapmış olduğu bir konuş
maya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi 
(7/6456) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

60.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/6457) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

61.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/6458) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 
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62.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6459) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

63.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, SSK ve BAĞ-KUR'dan emekli olan belediye baş
kanlarının sosyal güvenliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/6460) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

64.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, işsizlik sigortası kapsamında toplanan primlere ve 
yapılan ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6461) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005) 

65.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/6462) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

66.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6463) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

67.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/6464) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

68.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6465) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

69.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6466) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

70.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6467) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

71.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6468) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

72.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, Başkent Gençlik Federas
yonunun düzenlediği Fetih Şöleninde Ankara Büyükşehir Belediyesinin imkanlarının kullanılıp 
kullanılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6469) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.5.2005) 

73.- İzmi'- vıihetvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, özel güvenlik şirketlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/6470) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

74.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6471) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.5.2005) 

75.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6472) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

76.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6473) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 
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77.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6474) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

78.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi 
(7/6475) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

79.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru 
önergesi (7/6476) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

80.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi 
(7/6477) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

81.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi 
(7/6478) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

82.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6479) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

83.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6480) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

84.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6481) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

85.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Meh
met Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6482) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

86.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6483) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

87.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6484) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

88.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6485) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

89.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6486) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

90.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6487) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

91.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6488) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 
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92.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6489) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

93.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6490) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

94.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6491) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

95.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6492) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

96.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, Bilecik İline üniversite kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6493) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

97.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6494) (Başkan
lığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

98.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'm, Seyhan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne yapılan 
atamalara ve diğer uygulamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6495) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

99.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6496) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

100.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6497) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

101.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6498) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

102.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6499) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

103.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/6500) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

104.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6501) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005) 

105.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6502) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

106.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6503) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 
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107.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6504) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

108.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6505) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

109.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6506) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

110.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6507) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

111.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi 
(7/6508) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

112.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru 
önergesi (7/6509) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

113.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru öner
gesi (7/6510) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

114.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru öner
gesi (7/6511) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

115.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6512) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.5.2005) 

116.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6513) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

117.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6514) (Başkan
lığa geliş tarihi: 27.5.2005) 

118.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6515) (Başkan
lığa geliş tarihi: 27.5.2005) 
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No.: 150 
7 Haziran 2005 Salı 

Tasarılar 
1.- Şeker Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1048) (Tarım, Orman 

ve Köyişleri; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel 
ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/1049) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2005) 

3.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1050) (Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2005) 

Teklifler 
1.- Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/500) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005) 

2.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ile 13 Milletvekilinin; 17.7.1964 Tarihli 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi (2/501) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005) 

3.- Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/502) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan 
ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2005) 

4.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile Uşak Milletvekili Alim Tunç'un; Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/503) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2005) 

5.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile Uşak Milletvekili Alim Tunç'un; Türk Ceza 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/504) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2005) 

6.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 2 Milletvekilinin; Tababet ve Şuabatı San'atlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/505) (Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2005) 

7.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 2 Milletvekilinin; Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 
Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 
Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/506) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6.6.2005) 

Tezkereler 
1.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/837) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2005) 

2.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/838) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2005) 
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Raporlar 
1.- Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920) (Dağıtma 
tarihi: 7.6.2005) (GÜNDEME) 

2.- İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/1031) (S. Sayısı: 921) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) (GÜNDEME) 

3.- Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/988) (S Sayısı: 922) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2005) (GÜNDEME) 

4.- Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 
(GÜNDEME) 

5.- Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 924) (Dağıtma tarihi: 
7.6.2005) (GÜNDEME) 

6.- Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savurma Komis
yonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) (GÜNDEME) 

7.- Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/998) (S. Sayısı: 926) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) (GÜNDEME) 

8.- Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılınasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/401) (S. Sayısı: 928) (Dağıtma . rihi: 
7.6.2005) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
7 Haziran 2005 Salı 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşimini açıyorum. 
III.- Y O K L A M A 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salon

da bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin 
salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen 
üyelerin ise, yoklama pusulalarını, görevli personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkan
lığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Konya Ovası ve Konya-Ankara arası hızlı tren projeleri hakkında söz is

teyen Konya Milletvekili Sayın Ahmet Işık'a aittir; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Konya Milletvekili Ahmet Işık'ın, Konya ovaları ile Konya-Ankara hızlı tren projelerine iliş

kin gündemdışı konuşması 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Konyamızın büyük kızıl el

malarından Konya ovalan projesi ve Konya-Ankara arası hızlı tren projesinden bahsetmek üzere 
gündemdışı söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milattan önce 7 000'li yıllardan başlayıp, yerleşim haline 
dönüşerek değişik medeniyetlere zemin oluşturmuş Konya, dünyanın en eski yerleşim merkezleri 
arasında yer almaktadır. Anadolu Selçuklu Devletinin iki asır başkentliğini yapmış olan ilimiz, Os
manlı Devleti zamanında da etkinliğini sürdürmüş olup, günümüz Türkiyesinde ise, coğrafî 
konumuyla, yüzölçümü, nüfusu tarihi, kültürel mirası, çok yönlü turizmi, sanayii ve dinamik 
ticaretiyle, hububatta yüzde 10,5; pancarda yüzde 21, hayvancılıkta yüzde 9 olmak üzere 2 750 000 
hektar alandaki tarımıyla cazibe merkezi olma özelliğini artırarak sürdürmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her yörenin iktisadî kalkınmasına ve standardının yük
selmesine birkısım etkenler tesir etmekte ve bu süreci hızlandırmaktadır. Konyamız için bu noktada 
hayatî önem arz eden projelerden biri de kısa adı KOP olan Konya Ovaları Projeleridir. 

Konya Ovaları Projesi tam anlamıyla sonuçlandığında, sulanmakta olan araziye ilave olarak 
yüzde 64 oranında, yaklaşık 1 705 000 hektar alan sulanabilecek, ilaveten, yerleşim merkezlerinde 
risk noktasına gelmiş olan içmesuyu meselesi de giderilmiş olacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Konya-Çumra Projesi, Beyşehir-Damlapınar Projesi, 
Göksu Havzası Enerji Projesi, Konya İçmesuyu Projesi, Küçük Su Projeleri Grubu, Ereğli Projesi, 
Sarayönü-Beşgözler Projesi, Akşehir-Eber Projesi, Ilgın Projesi, Karaman Projesi, Yunak-Akgöl 
Projesi, ve Ayrancı Projesi olmak üzere 12 adet projeden oluşan KOP, hayata geçtiğinde, çorak arazi 
suyla buluşabilecek, 110 000 kişilik istihdam sağlanacak, alternatif ürünler yetiştirilebilecek, hay
vancılıkta büyük atılım gerçekleşerek milyarlarca dolar katmadeğer ülke ekonomisine girdi sağ
layacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; proje çalışmaları devam etmekte olan ve KOP'un en 
büyük ayağı konumundaki Mavi Tünel ve Bağbaşı Barajına 2005 bütçesinde yaklaşık 80 trilyonluk 
ödeneğin ayrılmış bulunmasını ise hayallerin gerçekleşmesi olarak yorumluyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bir diğer kızıl elmamız ise Konya-Ankara arası hızlı tren projesidir. 
Yaklaşık 1 trilyon 611 milyar TL bedelle proje ihalesi yapılmış olan ve yapım ihalesinin ise yıl için
de gerçekleşeceğini beklediğimiz çift hatlı, saatte 250 kilometre hıza uygun, yüksek teknolojinin 
kullanılacağı hızlı tren projesiyle Konya-Ankara arasındaki mesafenin 1 saat 15 dakikada alınacağı 
ve eşzamanlı diğer projenin tamamlanmasıyla da Konya-Ankara-İstanbul hızlı tren hattının 2008 
yılında hayata geçecek olmasının, Konya insanımızın olduğu kadar, ülke insanımızın hayatına da 
büyük kolaylıklar getireceği kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ortadoğu ülkelerinden dahi hasta çekebilecek kapasiteye 
sahip Konya Selçuklu Tıp Fakültesine sağlanacak kısmî eködenekle hizmete sunuma hazır hale 
getirilmesi ve aynca bölgesel ihtiyaç ve zaruret olan Konya Bölge Havaalanına yönelik adımların da 
atılacağı kanaatiyle, Genel Kurulu, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Işık. 
Gündemdışı ikinci söz, Nazım Hikmet Ran'ın 42 nci ölüm yıldönümü münasebetiyle söz is

teyen Sakarya Milletvekili Sayın Süleyman Gündüz'e aittir; buyurun. 
2.- Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz'ün, ölümünün 42 nci yıldönümünde, Nazım Hikmet 

Ran'ın edebî kişiliğine ve eserlerine ilişkin gündemdışı konuşması 
SÜLEYMAN GÜNDÜZ (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Bundan 42 yıl önce, 3 Haziran 1963'te Anadolu'nun kasketli, kara, kavruk ve elleri nasırlı in

sanları yaza hazırlanıp buğday harmanlarken, bir adam, Selanik'te başlayan 61 yıllık yaşam öy
küsünü memleketine, insanına ve özgürlüğe hasret bir şekilde Moskova'da tamamladı. O adam, 20 
nci Yüzyıl Türk şiirinin dünyaca tanınmış büyük ustası Nazım Hikmet'ti. 

"Farklı bir şekilde anlatabilmek mümkün mü Nazım Hikmet'i" Doç. Dr. Zeynep Dağı yayım
lanan bir makalesinde böyle başlıyor ve devamla: "Mitleştirilen kimliğinin peşine takılmak ya da 
'hain' deyivermek, Nazım'a ilişkin yapılabileceklerin en kolayı olurdu herhalde." Nazım, böyle de 
anlaşılabilir mi?" 

Nazım'ın ölümünün 42 nci yılı. O, ideolojik kimliğin yanı sıra, bu ülkenin yakın tarihini de an
latan bir şair. 1902 yılında doğan Nazım, Osmanlı'dan devredilen bir bakiye. 19 uncu Yüzyılda 2 
çocuğunu İstanbul'da bırakarak Paris'e resim kursuna gidebilen ressam bir annenin Osmanlı konak
larında büyüyen oğlu. 

Nazım'ın devraldığı emperyal miras ve sonradan benimsediği enternasyonal sosyalist kimlik, 
onu besleyen ana kaynaklardan. Nazım'la birlikte, bu ülkenin Osmanlı'dan cumhuriyete geçiş 
sürecinin sancılarına, soğuk savaş siyasetinin kurbanlarına, yaşanan ideolojik kıskaca tanık olmak 
mümkün. Nazım, özelinde özellikle sistemle ters düşen insanların acısı ve bu ülkenin yakın tarihine 
damgasını vuran sorunlu devlet-toplum-birey ilişkisi de daha görünür oluyor. Her ne kadar sol kim
lik onun önemli bir parçası olsa da, özgürlük sevdalısı bu adamı, ölümünün 42 nci yılında 
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ideolojinin dar kalıplarının ötesinde düşünme ve tartışma zamanı, ideolojinin zincirlerinden kur
tararak Nazım'm özgürleştirilmesi, Anadolu'nun bütününe ve zenginliğine dahil edilmesi artık daha 
da özel bir önem kazanıyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; memleket, hasret, aşk, direniş, Nazım'm dizelerinde ger
çekliğe kavuşur. Sisteme, iktidar odaklarına ters düşerek, vatan hainliği de dahil olmak üzere, pek 
çok suçlamayı hiç hak etmediği halde taşımak zorunda kalır. Vatan hainliği damgasının ağırlığını 
memlekete olan özlemiyle hafifletmeye çalışır. 

Ortaasya'dan gelip Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan memleket, Nazım'm dizeleriyle bir 
coğrafya olmanın çok ötesinde ete kemiğe bürünür. Karşı kıyıdan, Varna'dan "memleket, memleket" 
diye seslenişi, o ulaşamadıkça ulaşılmaz olan hasreti, muhalif olmanın somut diyetidir. 

Nazım, memleketinin artık kendisine yıldızlar kadar uzak olduğunu bilerek, muhalif kimliğini 
ölünceye kadar taşır. Vasiyetinde dile getirdiği, öldüğünde Anadolusuna kavuşma özlemi ise hâlâ 
gerçekleşmedi; sürgünlerde ölüme mahkûm ettiğimiz insanların dönüşünü hak ettiğimizde gerçek
leşmeli bu... Türkiye'den beslenmiş, bu topraklara emeği geçmiş insanların sırf "muhalif * kimliğin
den ötürü topraklarından kopanhşı artık imkânsız olduğunda gerçekleşmeli... Pek çok uygarlığa ev 
sahipliği yapmış bu toprakların kendi insanına ve farklılığına tahammül edemeyişi sona erdiğinde." 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, sevgili dostum ve kardeşim Nihat Genc'in dilin
den, sizlere, yüzyılların içindeki halktan bir kısa hikâye anlatmak istiyorum. 

"Hadise Serez'de gerçekleşir. Serez'de, ünlü isyancı, muhalif düşünceleriyle Sünnîleri kızdırıp idam 
edilen ve Anadolu tasavvuf tarihinde adı en çok geçen isimlerden Şeyh Bedreddin'in türbesi vardır. 

Şeyh Bedreddin çok mühim adamdır. "Varidat" adlı kitabı, topraklarımızın son bin yılında dile 
getirilmiş, en aykırı, en serbest düşünceleri barındırır. Günümüzde kaleme alınmış gibidir. Allah, 
dünya, cennet, Kur'an, Peygamber, günlük hayat ve topluca şeriat hakkındaki fikirleri, topluca or
talığı yangın yeri gibi ayaklandırmış, peşinden isyanlar ve birkaç şehrin işgaliyle sonuçlanmıştır. 
Sonra? Bedreddin yakalanır ve işte o Serez'de idam edilir. 

Şeyh Bedreddin, marjinal, aykırı ve aşırı düşünceleri temsil etmektedir. Görüşleri devlet 
tarafından sevilmedi ve idam edildi; yani, Bedreddin, günümüzün ifadesiyle dışlanmış, marjinal ve 
aşırı radikal bir insandı; ama, Şeyh Bedreddin'in idam edilmesinden 6 asır geçmesine rağmen, hal
kımız onu unutmadı. Üstelik, aradan geçen 6 asır Şeyh Bedreddin'in aleyhine söylenmedik söz kal
madı. Bir şe.,: n ve bir kâfirmiş gibi yazıldı ve çizildi kitaplarda. 

işte, bu denli dışlanmış ve şeytanîleştirilmiş Şeyh Bedreddin'in türbesi Serez'deydi; taa ki Bal
kan Savaşlarıyla ve Yunanların Anadolu'yu ele geçirmeye kalkmalarına kadar. Serez'de oturan hal
kımız, Şeyh Bedreddin türbesinin düşman ayağının altında kalacağını düşünerek, düşman ilerlerken 
ilk işi, türbesine koşup, mezarını açıp, Şeyh Bedreddin'in kemiklerini çıkarıp, unlanmış kemiklerini 
bir muhafazaya koyup İstanbul'a göndermek." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gündüz, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
SÜLEYMAN GÜNDÜZ (Devamla) - "Neden? Düşman ayağı basmayacak bir yerde saklan

ması için, vatanın daha emin bir toprağına gömülmesi için. 
Şeyh Bedreddin'in kemikleri tam 40 yıl Topkapı Sarayında saklanır. Bu 40 yıl içinde nereye, 

nasıl gömülmesi için bir çare düşünülür. Sonunda bugün Çemberlitaş'taki Sultan Mahmut'un tür
besinin önüne gömülür. Yıl 1961'dir. 

Şimdi, bunu derinden inceleyelim. Bu hikâyede bizi duygulandıran şey, bir halkın en muhalif, 
en şeytanî, en kâfir fikirleri dile getirmiş bir radikal evliyasını dahi düşmana çiğnetmeyip sahip 
çıkıyor. Düşman ayağı basmasın diye aceleyle halkımız türbeye koşuyor, mezarını kazıyor, kemik
lerini çıkarıp çinko bir kaba koyuyor. 
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Bizim insanımız budur. İşte, biz, bu milletin çocuklarıyız. Halkımızın bu davranışına gözyaşıy
la karşılık vermeliyiz; çünkü, halkımız hangi fikirleri taşırsa taşısın kendi öz evladına sahip çıkıyor. 
Komünist fikirler taşıdığı yüzlerce yıl anlatılan Şeyh Bedreddin'e bu halk sahip çıktı." 

Bir Osmanlı Paşası, Turan için Ruslarla savaşıp Tacikistan'ın Fergana Vadisinde Cegan 
Tepesinde şehit düşen ve orada defnedilen Enver Paşaya sahip çıktı. 

Sırada Nazım Hikmet var. Özgürlük sevdalısı bu adamı, ölümünün 42 nci yılında, ideolojinin 
dar kalıplarının ötesinde düşünme ve tartışma zamanı. İdeolojinin zincirlerinden kurtararak 
Nazım'ın özgürleştirilmesi, Anadolu'nun bütününe ve zenginliğine dahil edilmesi, artık, daha da 
özel bir önem kazanıyor. Ona da sahip çıkmak bizim görevimiz. 

Konuşmamın sonuna doğru yaklaşmışken, son günlerde bir gencimizin gözaltına alınmasına 
neden olan, 28 Haziran 1962'de yazılan bir Nazım Hikmet şiiri okuyarak bitirmeliyim. 

"Vatan Haini 
Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ. 
Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet. 
Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ. 
Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun üstüne, kapkara haykıran puntolarla, 
Bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vilyamson'un 
66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında, Amerikan amirali." 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gündüz, buyurun. 
SÜLEYMAN GÜNDÜZ (Devamla) - Bitiriyorum Başkanım. 
"Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira. 
Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet 
Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ. 
Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, 
Ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. 
Vatan çiftliklerinizse, 
Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, 
Vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan, 
Vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın, 
Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, 
Vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, 
Vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa, 
Ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, 
Vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, 
Vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan, 
Ben vatan hainiyim. 
Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla: 
Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ." 
Simavnalı Şeyh Bedreddin ve Enver Paşa memleketlerine kavuştu; sıra, hasreti çoğaltan Nazım 

Hikmet'te. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
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ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Şimdi, Bush'a okuyordur Tayip Bey bu şiiri. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gündüz. 
Gündemdışı üçüncü söz, gençlik üzerinde yapılan araştırmalarla ilgili söz isteyen, İstanbul 

Milletvekili Sayın Berhan Şimşek'e aittir. 
Buyurun Sayın Şimşek. (CHP sıralarından alkışlar) 
3.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, gençler üzerinde yapılan kamuoyu araştırmalarının 

sonuçlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benden önce gündemdışı 

konuşma yapan Süleyman Gündüz arkadaşıma bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum; çün
kü, Nazım Hikmet, Türkiye'nin Ulusal Kurtuluş Savaşının en büyük destanını bizlere yazılarıyla, 
mısralarıyla, şiirleriyle taşımış bir şairdir. 

Gençler üzerinde yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçlan üzerinde gündemdışı söz almış 
bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Türkiye nüfusunun yaklaşık 40 000 000'u 30 yaşın altındadır; ancak, Türkiye, bugünkü 
yapısıyla genç nüfusuna kaliteli eğitim ve sağlık hizmeti veremiyor, yeterli istihdam alanları 
yaratamıyor. 

Ankara Genç İşadamları Derneğinin 28 soru içeren ve Ankara'da yaşayan 18-25 yaş grubu 
gençlerimize uyguladığı anket sonuçları bu tespiti de açıkça ortaya koymaktadır. 

Gençlerimizin ülkemizden beklentilerinin ve yarınlarına nasıl baktıklarının saptanmaya çalışıl
dığı araştırmada 2 359 gencimiz sorulara yanıt vermiştir. Anket formunda "başka bir ülkede 
yaşamak ister misiniz" sorusuna, gençlerimizin yüzde 58'i "evet" derken, "hayır" diyenlerin oranı 
yüzde 17'dir. Gelecek endişesi taşıyan gençler Türkiye'de yaşamak istemediklerini söylemektedir. 
Gelecekten umutsuz olanlar geçen yıl yüzde 49 iken, bu yıl yüzde 57'ye yükselmiştir. "Gelecekten 
umutluyum" diyen gençler geçen yıl yüzde 33 iken, bu yıl yüzde 28'e düşmüştür. Ankete katılan 
gençlerimizin yüzde 37'si gelecek endişesini, yüzde 36'sı işsizlik sorununu kişisel olarak yaşadık
ları sorunların başına yazmışlardır. Bu araştırmada gençlerimiz "iş bulmak için hangi özelliklere 
sahip olmak gerekir" sorusunu ise, ilginçtir "torpil" olarak yanıtlamıştır. "İyi bir işin anahtarı" 
sorusuna yüzde 48 oranında "önemli yerlerde etkili tanıdıkların olması" yanıtı verilirken, "iyi bir 
okuldan, üniversiteden mezun olmak" yanıtı ise yüzde 22 oranıyla bunun yarısı bile olmamıştır. 

Göreve gelindiğinden beri 76 000 atama gerçekleştiren hükümet, bakanlık merkez ve taşra teş
kilatında görevden almadık yönetici bırakmayan, kararnamesi Cumhurbaşkanı tarafından imzalan
mayan bürokratlar vekâlet yönetimini devreye sokan hükümetin "kadrolaşma yapmıyoruz" söz
lerine, görüldüğü gibi gençlerin de inanmadığı ortadadır. AKP'nin görev verdiği ve bu görevden al
dığı bürokratlarla acil eylem planını gerçekleştiren bir parti değil "Acil Kadrolaşma Partisi" olmuş
tur gençlerin verdiği yanıtta. 

Cumhurbaşkanı mektup yazınca kendisini eleştiriyoruz. Gençler işsiz kalınca, taşı sıkıp suyunu 
çıkarmalarını öğütlüyoruz. Bir taraftan gençlerimiz kendi yaşadıkları sorunlarını ve düşüncelerini 
ortaya koyarken, diğer taraftan hükümetin, büyüme, enflasyon, ihracat rakamlarına bakarak, 
ekonomide işler iyi gidiyor masalları anlatması, hükümet sözcülerinin bu ülke gerçeklerinden 
kopup, sanal bir dünyada yaşadıklarını göstermektedir. 

Kriz öncesi dönemde yüzde 6-7 düzeyindeki işsizlik oranı, büyümenin olduğu 2002-2004 
döneminde yüzde 10'ların üzerinde, yüzde 11,5 seviyelerindedir. Ekonomide yaşandığı ileri sürülen 
ve dünya rekoru olarak anlatılan büyüme, hepimizin bildiği gibi, istihdama yansımamıştır. Türkiye, 
OECD ülkeleri içinde, Polonya, Slovakya ve İspanya'nın ardından işsizlik oranının en yüksek ol
duğu 4 üncü ülke konumundadır. 
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Geçtiğimiz günlerde Mecliste düzenlediği bir basın toplantısında, AKP Genel Başkan Yardım
cısı Nükhet Hotar Hanımefendi, acil eylem planında belirlenen hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığını, 
aciliyeti olan soranların kalmadığını, acil eylem planına da gerek kalmadığını, normal sürece giril
diğini söylemiştir. 

Acil eylem planının en önemli üç ayağını oluşturan yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla 
mücadele konularında, Türkiye, maalesef hepinizin bildiği gibi yerinde sayıyor. Partiniz adına 
yapılan açıklamalarda, aciliyeti olan sorunların kalmadığının söylenmesi gerçeklerle bağdaşmıyor. 
Bu hükümet, acil eylem planlarını, sadece acil, doğal, tabiî afetlere bağlıyorsa, anlaşılan başka bir 
gerekçesi de ortada yoktur. Burada, Bingöl'de dün meydana gelen depremde yaralanan ve zarar 
gören yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; AKP kurulmadan önce, 57 nci hükümet döneminde, Baş
bakanlık önünde, bir esnafımız, yaşadığı ekonomik sorunlara karşı yazarkasayı fırlatmıştı. AKP 
sözcüleri, bu olayı, ekonominin gidişatıyla ilgili bütün yorumlarda kullandılar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Toparlıyorum. 
Şimdi, geçtiğimiz hafta içinde, yine Başbakanlık önünde, bir gencimiz, üzerinden elbiselerini 

çıkardı ve "açım" diye bağırdı; yani, Ankara pembe rüzgâr estirirken, Türk Halkı, işsizlik, geçim 
sıkıntısı, çaresizlik üçgeninde boğuluyor diye bağırdı genç. Acil eylem planında, yoksulluğun, yol
suzluğun giderildiği bir Türkiye vizyonundan bahsediliyor. Geldiğinizde "cepler para dolacak" 
denildi; ikibuçuk yıl geçti, ortada fol yok yumurta yok! Yani, değişen bir şey yok. Rakamlar kul
lanılıyor, rakamların dili değiştiriliyor. Ülkemizde, açlık çeken 900 000'e yakın insanın, temel ih
tiyaçlarını karşılayamayan 19,5 milyon insanın varlığından söz ediliyor. Aciliyeti olanlar sadece 
gençler değil, esnaf, köylüler, işçiler ve biz, rakamlarla oynamaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz gün
lerde -biraz önce de arkadaşım ifade etti- Muğla'nın Milas İlçesinde, bir genç, şiir okuduğu için 
gözaltına alınıyor ve ayrıca, ne acıdır ki, ne talihsizliktir ki, bu gözaltının, şiir okuduğu için ceza 
alan ve "düşüncesine güvenen, düşünce özgürlüğünden korkmaz" diyen Başbakanın yönettiği bir 
ülkede yaşanmasıdır. Kitap toplama emri veren, şiir okuyan gençlerin gözaltına alınma emirlerini 
veren kaymakamlara ne oldu?l 

Değerli arkadaşlarım, önemli olan, yazdığın şiirin arkasında durmaktır, okuduğun şiirin ar
kasında durmaktır. Bu tür olayların yaşanması... Bu hükümetin demokratikleşme, özgürleşme söy
lemlerinde samimî olduğunu, sanırım ki, benim gibi, siz de, vicdan sesinizle düşünemiyorsunuz. 

İktidarınız döneminde gençler için yaptığınız tek şey -Sayın Bakanıma buradan söyleyeyim-19 
Mayıs kutlamalarını statlardan alanlara taşımaktır; bu da eğer iş olarak kabul edilirse. 

Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençler arasında, umutsuzluk ve beklentisizlik bir yaşam 
biçimi haline dönüşmüştür. Oysa, gençlerimiz bunu hak etmemektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, lütfen... 
Buyurun. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - 2005 malî yılı bütçesi üzerinde yapmış olduğum konuşmam

da şunu söylemiştim: Hükümet, ülke halkına Godot'yu bekletiyor. Anlaşılan, bu araştırmaya cevap 
veren gençler, benim gibi ve ülke halkı gibi, Godot'nun gelmeyeceğini fark ettiler. 

Hepinize saygılar sunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şimşek. 
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Gündemdışı konuşmaya, Hükümet adına, Millî Eğitimi Bakanı Hüseyin Çelik cevap verecek
lerdir. 

Buyurun Sayın Çelik. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İs

tanbul Milletvekili Sayın Berhan Şimşek'in yapmış olduğu gündemdışı konuşmaya cevap vermek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Şimşek, gençlikle ilgili yapılmış olan bir araştırmayı Meclis gündemine taşıyacağını 
beyan ederek söz talep etti ve burada konuşmasını yaptı; ama, genel olarak, hükümet icraatlarıyla 
ilgili bir değerlendirme yaptı; bu değerlendirmeye de ayrıca cevap vereceğim. 

Gençliğin problemlerini, Meclis olarak, sorumlu konumda olan insanlar olarak bizim ele al
mamız, milletvekillerimizin bu konuya önem vermesi, şüphesiz ki, takdir ettiğimiz, olması gereken, 
daha çok gündeme getirilmesi gereken bir meseledir. Ülkemizde genç bir nüfus var; 70 000 000 
nüfusumuzun neredeyse 50 000 000 fazlası genç diyebileceğimiz bir nüfustur ve bu da, ülkemizin 
en büyük zenginliğidir. Biz, daima, bununla gurur duyarız, bununla iftihar ederiz. 

Sayın Şimşek'e katılıyorum; gençliğin meseleleri önemlidir, gençliğe daha çok ilgi göster
memiz lazım, gençliğin psikolojik problemleriyle, ekonomik problemleriyle, her türlü meselesiyle 
bizim daha yakından ilgilenmemiz gerekiyor. 20 000 000 çocuk ve gencin eğitiminden sorumlu bir 
bakan olmam hasebiyle de, bunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilenlerdenim. Ancak, Sayın 
Şimşek, tabiî, gençlerimizin işsizliğinden söz etti. Türkiye'deki birçok gencin iş bulamamasından 
dolayı ciddî sıkıntılar çektiğini, o söylemese de, birileri söylemese de biz biliyoruz zaten; ama, 
değerli milletvekilleri, şunu gözardı etmememiz lazım. Biz iktidara geldiğimizde, Türkiye'de, cid
dî manada, siyasî olarak istikrarsız bir hava vardı, ekonomik olarak çok ciddî bir istikrarsızlık var
dı, bütün ülke yarınlarından, geleceğinden ümitsiz bir halde yaşıyordu; ama, Türkiye'de siyasî istik
rar temin edilmiştir, ekonomik istikrar temin edilmiştir. Eğer, devlet kadrolarına birçok insanı alarak 
iş sahibi yapmaktan söz ediyorsak, bütün üniversiteli gençlerin, üniversite mezunlarının veya mes
lek liselerinden mezun olan gençlerin, vasıfsız gençlerin devlet kadrolarına alınarak bunların iş 
sahibi yapılması Türkiye açısından da mümkün değildir; dünyanın hiçbir yerinde de, bu kadar geniş 
bir nüfusu devlet kadrolarına almanın mümkün olmadığını herkes biliyor. 

Gençleri iş sahibi yapabilmemiz için ekonomiyi rayına sokmamız gerekiyordu. Bugün, 
döviziyle, faiziyle, borsasıyla ekonomi son derece stabil bir hale getirilmiştir, dengeler yerine otur
muştur ve Türkiye'de yatırım yapmak açısından, gerek yerli yatırımcıların gerekse yabancı yatırım
cıların güvenli buldukları, istikrarlı buldukları bir ortam oluşmuştur ve ülkemizin dört bir yanında 
da bu yatırımlar yapılmaktadır. Yabancı sermaye, Türkiye'yi, artık, yarınları belli olmayan, bir haf
tası, bir ay sonrası belli olmayan istikrarsız bir ülke olarak görmüyor, aksine, yatırım yapılması için 
cazibe alanı olarak değerlendiriyor ve yatırımlar gelmeye başladı. Dolayısıyla, gençliğe 
yapılabilecek, gençliğin ekonomik sorunlarına çare bulmak, onlara iş bulmak amacıyla 
yapılabilecek en önemli mesele budur. Kısa vadeli palyatif tedbirlerle, 3 gence, 5 gence, 1 000 000 
gence bile iş bulmak, aslında, meseleyi çözmüyor. Eğer, bu salonun içerisindeki oksijenin miktarını 
artırırsak, herkese yetecek kadar bu salonun oksijen miktarını artırırsak hepimiz rahat nefes alırız. 
Aksine, burada oksijen miktarı azalmışken, birkaç insanın ağzına eğer oksijen tüpü dayayarak on
lara sunî teneffüs yaptırırsanız, üç beş kişi rahat nefes alır, diğerleri boğulur. Ülkenin dört bir yanın
da ben il gezilerine gittiğim zaman, gençler geliyorlar "Sayın Bakanım, bizi ne zaman atayacak
sınız, bizi ne zaman devlet kadrolarına alacaksınız" diye soruyorlar. 

Değerli milletvekilleri, hepiniz çok iyi biliyorsunuz, Türkiye'de, şu anda, 2 700 000 civarında 
kamu çalışanı var. Bu kadroları çok fazla şişirmek, aslında, popülist yaklaşım içerisinde olan 
hükümetlerin yapabileceği bir şeydir. Eğer, biz, halka, popülist yaklaşımlarla, şirin görünmek için, 
devlet kadrolarına gerekli gereksiz, verimli verimsiz insanları doldurursak, bu, Türkiye'nin geleceği 
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açısından anlamlı olmaz. Artık, hizmet sektöründe özellikle dört alanda, devlet, personel alıyor, 
bunları atamaya devam ediyor. Eğitim alanında, sağlık alanında, adalet alanında ve güvenlik alanın
da, devlet, şu anda, Türkiye'de gereken personeli alıyor. Hâkimi, savcıyı alıp, atıyor; öğretmenini 
alıyor, atamasını yapıyor. Öte taraftan, polisin atamasını yapıyor, güvenlik güçleriyle ilgili olarak 
personel ihtiyacı neyse bunu karşılıyor; ama, artık, KİT'ler yavaş yavaş özelleştiriliyor -doğrusu da 
budur- bunların özelleştirilmesiyle birlikte bütçenin üzerindeki kamburlar da yavaş yavaş ortadan 
kalkıyor. 

Eğer biz böyle yaparsak, popülist davranmazsak, ekonominin, ekonomi biliminin gereklerini, 
gerçekten, popülist yaklaşımları bir tarafa bırakarak, akim gereği neyse onu yaparak, rasyonel yak
laşımlarla yaparsak, Türkiye düze çıkar ve yarınlarda çocuklarımız, gençlerimiz rahat eder. Aksi 
takdirde, basarsınız parayı, alırsınız personeli ve bunlara o maaşları ödersiniz; ama, Türkiye, işte, 
2000'li yıllarda geldiği noktaya gelir. 

Ben bunları ifade ettikten sonra, Sayın Şimşek'in, özellikle kadrolaşmayla ilgili iddialarıyla il
gili de bir iki şey söylemek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, iktidara geldiğimizden beri en fazla atama Millî Eğitim Bakanlığında 
yapılmıştır. Bakın, Millî Eğitim Bakanlığında, sadece, kadrolu ilk atama olarak, 58 000 öğretmenin 
ataması bizim dönemimizde yapılmıştır. Bütün kamuda 76 000 falan değil -Berhan Bey bunu da 
yanlış biliyor- bütün kamuda atanan personel sayısı bundan çok daha fazladır; çünkü, sadece, 
72 000 küsur kadro eğitime tahsis edilmiştir. Bunun bir kısmı yükseköğretim kurumlarına verilmiş
tir. Sadece Sağlık Bakanlığında atanan personel sayısı 20 000'in üzerindedir. Dolayısıyla, bunların 
toplamı 76 000'in çok daha üzerindedir. Niçin; şimdi, Van'ın Bahçesaraymda, Hakkâri'nin Şemdin-
lisinde veya Adıyaman'ın Gergerinde, Artvin'in Ardanuçunda, eğer sağlık memuru yoksa, hemşire, 
ebe yoksa, oraya da insanlar kolay kolay gitmiyorsa, Sağlık Bakanlığı, çakılı kadro diye bir kadro 
getirmişse, 13 000 kişiyi doğu ve güneydoğuya, Ortaanadolu'nun mahrum bölgelerine göndermişse 
ve bunu yaparken de sınavla bunu yapmışsa, kesinlikle mülakatla yapmamışsa, allahaşkına, bunun 
neresi kadrolaşma?! 

Bakın, ben, size, tekrar, buradan, altını çizerek ifade ediyorum: Millî Eğitim Bakanlığının yap
tığı öğretmen atamalarında, eğer bir tek kişiyle ilgili olarak, iltimas anlamına gelebilecek veyahut 
da partizan kadrolaşma anlamına gelebilecek bir tek örnek görebilirseniz, ben, şu Mecliste, milletin 
huzurunda sizden özür dileyeceğim; ama, değilse, bu iddialarınızdan dolayı sizin özür dilemeniz 
lazım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Ben, teke tek görüşmeye razıyım Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, başka bir şey daha söy

leyeyim: Biz, usta öğretici atıyoruz halk eğitim merkezlerinde çalıştırmak üzere. Öte taraftan, 
anaokullarında, anasınıflarında ders vermek üzere anaokulu öğretmeni tayin ediyoruz. Bunların 
atamalarının nasıl yapıldığını bütün milletvekili arkadaşlarım çok iyi biliyorlar; vekil öğretmenlerin 
atamalarının nasıl yapıldığını herkes çok iyi biliyor; ki, bunlar geçici kadrolardadır. 

Değerli arkadaşlarım, gelelim yönetici atamalarına: Sayın Başbakanımız Uludağ'daki konuş
masında gayet net bir şekilde ortaya koydu. Biz, atadığımız yöneticileri, bir başka ülkeden, bir baş
ka gezegenden ithal ederek atamıyoruz. Bu ülkenin yasalarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, yasalar ve Anayasa çerçevesinde, 
ataması yapılmış, belli yerlere gelmiş olan insanları, biz, getiriyoruz ve bunları... 

NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Üçlü kararnameyle atıyorsunuz... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Evet, üçlü kararnameyle atıyoruz. 

Biz nasıl atama yapıldığını da çok iyi biliyoruz. Her hükümetin, halkın iradesiyle, milletin iradesiy
le, demokratik bir prosedür sonucu demokratik bir süreçten geçerek seçilmiş olan her hükümetin, 
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kendi kadrosunu kurarak -ama, kendi kadrosu derken, teknik anlamda yeterli, bilgi, birikim, 
donanım açısından yeterli olan kadroları işbaşına getirerek- o insanları çalıştırarak başarmak gibi 
bir mecburiyeti vardır. Ben, defalarca söyledim, burada, bu Mecliste söyledim; bazı CHP'li arkadaş
larım kalkıp, burada, kadrolaşmadan söz ettiler ve ben, onlara mertçe dedim ki: Size bir şey 
sorayım. Diyelim ki, siz iktidara geldiniz -ve bir arkadaşımın ismini vererek söyledim. Ben, burada, 
bunu tekrarlamak istemiyorum- mertçe söyleyin, benim getirdiğim, şu anda müsteşarlığa getirdiğim 
insanla çalışacak mısınız, benim getirdiğim müsteşar yardımcısıyla çalışacak mısınız, benim getir
diğim genel müdürle çalışacak mısınız? Nitekim, o arkadaşlar da "evet, çalışacağız" demediler, 
demiyorlar da. 

Kusura bakmayın; yani, bu, başkası için âdet de bizim için kabahat mi?! (AK Parti sıralarından 
alkışlar) Yani, kendi kendimizi kandırmanın anlamı yok. 

Tekrar söylüyorum arkadaşlar; bizim atamasını yaptığımız bütün insanlar, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin vatandaşlarıdır. Bu insanların, zaten, atamaya mâni eğer bir suçları varsa, aldık
ları bir ceza varsa, bunu teklif dahi edemezsiniz. Vekâletle bir insanın bir görevi icra etmesi de, 
bizim Hükümetimizin icat ettiği, bizim Hükümetimiz tarafından uygulamaya başlanmış olan yeni 
bir uygulama değildir. Yıllardan beridir, bazı görevleri insanlar asaleten yaparlar... 

MUHARREM İNCE (Yalova)- Sayın Bakan, ceza almış birinin müdür yardımcısı yapılıp 
yapılmadığını size ispatlarım. Yeni... Geçen hafta... 

BAŞKAN- Sayın İnce, lütfen, hatibe müdahale etmeyelim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla)- İstediğiniz kadar ispatlayın. 
Bakın, şunu söyleyeyim: Bir insan... 
MUHARREM İNCE (Yalova)- Ama, doğum yerine baktım, hemşeri çıktınız! 
BAŞKAN- Lütfen, Sayın İnce... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla)- Bir insan, bakın, maaş kesim cezası 

almadan... 
MUHARREM İNCE (Yalova)- Hemşehri çıktınız!.. 
BAŞKAN- Sayın Milletvekili... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla)- Müsaade eder misiniz. 
Arkadaşlar, bir insan uyarma cezası alır, bir insan kınama cezası alır, onun yöneticiliklere atan

ması için bu engel değil. Eğer, bir insan maaş kesim cezası ve üzerinde bir ceza almışsa, böyle bir... 
Bakın, sonra, bizim yaptığımız bütün atamalar yargı denetimine tabidir. Eğer, yaptığımız yan

lış bir atama varsa ve bu da yargıdan dönerse, biz, yargının gereğini de kesinlikle yapıyoruz. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Kürsüye çık da konuş. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Ben gerek görmüyorum. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Hiç çıkamıyorsunuz ki?.. 
BAŞKAN-Sayın İnce... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Size cevap verme gereğini bile duymuyorum. 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - İkide bir laf atıyor Sayın Başkanım, ikaz edin! Bıraksınlar, 

Sayın Bakanımız bir konuşsun. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Başka ne işe yarar? 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Sen ne işe yarıyorsun? 
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BAŞKAN - Sayın Milletvekili, siz müsaade ederseniz, biz ikaz ediyoruz zaten. 
Sayın Demirbağ... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Özür dilerim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sayın Şimşek, Muğla'daki bir öğ

rencimizin, Nazım Hikmet'e ait bir şiiri okumasından dolayı gözaltına alındığını söyledi. Bakın, 
Sayın Başbakanımız Rusya'dayken bu haberi duydu, buna şiddetli tepki gösterdi. Ben, bu haberi 
duydum, bunu inceledim; bana sorulduğu zaman, insanların okuduğu şiirden dolayı, insanların 
okuduğu kitaptan dolayı, tercih ettiği yazardan dolayı mahkûm edilmesi, gözaltına alınması, 
ifadesine başvurulmasının ilkel bir uygulama olduğunu, bunun yanlış olduğunu söyledim. Şimdi, 
Sayın Başbakan buna tepki göstermişken, ben, Millî Eğitim Bakanı sıfatıyla buna tepki göstermiş
ken, bunu onaylamadığımızı söylemişken, 70 000 000 insanın yaşadığı bir ülkede, Türkiye'nin dört 
bir yanında bazı yanlış uygulamalar olabilir; ama, bunu, bizim tasvip edip etmediğimiz, bunu onay
layıp onaylamadığımız önemlidir. Biz, buna gereken tepkiyi göstermişiz ve bunu onaylamadığımızı 
söylemişiz. Kaldı ki, Muğla'daki öğrencinin okuduğu şiiri, biraz önce, benim partime mensup bir 
milletvekili, Sayın Süleyman Gündüz, gündemdışı yapmış olduğu konuşmada -aynı şiiri- okudu. İş
te, o öğrencinin okuduğu şiir bu şiirdi; biraz önce burada okudu. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Burada okumak serbest. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Dolayısıyla, arkadaşlar, bakın, şu 

anda, Türkiye'nin dört bir yanında bazı doğru şeyler yapılıyor, yanlış şeyler de yapılabilir. Hukuk 
devletinde, demokratik bir ülkede bazı insanlar hata yaparsa, yanlış yaparsa, denetim mekaniz
maları var, hukuk mekanizması var, bunun üstüne gidersiniz. Nitekim, Parlamentonun görevi de 
budur. Eğer, bir yanlış varsa, biz, o yanlışın üzerine hep beraber gideriz; muhalefet de gider, iktidar 
da gider. Dolayısıyla, bunu dile dolamanın hiçbir anlamı yok. 

Sayın Başkan, son olarak, müsaadenizle, Sayın Şimşek'in, yine, 19 Mayısla ilgili söylemiş ol
duğu bir şeyi söyleyeyim. 

Değerli arkadaşlar, bakın, dinî bayramlarımız, bizim bayramlarımızdır; millî bayramlarımız, 
bizim bayramlarımızdır. Bunları, gönül hoşluğuyla, huzur içerisinde, milletçe, coşkuyla kutlamak 
bizim görevimizdir. İnsanların bu kutlamaları yapması için gereken ortamı hazırlamak da bizim 
görevimizdir. 

Her sene, 19 Mayıslar, sadece bazı kuru törenlerle kutlanırdı. Bundan önce coşkulu kutlamalar 
yapılmıştır, güzel şeyler yapılmıştır; onları da kabul ediyorum. Geçmişte, bir haftaya sığdırılan 19 
Mayıs kutlamaları, ilk defa bu yıl, bakın, bizim dönemimizde, benim Bakanlığım döneminde üç 
haftaya yayılmıştır ve 12 başlıkta etkinlik gerçekleştirilmiştir, 21 güne yayılmıştır. 

Sayın Şimşek, duyuyorsun değil mi bunları? Sayın Şimşek, beni duyuyorsunuz, değil mi? 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Ben, çok iyi duyuyorum, cevaplayacağım bunları, merak et

meyin. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, bu, 21 güne yayılmıştır. 

Bakın, bilgi yarışmaları, fuarlar, gençlerimizin yaptığı konserler, resim yarışmaları, kompozisyon 
yarışmaları, Öte taraftan, şiir dinletileri, geziler ve sair birçok etkinlik yapılmıştır ve bu, 21 güne 
yayılmıştır. En görkemli kutlamalardan biri, yine, bu sene, stadyumlarda yapılmıştır. 
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Bütün bunlar yapılmışken... Bakınız, Norveç'in Bergen Kentinde, bütün Avrupa'daki 45 eğitim 
bakanının katıldığı, uluslararası ve Türkiye açısından hayatî önemi haiz olan bir toplantı yapılıyor
du. Benim, bu toplantıda Türkiye'yi temsil etmem gerekiyordu. Avrupalı 45 ülkeye biz diyeceğiz ki; 
Bizim millî bayramımız var; siz, bu toplantıyı erteleyin... Mutlak surette benim katılmam 
gerekiyordu; çünkü, eğitim bakanları toplantısıydı. Ben bu toplantıya katıldım diye, bazı insanlar, 
sıkılmadan, utanmadan "Sayın Bakan 19 Mayıs törenlerine katılmamak için, Norveç'in Bergen Ken
tine gitti" dediler. Bakın, stadyumda, protokol olarak da daha üstte olan bir Başbakan Yardımcımız 
Mehmet Ali Şahin Bey, bana vekâleten, stadyumdaki konuşmayı yaptı. Bu meseleye biz bu kadar 
önem verirken, bu kadar bu meseleyi önemserken, millî bayramlarımızı ülkemizin ortak paydaların
dan biri olarak kabul edip bunları yaparken, hâlâ bu istismarı yapmanın, ben, çok da ahlaklı ol
madığını düşünüyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Burada, ben, bu sözleri, Sayın Şimşek'e değil, özellikle "Sayın Bakan 19 Mayıs törenlerine 
katılmamak için Norveç'e gitti diyenlere söylüyorum ve bunu ayıplıyorum, bunu kınıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tekrar söylüyorum; ilk, daha, 2003 yılında ben şunu söyledim; dedim ki: 
19 Mayıs bayramlarını, Gençlik, Spor ve Atatürk'ü Anma Bayramını, bizim, sadece stadyuma hap
setmemiz doğru değil. Sadece stadyumda olmasın demek, stadyumlarda olan tarafı olsun; ama, biz, 
bunun, bilgilenme, bilinçlenme, şuurlanma, iliklerine kadar hissetme tarafını daha bir ön plana 
çıkaralım. Bunda ne gariplik var, burada hangi yanlışlık var? 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Zihniyet garipliği var. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Benim sözlerim son derece açık ve 

söylediğim sözlerin bugün de arkasındayım. Stadyumlara hapsolmaktan kurtaralım derken, stad
yumlarda kesinlikle yapılmasın falan anlamında söylenmiş bir söz değil, onun bir stadyumda 
yapılacak olan tarafı var; ama, halka mal edilerek, bütün geniş halk kitlelerini, gençliği işin içine 
alarak, bunu dolu dolu yaşamak ve yaşatmak başka bir şeydir. Bizim söylediğimiz budur, yap
tığımız budur, yaptırmakta olduğumuz budur; ama, sürekli olarak Atatürk'ün adını kullanarak, laik
lik... Bakın, laiklik kavramının âdeta içini boşaltarak, bu kavramları vulgarize ederek, bunu âdeta 
toplumsal konsensüsten ziyade, bir buluşma noktası olmaktan ziyade, bir çatışma, bir kavga aracı 
haline getiren insanların tavrını anlamak, bunu onaylamak mümkün değil. 

Ben, son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Hükümetimiz, bu ülkede siyasî istikrar, ekonomik 
istikrar temin etmiştir. Türkiye'de yerli yatırımcı açısından, yabancı yatırımcı açısından son derece 
uygun bir ortam vardır. Borsa istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Enflasyon tekli rakam
lara inmiştir değerli arkadaşlarım; bakın, faizler yüzde 70'ten, yüzde 16-17'lere inmiştir. KOBİ 
kredileri oralardan yüzde 20'lerin altına inmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bitiriyorum. 
Türkiye'nin her tarafında, insanımız, aslında, bunun farkındadır. 
Yurt dışına gittiğiniz zaman, yabancılar da, diğer ülkeler de, Türkiye'deki bu güzelliklerin, bu 

olumlu gelişmelerin farkındadır ve Türkiye, dünyada daha saygın bir noktadadır. Uluslararası top
lantılarda, uluslararası görüşmelerde, bunu, kesinlikle, iliklerinize kadar hissediyorsunuz. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Mutluluktan uçuyoruz(!) 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Dünya bile hayran size! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bu kadar güzellikler varken... 
ERDOĞAN KAPLAN (Tekirdağ) - Esnaf siftahsız dükkân kapatıyor Sayın Bakanım! 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Milletvekili... 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ama... Ama... 
ERDOĞAN KAPLAN (Tekirdağ) - Siftahsız dükkân kapatıyor esnaf! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ama, bunu... 
BAŞKAN - Sayın Milletvekili, lütfen. 
ERDOĞAN KAPLAN (Tekirdağ) - Bilmeden konuşmayın o zaman. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bunu... 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Dünya bile hayran size! 
ERDOĞAN KAPLAN (Tekirdağ) - Halkın içine girmekle mümkün! (AK Parti sıralarından 

"devamlı halkın içindeyiz" sesleri) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar... 
ERDOĞAN KAPLAN (Tekirdağ) - Var mı öyle şey! Halkın içine girin de görün bakalım. 
MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Her gün halkın içindeyiz, her gün... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bir insan... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ERDOĞAN KAPLAN (Tekirdağ) - Evet... Sayın Bakanın daha haberi yok ama!.. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Ya kardeşim, kamu var, niye bağırıyorsun! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sizin celal

lenmenize gerek yok ki... 
MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Bu hafta 6 tane köy dolaştım; halkın içindeyiz. 
ERDOĞAN KAPLAN (Tekirdağ) - Halk duysun diye söylüyorum. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, lütfen, 

bitiriyorum. 
ERDOĞAN KAPLAN (Tekirdağ) - Muhalefet dersi mi vereceksin bize! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bir insan eleştiri yapabilir, 

muhalefet de eleştiri yapma hakkına sahiptir, muhalefetin bizi eleştirmesinden kesinlikle 
rahatsızlık duymayız. Zaten, muhalefet bizi eleştirirse, biz yaptıklarımızı, yapacaklarımızı 
çok daha teyakkuz içerisinde yaparız. Bu da, bizim açımızdan, ülke açısından olumlu, avan
tajlı bir şeydir; ama, lütfen, güzellikleri görelim; ama, varsa, kesinlikle bir yanlış varsa, on
ları da eleştirelim diyorum; ama, hiç eleştirilmeyecek şeyleri de eleştirdiğiniz zaman, 
kamuoyu nezdinde de haklı olmazsınız ve kamuoyu nezdinde de bu yaptıklarınız size itibar 
kazandırmaz diyorum. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Sayın Başkanım... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan... 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, söz istemiştiniz; ama, ne için istiyorsunuz? 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - "Dinlemiyor musunuz" dedi, dinlediğimi kendilerine an

latayım. "Bilgi yanlışlığı var" dedi, izin verirseniz, ifade edeyim. 69'a göre... 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
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BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Ayrıca, çatışma değil de uzlaşma kültürü adına bunu rica 
ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Şimşek, dinlemediğinizi söylemiş veya dinliyor musunuz dedi; ben de din
ledim. 

BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - "Bilgi eksikliği var; söyleyin, ben özür dileyeyim" dedi. İzin 
verirseniz, bunları arz edeyim. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Bakan kendisi talep etti Sayın Başkan. 
ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) - O esnada Muharrem Beyle konuşuyordu, Bakan Bey de "din

lemiyor musunuz" dedi. 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, gündemdışı söz istediniz, söz verildi. Sayın Bakan da, gündemdışı 

konuşmaya, hükümet adına cevap verdi. Konuşmasını dinledim; şahsınıza karşı herhangi bir sataş
ma söz konusu değil. Lütfen, yerinize buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Hayır... Yanlış bilgiden bahsediyorlar. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, kendisine, kendisinin söylediklerinin dışında bir

takım şeyler ifade etti. 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, sizin gündemdışı konuşmanıza karşı verilen bir cevap var. Cevaba 

cevap gibi bir usulümüz söz konusu değil. 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Hayır efendim, o değil. 
BAŞKAN - Lütfen, oturur musunuz... 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Efendim, ben,. İçtüzüğün 69 uncu maddesine göre söz talep 

ediyorum. Hem Sayın Bakanımı dinlediğimi hem de Sayın Bakanım burada isimler istiyor... 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, o zaman, yerinizden 1 dakikalık bir açıklama... 
Buyurun. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Örnek istedi de, örnek verecek şimdi. 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Şimdi, her şeyden önce, bu gündemdışı söz talebinden dolayı ve verdiğiniz için teşekkür 

ediyorum. Önemli olan, çatışma yerine, uzlaşma kültürünü getirmek. Burada bir ideolojik konuşma 
yapmadım, ülkenin tespitlerini yerine getirdim Sayın Başkan. 

Hatırladığım kadarıyla, 58 inci hükümet döneminde, gelir gelmez, 1 041 tane il müdürü, ilçe 
müdürü ve okul müdürünü görevden almıştınız ve gerekçe de, vekâlet olarak görev yaptıkları için. 
Onun için, bugün, 274 bürokrat, müsteşar geçici olarak, 274 kişi vekâleten görev yapıyor. Yani, 
tabiî ki, demokratik teamül içerisinde, burada iktidar olmanızın bizim için de büyük bir onuru var, 
biz de onun için buradayız; fakat, bir gerçek de şu: Bu ülkenin Cumhurbaşkanı var ve hukuk var. 

Ayrıca, söylemiş olduğunuz, isimler söyleyin diye... İsimleri vereyim: Bir arkadaşımız -ismini 
de söyleyeceğim- Adil Elibol, stajyer öğretmen, Adıyaman-Gerger Hidayet İlkokulundan Ankara İl 
Millî Eğitim Müdürlüğünün emrine atanmış. Stajyer bir öğretmenin, ne kanunda ne de yönetmelik
te ataması olabilir. 

İkincisi, Çerkezköy'ün... 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, teşekkür ediyorum. 
Süreniz doldu, 1 dakikalık süre verdim kısa açıklama için; ama, siz başka şeyler açıklıyorsunuz. 
Teşekkür ediyorum. 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakanın istediklerini açıklıyorum. Özür 

dileyen siz mi olacaksınız, özür dileyen ben mi olacağım?.. Bunları size yazılı olarak vereceğim. 
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BAŞKAN- Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Cumhurbaşkanlığının 2 tezkeresi vardır; ayrı ayrı okutup, bilgilerinize sunacağım: 
Kâtip Üyenin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Buyurun. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- îstifaen boşalan bakanlıklara yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/839) 

2 Haziran 2005 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: Başbakanlığın 02.06.2005 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-02/7527 sayılı yazısı 
İstifa eden ve istifaları kabul edilen, 
Güldal Akşit'ten boşalan Devlet Bakanlığına, İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu, 
Zeki Ergezen'den boşalan Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz Özak, 
Sami Güçlü'den boşalan Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Diyarbakır Milletvekili Mehmet 

Mehdi Eker, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince atanmışlardır. 
Bilgilerinize sunarım. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
2.- Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5357 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 

bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/840) 
3.6.2005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: 27.05.2005 günlü, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10978/32850 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 27.5.2005 gününde kabul edilen 5357 sayılı 

"Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" incelenmiştir: 
1 - İncelenen Yasanın 3 üncü maddesiyle, 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 13 üncü maddesine 

eklenen 2 nci fıkrada, 
"(2) İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci 

Bölümlerde yer alanlar hariç; birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı Türkiye'de yargılama 
yapılması, Adalet Bakanının talebine bağlıdır." Denilmiş; buna bağlı olarak maddenin 2 nci fıkrası 
da 3 üncü fıkra olmuştur. 

Düzenlemeyle, fıkrada belirtilen ayrılıklar dışında, yabancı ülkede işlenen, 
- İkinci Kitap, Birinci Kısım altındaki "Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar","Göçmen Kaçak

çılığı ve İnsan Ticareti", 
- İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Sekizinci Bölümde yer alan "Yabancı Devletlerle 

Olan İlişkilere Karşı Suçlar", 
- İşkence, çevrenin kasten kirletilmesi, uyuşturucu ya da uyarıcı madde üretim ve ticareti, uyuş

turucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, parada sahtecilik, para ve kıymetli damgalan 
imale yarayan araçların üretimi ve ticareti, mühürde sahtecilik, fuhuş, rüşvet, deniz, demiryolu ya da 
havayolu ulaşım araçlarının kaçırılması, alıkonulması ya da bu araçlara karşı işlenen zarar verme suçlan, 
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nedenleriyle, Türk yurttaşı olup olmadığına bakılmaksızın failin Türkiye'de yargılanabilmesi 
Adalet Bakanının istemine bağlı tutulmuştur. 

Madde gerekçesinde, Adalet Bakanına bu yetkinin verilmesi, sayılan suçlardan bir kısmıyla il
gili olarak "kamu davasının açılmasında zorunluluk kuralı"nın benimsenmesinin, kimi durumlarda 
politik bir sorun yaratabilecek nitelikte olmasına bağlanmıştır. 

Madde gerekçesinden de açıkça anlaşıldığı gibi, fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı failin 
Türkiye'de yargılanabilmesi Adalet Bakanının takdirine bırakılmıştır. Bu yetkinin yaratacağı sonuca 
göre, yurt dışında aynı suçu işleyen iki kişiden biri Adalet Bakanının istemi üzerine Türkiye'de yar
gılanacak, diğeri, istemde bulunulmazsa yargılamadan kurtulabilecektir. 

Gerek 765 sayılı önceki Türk Ceza Yasasının 4 üncü, gerek 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 
13 üncü maddelerinde devletin yabancı bir ülkede suç işleyen "yurttaşını" cezalandırması, "suç 
failine göre kişisellik" ilkesi gözönünde tutularak düzenlenmiştir. 

Bu düzenlemelerin amacı, yabancı ülkede suç işleyen, ancak kendi ülkesine döndüğü için ve 
"yurttaşların verilmemesi ilkesi" nedeniyle suçu işlediği ülkede cezalandırılamayan kişinin, kimi 
koşullarla ülkesinde cezalandırılmasını sağlamaktır. Böylece, nerede işlenirse işlensin hiçbir suç 
cezasız kalmayacaktır. 

Bununla birlikte, 765 sayılı önceki Türk Ceza Yasası'nın 6. maddesinde, incelenen yasanın 3 
üncü maddesiyle getirilen sistemden farklı biçimde, yabancı ülkede, Türkiye ya da Türk yurttaşının 
zararına cürüm işleyen "yabancıların" Türkiye'de yargılanabilmesi, diğer koşulların yanında Adalet 
Bakanının istemine bağlı kılınmış, suçun bir Türk yurttaşınca işlenmesi durumu öngörülmemiştir. 

Oysa, incelenen yasanın 3 üncü maddesiyle getirilen düzenlemede, Türk-yabancı ayrımı yapıl
maksızın, fıkrada belirtilen suçlar nedeniyle Türkiye'de yargılama yapılabilmesi Adalet Bakanının 
istemine bağlanmıştır. 

Gerçi, 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 13 üncü maddesinin 2. fıkrasında, yabancı bir ülkede 
işlediği suç nedeniyle o ülkede yargılanan kişilerin Adalet Bakanının istemiyle Türkiye'de yeniden 
yargılanabilmelerini olanaklı kılan bir kural vardır. Ancak, bu kural, bir kişinin aynı suçtan ikinci 
kez yargılanmaması ilkesine karşın, fıkrada sayılan suçların önemi nedeniyle, devletin egemenlik 
hakkı gözetilerek getirilmiştir. 

İncelenen yasanın 3 üncü maddesiyle eklenen 2 nci fıkra kuralında ise, kapsama giren suçları 
işleyen kişilerin Türkiye'de yargılanmaları Adalet Bakanının istemine bağlı tutulurken, suçun 
önemi gözönünde bulundurulmadığı gibi, failin ya da faillerin yabancı ülkede yargılanıp yargılan
madıklarına da bakılmamaktadır. 

Başka bir anlatımla, 5237 sayılı Yasanın 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında tanınan istemde 
bulunma yetkisinin kullanılmaması durumunda, kişi ikinci kez yargılanmamış olacak; buna karşılık, 
incelenen yasa ile getirilen 2 nci fıkradaki istemde bulunma yetkisinin kullanılmaması durumunda 
ise, kişi hiç yargılanmamış olacaktır. 

Bu nedenle her iki fıkrada Adalet Bakanına tanınan yetkiler arasında önemli fark bulunmak
tadır. 

İncelenen Yasayla getirilen, failin yargılanmasını ve cezalandırılmasını Adalet Bakanının, 
siyasal ve öznel olarak kullanılabilecek biçimde takdirine bırakan düzenlemenin ayrıcalık niteliğin
de olduğu ortadadır. 

Anayasanın 2 nci maddesinde, hukuk devleti ilkesi Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri arasın
da sayılmış; 10 uncu maddesinde de, herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, 
din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrım gözetilmeksizin yasa önünde eşit olduğu; hiçbir kişiye, 
aileye, zümreye ya da sınıfa ayrıcalık tanınamayacağı, devlet organları ve yönetimin tüm işlemlerin
de yasa önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorunda oldukları kurala bağlanmıştır. 

- 4 7 8 -



T.B.M.M. B : 108 7 . 6 . 2 0 0 5 0 : 1 

Hukuk devleti, Anayasa Mahkemesinin pek çok kararında belirtildiği gibi, insan haklarına 
dayanan, hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alan
da adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya aykın tutum ve durum
lardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, anayasa ve hukukun üstün kurallarıy
la kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık, yasaların üstünde yasa koyucunun bozamayacağı 
temel hukuk ilkeleri ve Anayasanın bulunduğu bilincinde olan devlettir. 

Hukuk devleti ve eşitlik ilkeleri, hangi nedenle olursa olsun hiç kimsenin hukukun üstünde 
tutulmamasını, ceza yönünden sorumsuzluk durumlarının belli bir amacın gerçekleşmesini sağ
lamaya yönelik olarak, suç failleri arasında farklılık yaratmayacak ve sınırlı biçimde getirilmesini 
gerektirmektedir. 

Yabancı ülkede işlenmiş olsa da, kimi suçlardan dolayı kişiler için, Adalet Bakanı'nın takdirine 
dayalı olarak getirilen sorumsuzluk durumunun, hukuka aykın ayrıcalık olduğu, eşitsizlik yarattığı 
ve hukuk devletinde bu tür ayncalıklara ve eşitsizliklere yer verilemeyeceği açıktır. 

Bu nedenle, incelenen yasanın 3 üncü maddesiyle yapılan düzenleme hukuk devleti ve eşitlik 
ilkeleriyle bağdaşmamakta, toplumun adalet duygularını incitecek nitelikte bulunmaktadır. 

2- İncelenen yasanın 29 uncu maddesiyle değiştirilen 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 263 ün
cü maddesinde, 

"(1) Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan veya işleten kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis 
veya adli para cezası ile cezalandınlır.", 

Düzenlemesine yer verilmiştir. 
a- İncelenen yasanın 29 uncu maddesiyle, 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının, yasaya aykın 

eğitim kurumu açma suçunu ve bu suçun cezasını içeren 263 üncü maddesi yeniden düzenlenmek
tedir. 

Yapılan düzenlemede, yasalara aykırı olarak eğitim kurumu açan ve işletenlere, üç aydan bir 
yıla kadar hapis ya da adlî para cezası verileceği belirtilmektedir. 

Yasaya aykırı eğitim kurumlanyla ilgili suç ve ceza kapsamında yapılan değişikliğin daha iyi 
anlaşılabilmesi için, 765 sayılı önceki Türk Ceza Yasasının aynı konuyu düzenleyen 261 inci mad
desi ile 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 263 üncü maddesinin incelenmesinde yarar bulunmaktadır. 

765 sayılı önceki yasanın 261 inci maddesinde, 
"Kanun ve nizamlara aykın olarak mektep veya dershane açanlar, açılan mektep veya dershane 

kapatılmakla beraber altı aydan iki seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
Ruhsatsız öğretmenlik edenlerle bunları istihdam eyleyenlere de aynı ceza verilir. 
Mükerrirler hakkında verilecek ceza bir sene hapisten aşağı olamaz.", 
Kuralına yer verilmiştir. 
5237 sayılı Yasanın 263 üncü maddesinde ise, 
"(1) Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açanlara, bunları çalıştıranlara ve bu kurumlarda, 

kanuna aykırı olarak açıldığını bildiği halde öğretmenlik yapanlara, altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

(2) Yukandaki fıkrada gösterilen yerlerin kapatılmasına da karar verilir.", 
Düzenlemesi bulunmaktadır. Maddenin incelenmesinden, önceki yasanın ilgili kuralının, 

cezanın üst sınırını artırılmasıyla öz olarak korunduğu görülmektedir. 
Oysa, incelenen yasanın 29 uncu maddesiyle yapılan değişiklikle, 
- Yasaya aykırı olarak açıldığını bilmesine karşın eğitim kurumlarında öğretmenlik yapanlar 

kapsamdan çıkarılarak bu gibilerin cezalandırılmaları önlenmekte, 
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- Yasaya aykırı eğitim kurumu açan ya da işletenlere verilecek cezaların alt ve üst tutarları cay
dırıcılık sınırlarının altına düşürülmekte, 

- 647 ve 5237 sayılı Yasalardaki infaz kurallarına göre, bir yıldan uzun süreli hapis cezalarının 
paraya çevrilmesi olanaklı değilken ve kimi koşullara bağlanmışken, getirilen düzenlemeyle yasaya 
aykırı eğitim kurumu açan ya da işletenlere hapis cezası yerine adlî para cezası verilmesi olanaklı 
kılınmakta, 

- Yasaya aykırı olarak açıldığı ve işletildiği ya da işletildiği mahkeme kararıyla saptanmasına 
karşın bu eğitim kurumlarının kapatılması cezası kaldırılmaktadır. 

Böylece, yasaya aykırı eğitim kurumlarının açılıp işletilmesi özendirilmekte ya da çalış
malarını sürdürmesine olanak sağlanmaktadır. 

b- "Yasaya aykırı" kavramı yasalarla birlikte Anayasayı da kapsadığından, getirilmek istenilen 
kural, aynı zamanda anayasal ilke ve kurallara aykırı eğitim kurumlarının açılıp işletilmesine ya da 
çalışmalarını sürdürmesine olanak sağlandığı anlamına gelmektedir. 

765 ve 5237 sayılı Yasalarda, yasaya aykırı eğitim kurumu açma, bunları işletme ve buralarda 
öğretmenlik yapma eylemlerinin suç olarak tanımlanmasının amacı, eğitim kurumlarını devletin 
gözetim ve denetimi altında tutarak, eğitim ve öğretim hakkının kötüye kullanılıp, çağdaş bilim ve 
eğitim esaslarına aykırı eğitim ve öğretim yerlerinin açılmasını önlemektir. 

Bu bağlamda, anılan yasaların hedefinin, ayrılıkçı terör örgütlerinin, misyonerlik etkinlikleriy
le uğraşanların ve din devleti yanlısı tarikatların, Devletin ilgili kurumlarından izin almadan, 
yasadışı yollarla okul ya da kurs açmalarının önlenmesi; böylece, sapkın yöntemlerle gençlerin çağ
dışı, bölücü ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesine aykırı biçimde eğitilmelerinin önlen
mesi olduğu açıktır. 

Sözkonusu yasalardaki bu amaç ve hedefin incelenen yasada korunmadığı görülmektedir. Yeni 
düzenlemeye göre, yasaya aykırı olarak açıldığı saptanan eğitim kurumunu açan ve işleten kişi ya 
da kişiler yargılanıp, yalnızca adli para cezası ile cezalandırabilecek; bu tür yerlerde öğretmenlik 
yapanlar ise cezalandırılmayacak, bu yerlerin kapatılabilmeleri de yönetimin takdirine kalacaktır. 

Anayasanın 42 nci maddesinde, eğitim ve öğretimin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, 
çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yapılacağı belirtildikten sonra bu esaslara aykırı eğitim ve 
öğretim yerleri açılamayacağı kurala bağlanmıştır. 

Anayasada "bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamayacağımın açıkça vurgulan
ması, bu esaslara aykırılığı saptananların kapatılmasının da zorunluluğunu göstermektedir. 

Devletin görevi yasalara aykırı eğitim kurumlarını yaşatmak değil, temelli ortadan kaldırmak
tır. Devlet, yasaya aykırı eğitim kurumlarının açılmasını, yapacağı düzenlemelerle başından ön
lemek zorundadır. Anayasanın 42 nci maddesinde, devlete bu amaçla gerekli yasal ve yönetsel 
düzenlemeleri yapma görevi verilmiştir. Bu, başta yasama organı olmak üzere tüm devlet organ
larının yükümlülüğüdür. 

Tüm kurumlar için olduğu gibi, eğitim kurumlarının da açılıp işletilmesinin yasalara uygun ol
ması zorunludur. Kurumlar, kurumları işletenler ve bu kurumlarda çalıştırılacakların yasal koşulları 
ve nitelikleri taşımaları kamu düzeninin zorunlu gereğidir. Yasalara uyumun sağlanması ve ay
kırılıkların önlenmesi devletin varoluş nedeni, huzur ve güven içinde bir arada yaşamanın vazgeçil
mez koşuludur. 

Bir eğitim kurumunun yasaya aykırı olarak açıldığının yargı yerince saptanması durumunda, 
bu suçun cezası mutlaka kapatma olmalı, suç, kurum yönünden cezasız kalmamalıdır. 

Yasaya aykırı eğitim kurumlarına kapatma cezası verilmeyerek, kapatma işleminin bir yönet
sel işleme, yöneticilerin takdirine bırakılması yasaya aykırılığa süreklilik kazandırabilecektir ki, bu 
durumu hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırmak olanaksızdır. 
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Ayrıca, incelenen Yasanın 29 uncu maddesiyle yapılan düzenlemede kapatma cezasına yer 
verilmemesi Anayasanın 42 nci maddesine de uygun düşmemekte, bunun, suçun niteliği ile bağdaş-
tırılmasına da olanak bulunmamaktadır. 

c- Demokrasiyi ve çağdaş değerleri özümsemiş, Cumhuriyetin temel niteliklerini benimsemiş, 
her türlü dogmadan uzak kalıp sorgulayabilen, özgür düşünceli bir gençlik yetiştirmenin ve ulusun 
aydınlık geleceğinin temel koşulu, bu amaçlara odaklanmış eğitim kurumları ve eğitim personeline 
sahip olmaktır. Bu da, ancak anayasal ilke ve kurallar çerçevesinde çıkarılmış yasalarla sağlanabilir. 

Gerek bu nedenle, gerek eğitimin Cumhuriyet değerlerine aykırı yönlere saptırılmasını ön
lemek amacıyla Anayasanın 42 nci maddesinde, eğitim ve öğretimin devletin denetim ve gözetimi 
altında bulundurulması öngörülmüştür. 

Çağdaş yönetim anlayışında eğitim, devletin temel görevleri arasında sayılmakta, ülke olanak
larının bu alanlara özgülenmesiyle başarının yakalanacağı vurgulanmaktadır. 

Özellikle eğitim konusunda başarılı olamayan ülkelerin geleceklerinin tehlikede ve karanlık ol
duğu kuşkusuzdur. Çünkü eğitim, diğer tüm başarıların temelini, altyapısını ve kaynağını oluştur
maktadır. 

Çocuklarımızın, ülkemizin gerçekleri ve gereksinimleri yönünde, gelişen ve değişen dünya 
gereklerine uygun çağdaş bir eğitim ortamı içinde yetiştirilmesi çağı yakalamanın zorunlu 
koşuludur. 

Anayasanın çağdaş bir eğitim ve öğretim öngörülen 42 nci maddesinde, 
- Eğitim ve öğretimin, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve esaslarına 

göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılacağı; bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri 
açılamayacağı, 

- Eğitim ve öğretim özgürlüğünün Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmayacağı, belir
tilmiştir. 

Devletin eğitim ve öğretimdeki gözetim ve denetim görevi, laiklik ve bunun eğitimdeki yan
sıması olan öğretim birliği ilkesine aykırı etkinlik ve öğretim yapılmasına izin verilmemesi görevini 
de kapsamaktadır. Eğitim ve öğretimde böylesine önemli yer tutan laiklik ve öğretim birliği il
kelerinin anayasal içeriğinin irdelenmesinde yarar bulunmaktadır. 

aa- Anayasanın 1 inci maddesinde, Türkiye Devletinin bir cumhuriyet olduğu belirtilmiş; 2 nci 
maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin, başlangıçta yer verilen temel ilkelere dayanan, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış; 4 üncü maddesinde de, 1 ve 2 nci maddeler
deki "Cumhuriyef'in ve "Cumhuriyetin nitelikleri"nin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin 
önerilemeyeceği kurala bağlanmıştır. 

Böylece, Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinden olan laiklik, anayasal içeriğiyle güvence al
tına alınmıştır. 

Anayasanın 176 nci maddesine göre, Anayasa metnine dahil olan, Anayasanın dayandığı temel 
görüş ve ilkeleri içeren başlangıç bölümü, maddelerin amacını ve yönünü belirten bir kaynaktır. Madde 
gerekçesinde de, başlangıç bölümünün Anayasanın diğer kuralları ile eşdeğer olduğu vurgulanmıştır. 

Anayasanın başlangıç bölümünde, 
- Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasanın, Atatürk ilke ve dev

rimleri doğrultusunda anlaşılması, sözünün ve ruhunun bu yönde mutlak sadakatle yorumlanıp uy
gulanması gerektiği, 

- Hiçbir etkinliğin Atatürk ilke ve devrimleri karşısında koruma göremeyeceği, 
- Laiklik ilkesi gereği kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırıl-

mayacağı, 
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Belirtilmiştir. Böylece, Cumhuriyetin niteliklerinin en önemlisi ve diğer niteliklerin temeli olan 
laiklik, Anayasaya yön veren ilkeler arasındaki yerini almış ve anayasal tanımını bulmuştur. 

Bu tanıma göre laiklik, dinin, sosyal, siyasal ve hukuksal bir güç ve düzenleyici olmasını ön
leyen temel ilkedir. Bu işlevine uygun olarak Anayasanın 24 üncü maddesinde de, 

- Devletin sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuksal temel düzeninin kısmen de olsa din kural
larına dayandmlamayacağı, 

- Dinin ya da din duygularının yahut dince kutsal sayılan şeylerin, siyasal ya da kişisel çıkar 
yahut nüfuz sağlama amacıyla kötüye kullanılamayacağı, 

Açık biçimde belirtilmiştir. 
Anayasanın 13 üncü maddesinde, temel hak ve özgürlüklerin laik Cumhuriyetin gereklerine 

uygun olarak yasayla sınırlanabileceği; 14 üncü maddesinde de, Anayasada yer verilen hak ve öz
gürlüklerin laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan etkinlikler biçiminde kul
lanılamayacağı öngörülmüştür. 

Böylece, temel hak ve özgürlüklerin laik Cumhuriyeti zedeleyecek biçimde kötüye kullanıl
ması önlenmiş, gerekirse laik Cumhuriyeti korumak için temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırıl
ması kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi, coğrafi ve siyasal yönden tekil devlet yapısını ve 
tam bağımsızlık ilkesini, yönetsel yönden laik, demokratik, sosyal, hukuk devletini, ekonomik, sos
yal, kültürel ve sanatsal yönden de çağdaş bir Türkiye'yi hedeflemektedir. 

Atatürk devriminin amacı, aydınlanma çağını yakalamak ve Türk toplumunu çağdaşlaştırmak
tır. Bu amaç, Anayasanın başlangıcında "çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak", 174 üncü maddesin
de de, "çağdaş uygarlık düzeyini aşmak" biçiminde anlatımını bulmuştur. 

Devrimin temeli, amacına bağlı olarak laiklik ilkesidir. Laiklik ilkesi, Türkiye Cumhuriyetini 
oluşturan tüm değerlerin temel taşıdır. Anayasada benimsenen laiklik ilkesinin, yukarıda belirtilen 
amaç bağlamında değerlendirilmesi ve yorumlanması zorunludur. 

Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında da belirtildiği gibi, laiklik, ülkelerin içinde bulun
duğu tarihsel, siyasal, toplumsal koşullara ve her dinin bünyesinin gerektirdiği isterlere bağlı olarak 
ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 

Bu farklılık nedeniyle her ülkenin laiklik anlayışı o ülkenin Anayasasına yansımıştır. Türkiye 
için özellik taşıyan laiklik de, Anayasada benimsenen ve korunan içerikteki bir ilkedir. 

Anayasa, bireyin inanç alanında kaldığı sürece din ve inanç olgusuna sınırsız bir özgürlük 
tanımakta, buna karşın toplumsal yaşamı etkilediğinde, açığa vurulduğunda kamu düzenini koruma 
amacıyla bu özgürlük sınırlanabilmektedir. Bu bağlamda, devlet, dinin kötüye kullanılmasını ve 
sömürülmesini önleyecek önlemleri almakla yükümlü kılınmıştır. 

bb- Anayasanın 174 üncü maddesinde, Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne 
çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini koruma amacı güden devrim yasaları tek tek 
sayılarak anayasal güvenceye alınmıştır. 

Bu yasalar, maddede de belirtildiği gibi laiklik ilkesiyle doğrudan ilgili bulunmakta, Cum
huriyetimizin laik niteliğini somutlaştırmakta ve ona içerik kazandırmaktadır. Bu nedenle, 
Anayasanın 174 üncü maddesi, başlangıcı ile 2 nci ve 24 üncü maddelerinden ayrı düşünülemez ve 
onları tamamlayıcı niteliktedir. 

Ayrıca, 174 üncü maddede yer verilen ve Cumhuriyetin kuruluş yıllarında yeni rejimi oluştur
mak amacıyla çıkarılan yasaların "inkılap yasaları" olarak anılmaları, bu yasaların Türk devrimi ve 
Atatürk ilkelerinin gerçekleşme aracı olduğunu göstermektedir. 

Bundan da anlaşılmaktadır ki, laiklik, tüm anayasal kurallara egemen bir ilkedir 
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Anayasa koyucu, Atatürk devrimlerinin temel felsefesinin önemini, devrim yasalarını 174 ün
cü maddesi ile korumaya alarak vurgulamak istemiştir. Gerçekten, 1982 Anayasasının "İnkılap 
kanunlarının korunması" başlıklı 174 üncü maddesinin gerekçesinde, 

"Atatürk inkılaplarının Atatürk'ün amaç olarak gösterdiği Batı uygarlık düzeyine varıştaki 
önemleri tartışılmayacak kadar açıktır. Türk Milleti bu inkılapların bilincine varmış ve onlarla ilgili 
değerlendirmelerini etrafında toplandığı fikirler nüvesine katmıştır. 

Ancak zaman zaman Atatürk inkılaplarının anlamını kavrayamayanların belirdikleri görül
düğünden inkılapları Anayasanın himayesine alan 1961 Anayasasındaki hükmün yeni Anayasada 
korunması yerinde görülmüştür." 

denilerek, devrimlerin Anayasanın korunmasına alındığı belirtilmiştir. 
Ülkemizde laik öğretime geçiş, Anayasanın 174 üncü maddesiyle korumaya alınan 3 Mart 

1924 günlü, 430 sayılı Öğretim Birliği Yasası ile gerçekleştirilmiştir. Bu Yasa ile, 
- Türkiye'deki tüm okullar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmış, 
- Seriye ve Evkaf Bakanlığı ile vakıflarca yönetilen medreseler ve dinî eğitim veren okullar 

kapatılmış, 
- Diyanet uzmanları yetiştirmek üzere ilahiyat fakültesi, imam ve hatip gibi din hizmetlerini 

yürüteceklerin yetiştirilmesi amacıyla okullar açılması için Millî Eğitim Bakanlığına görev ve yet
ki verilmiştir. 

Öğretim birliği ilkesinin amacı, akla ve bilime dayalı programlarla çağdaş uygarlık hedefine 
yönlendirilmiş yurttaşlar yaratmaktır. 

İkili öğretim, yani bir yanda akla ve bilime, öte yanda dinsel öğretiye dayalı öğretim toplum
da ikiliğe yol açacak, kaos ve karmaşa yaratacaktır. Bunun çağdaşlaşma hedefine ve ulusal birliğe 
zararı açıktır. 

Öğretim Birliği Yasasının gerekçesinde, 
"Bir devletin genel eğitim ve kültür politikasında ulusun düşünce ve duygu bütünlüğünü sağ

lamak için öğrenim birliği en doğru, en bilimsel ve her yerde yaran ve olumluluğu görülmüş bir il
kedir. 1839 Gülhane Fermanından sonra açılan Kutlu Düzenleme (Tanzimat-ı Hayriye) döneminde öğ
renim birliğine başlanmak istenmişse de, bunda başanlı olunamamış ve tam tersine bu alanda bir ikilik 
yaratılmıştır. Bu ikilik eğitim ve öğretim açısından birçok olumsuz sonuç yaratmıştır. Bir ulus birey
leri, ancak bir eğitim görebilir. Bir ülkede iki türlü eğitim, iki türlü insan yetiştirir. Bu ise duygu, 
düşünce ve dayanışma birliği amaçlarını tümüyle yok eder. Yasa önerimizin kabulü durumunda, Tür
kiye Cumhuriyetindeki her çeşit eğitim-öğretim kurumlannın bağlanacaktan tek yer Eğitim Bakanlığı 
olacaktır. Cumhuriyetin kültür politikasından ve kültürümüzü duygu ve düşünce birliği içinde ilerlet
mekte görevli olan Eğitim Bakanlığı, müspet ve bütünleşmiş bir eğitim politikası uygulayacaktır." 

Denilerek, öğretim birliği ilkesinin önemi vurgulanmış ve temeli atılmıştır. Öğretim birliği il
kesi, laik eğitim ve öğretimin vazgeçilmez koşulu olarak laiklik ilkesinin önemli alanlarından birini 
oluşturmaktadır. 

Öğretim Birliği Yasasının bir başka amacı, din kültürünü bilimsel ortamda edinmiş, aydın, top
lumu batıl inançtan kurtarabilecek din adamları yetiştirilmesidir. 

Bu amaç, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi alanlardaki dini hizmetleri yerine 
getirmek için, öğrencileri bu mesleğe hazırlayıcı programlar çerçevesinde eğitim ve öğretim veril
mesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Öte yandan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Yasasının 32 nci maddesinde, öğretim birliği il
kesine uygun olarak imam hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dinî hiz
metlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığınca 
açılan, ortaöğretim sistemi içindeki öğretim kurumlan olarak tanımlanmıştır. 
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Böylece, bir yandan eğitim kurumlarının, bu bağlamda Kur'an kurslarının Atatürk ilke ve dev
rimleri ile çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı eğitim verip vermediği devletin gözetimi ve 
denetimine bırakılırken, öte yandan da Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetleri yerine 
getirebilecek elemanların yetiştirilmesi görevi devlet okullarına verilmektedir. 

Devlet gözetimi ve denetiminin olmadığı ya da sonuç vermediği ortamlarda dinsel ve bilimsel 
ikili eğitimin gelişip yerleşmesi kaçınılmazdır. 

İncelenen yasanın 29 uncu maddesiyle yapılan düzenleme zaman içinde ikili eğitime yol açacak 
niteliktedir. Yasaların izin vermediği kurumlarda din eğitimi yapılmasına, bu yerleri açmanın ve 
çalıştırmanın neredeyse teşvik edilmesine, bu kurumlara dolaylı destek verilmesine, zaman içinde 
ikili eğitime yol açacak nitelikteki düzenlemenin, laiklik ve öğretim birliği ilkeleriyle, çağdaş ve 
bilimsel eğitim anlayışıyla ve cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle bağdaşmayacağı açıktır. 

Öte yandan, Anayasanın başlangıç bölümüyle 3 üncü maddesinde, Türkiye Devletinin ülkesi 
ve ulusuyla bölünmez bir bütün olduğu belirtilmiş; 5 inci maddesinde, devlete, ulusun bütünlüğü ve 
ülkenin bölünmezliğini korumak görevi verilmiştir. 

Yasadışı ayrılıkçı ve dinsel eğitim kurumlarının yetiştireceği Türkiye Cumhuriyeti yurttaş
larının sahip olacakları sapkın düşüncelerin gelecekte ülke ve ulus birliğine tehdit oluşturabileceği 
ortadadır. 

Bu nedenle, 29 uncu maddeyle yapılan düzenleme ülke ve ulus birliği ilkelerine de uygun düş
memektedir. 

d- Anayasada yer verilen laiklik ilkesi uyarınca, İslam Dininin aydın din adamlarınca anlatılıp 
öğretilmesi Türkiye Cumhuriyetinin kalıcılığı yönünden de zorunludur. 

Bu nedenle, Anayasanın 136 ncı maddesinde, genel idare içinde yer verilen Diyanet İşleri Baş
kanlığının, laiklik ilkesi doğrultusunda, tüm siyasal görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak, ulusun 
dayanışması ve bütünleşmesini amaç edinerek, özel yasasında gösterilen görevleri yerine getireceği 
belirtilmiştir. 

22.6.1965 günlü, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Yasaya, 22.7.1999 günlü, 4415 sayılı yasayla eklenen ek 3 üncü maddede de, Kur'an ve anlamını 
öğrenmek ve dinî bilgiler almak isteyenlerden ilköğretimi bitirenler için Diyanet İşleri Başkan
lığınca Kur'an kursları açılacağı; ayrıca, 5 inci sınıfı bitirenler için tatillerde, Millî Eğitim Bakan
lığının denetim ve gözetiminde yaz kursları açılacağı kurala bağlanmıştır. 

633 sayılı Yasanın 16 ncı maddesine göre de, il ve ilçe müftüleri bölgelerindeki din hizmet
lerini, dinî kuruluşları yönetmekte, din görevlerinin hizmetlerini düzenleyip denetlemektedir. 

Görüldüğü gibi, Kur'an kurslarının yönetim ve denetimi anayasal ilke ve kurallara uygun 
biçimde bir yönetim birimi olan il ve ilçe müftülüklerine verilmiştir. 

Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk Ulusunun tüm bireylerini, Atatürk ilke ve devrimlerine 
ve Anayasada anlatımını bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasanın başlangıcında belirtilen 
temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine kar
şı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları yaşamında uygulayan yurttaşlar olarak yetiştirmektir. 

Eğitimde, planlama ve program kadar, belki ondan da fazla önemli olan uygulamadır. Uy
gulamada yaşanacak sapmalar, laik eğitim ve ulusal birlik yönünden aykırılıklara neden olacaktır. 

Bu nedenle, eğitim hizmetlerinin, yurt düzeyinde, ülkedeki tüm yurttaşlara fırsat ve olanak eşit
liği sunacak biçimde merkezî yönetimin genel sorumluluğu altında yürütülmesi gerekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle, incelenen yasanın 3 ve 29 uncu maddelerindeki düzenlemeler; hukuk 
devleti, eşitlik, laiklik, ülke ve ulus birliği, öğretim birliği ilkeleriyle, cumhuriyetin kuruluş fel
sefesiyle, çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışıyla bağdaşmamakta, toplumun adalet duygularını in
citecek nitelikte bulunmaktadır. 
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Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun bulunmayan 5357 sayılı "Türk Ceza 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 3 ve 29 uncu maddelerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nce bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca 
ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 1 tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize 

sunacağım. 
Okutuyorum: 
3.- İsviçre Federal Parlamentosu Kantonlar Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanının 

davetine icabetle Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir par
lamento heyetinin İsviçre'ye yapacağı resmi ziyarete Kars Milletvekili Selami Yiğit'in yerine Deniz
li Milletvekili Haşim Oral'ın katılacağına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/841) 

3 Haziran 2005 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

İsviçre Federal Parlamentosu Kantonlar Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanının vaki 
davetine icabetle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan Parlamen
to Heyetinin 13-17 Haziran 2005 tarihleri arasında İsviçre'ye yapacağı resmî ziyaret için CHP Grup 
Başkanlığı, Kars Milletvekili Selami Yiğit'in yerine Denizli Milletvekili Haşim Oral'ın katılacağını 
bildirmiştir. 

Söz konusu isim değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi 
hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
(10/125) esas numaralı Meclis araştırması önergesinden bazı milletvekillerinin imzalarını çek

tiklerine dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
4.- Bazı milletvekillerinin (10/125) esas numaralı Meclis araştırması önergesinden imzalarını 

çektiklerine ilişkin önergeleri (4/303) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

(10/125) esas numaralı Meclis araştırması önergesindeki imzamızı geri çekiyoruz. 
Gereğini arz ederiz. 
Erdoğan Yetenç 
Ali Rıza Bodur 
Osman Kaptan 
Ali Rıza Gülçiçek 
Halil Tiryaki 
Bayram Meral 
Halil Akyüz 
Nuri Çilingir 
Ali Kemal Kumkumoğlu 
Hasan Fehmi Güneş 
Kemal Anadol 

(Manisa) 
(İzmir) 
(Antalya) 
(İstanbul) 
(Kırıkkale) 
(Ankara) 
(İstanbul) 
(Manisa) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu durumda, (10/125) esas numaralı Meclis araştırması öner
gesinde İçtüzüğün 104 ve 102 nci maddelerinin aradığı yeter sayıda imza kalmadığından, önerge iş
lemden kaldırılmıştır. 

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

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
/.- Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
No.: 155 Tarihi: 7.6.2005 
Genel Kurulun 7.6.2005 Salı günkü birleşiminde Sözlü Sorular ile diğer denetim konularının 

görüşülmeyerek, bu birleşimde de kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesi, Genel Kurulun 851 sıra 
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluştan Kanunu Tasarısının görüşmelerinin tamamlan
masına kadar çalışmalannı sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca 
uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Eyüp Fatsa Kemal Anadol 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde söz isteyenler: Denizli Milletvekili Ümmet 

Kandoğan, Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan. 
Önerinin aleyhinde, Sayın Kandoğan; buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum; Danışma Kurulu önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum. 
Değerli milletvekilleri, her salı günü, üzerimize bir kâbus çöküyor, büyük bir stres içerisine 

giriyoruz, büyük bir gerginlik içerisine giriyoruz; acaba, bu hafta, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de hangi kanun tasarıları veya teklifleri görüşülecek, bilemiyoruz. Bugün de, saat 13.30'a kadar bek
ledim; Danışma Kurulu toplanacak, bir karar alacak, alınan karar yayınlanacak ve milletvekilleri, 
Danışma Kurulunun almış olduğu bu karar doğrultusunda, bu hafta içerisinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde nelerin konuşulacağını, tartışılacağını saat 14.00 sıralarında öğrenecek. Her hafta, bu 
konuyu, bu şekilde gündeme getiriyorum. 

Sayın milletvekilleri, ne olur, bu konunun, daha önceden, pazartesi günü veya salı günü hiç ol
mazsa sabahleyin çözüme kavuşturularak, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekillerinin 
görüşülecek kanun tasarıları ve teklifleri üzerinde bir önhazırhğı, bir çalışması olsun. Biz, saat 
14.00'e kadar, bugün neyin görüşüleceğini hâlâ öğrenebilmiş değiliz. Saat 14.00'te, Danışma Kurulu 
önerisi önümüze geliyor, esnaf ve sanatkârlarla ilgili olarak, yaklaşık üç aydan beri Türkiye'nin ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde olan bir kanun tasarısı, bugün, tekrar Meclis gün
demine geliyor. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, içinde bulunduğu günlerde, çok ciddî problemlerle karşı karşıya 
olduğunu hepimiz çok yakından biliyoruz. Daha cumartesi günü, Türkiyemizin bir ilinde, maalesef, 4 
güvenlik görevlimiz şehit edildi. Bugün öğrendiğimiz bir habere göre, bu şehit sayısı 5'e çıktı. 

Bakınız, ben, 17 Mart günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bir konuşma yapmış
tım. O konuşmamda, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın televizyonda ve 
basında yer alan bir demecinden bahsederek konunun önemine dikkat çekmiştim; şimdi tekrar söy-
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lüyorum. Bundan yaklaşık dört ay önce, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt şu 
tespitte bulunmuştu: "Bölücü terör örgütü, o örgütün elebaşının yakalandığı 1999 yılına göre daha 
iyi durumda. Biz ise, güvenlik güçleri olarak, 1999 yılından daha iyi durumda değiliz." Ben de o 
beyanatı aldım, buradan, hem 17 Mart günü hem de 24 Mart günü bunu Meclis kürsüsünden gün
deme getirdim. Bakınız, yukarıda o konuşmadan bahsederek ne diyorum orada: Değerli milletvekil
leri, bu çok önemli bir açıklamadır. Bunun üzerinde mutlaka ciddî bir şekilde durulması lazımdır. 
Bu konuda bir gevşeme içerisine girilmemesi lazımdır; çünkü, ülke, bu terör belasından çok çek
miştir. Cümlelerim aynen böyle. 

Mayıs ayından haziran ayına kadar, Türkiye'de, bir ay içerisinde 20'nin üzerinde güvenlik 
görevlimiz, köykorucumuz ve vatandaşımız şehit edilmiştir; son bir yıl içerisinde de, 130 güvenlik 
görevlisi, vatandaş ve köy korucumuz şehit edilmiştir. Değerli milletvekilleri, Amerika Birleşik 
Devletleri Irak'la savaşırken, Irak'ı işgal edinceye kadar, Bağdat'ı ele geçirinceye kadar ve direniş
çilerin gücünü kırıncaya kadar 69 Amerikan askeri öldü. Bakınız, bir savaşta 69 asker ölüyor; ama, 
bir yıldan beri, Türkiye'deki terör hadiselerinde 130'un üzerinde şehidimiz var. Son 5 kişinin şehit 
edilmesiyle ilgili olarak, siz, basında ve televizyonda hükümetin bir kınamasını, bir açıklamasını 
gördünüz mu?! Veyahut, dün defnedilen bu şehitlerimizin cenaze törenlerinde, hükümeti temsilen 
bir bakanın o cenaze törenlerine katıldığını duydunuz mu, gördünüz mü? Ama, Bursa-Uludağ'da bir 
partiiçi toplantı için sayın bakanlar orada, pazar günü yine bir partiiçi toplantı nedeniyle sayın 
bakanlar orada; ama, Tunceli'de 5 güvenlik görevlimiz şehit ediliyor, ne bir kınama ne bir eleştiri 
ne de cenaze törenlerine katılma diye bir şey söz konusu. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Şehitler... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Erzurum Milletvekili, yüreğimiz sızlıyor Değerli 

Milletvekili. O şehitlerin yakınlarının acılarını paylaşmak ve o günde onlarla omuz omuza olmak 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Hükümetine ait bir görev değil midir? Niçin, orada, bir hükümet 
görevlisi yok? Niçin, bu olayların üzerine ciddî bir şekilde eğilinmiyor? 

Daha kaç şehit vermemiz lazım değerli milletvekilleri?! Bakınız, bu, Türkiye'nin önündeki en 
önemli gündem maddelerinden birisidir. 

Yine, Sayın Başbakan çıkıyor, Kıbrıs'la ilgili, Türkiye'deki yetmiş milyon vatandaştan hiç
birinin söz edemeyeceği bir sözü kullanıyor. Ne diyor; diyor ki: "Onlarca yıldan beri devam eden 
bir politikayı biz uygulamış olsaydık, Suriye'nin Lübnan'dan çıkışı gibi, oradan çıkarılışı gibi bize 
dayatacaklar, bir süre direneceğiz; ancak, daha sonra kuzu kuzu çıkacağız." Ama, Sayın Başbakan 
bilmeli ki, orada bulunan Türk Askeri, daha önce, uluslararası anlaşmalarla bir garantör ülke olması 
sıfatından doğan hakkımızın gereğini yerine getirmek için orada; yoksa, Suriye ile Lübnan arasın
daki ilişkiyi, Türkiye'nin Kıbrıs'la olan ilişkisini bu şekilde benzeten bir Başbakanın ifadelerinin 
takdirini Yüce Milletimize bırakmak istiyorum. Bu konuda çok büyük bir hata, çok büyük bir yanıl
gı, çok büyük bir yanlışlık yapılmıştır. Sayın Başbakan, lütfen, çıkıp bu konunun tavzihini yap
malıdır, bu konunun açıklamasını yapmalıdır; yetmiş milyon ülke insanından ve Kıbrıs'taki vatan
daşlarımızdan özür dilemelidir. 

Değerli milletvekilleri, yine son günlerdeki gelişmelerden, cari açık... Bakınız, cari açık... 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, Danışma Kurulu önerisiyle ilgili konuşur musunuz lütfen. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkanım, Türkiye'nin gündemiyle ilgili 

konular... 
Bakınız, biraz önce, Millî Eğitim Bakanı, geldi, burada, gündemdışı konuşmaya cevap verir

ken, kendisinin yurt dışına gitmesiyle ilgili, sayın milletvekilinin yapmadığı bir eleştiriyi dahi 
cevaplandırdı. Türkiye'nin gündemine damgasını vuran konular bunlar. Bunları, burada, tartış
mayacağız, konuşmayacağız, nerede konuşacağız Sayın Başkanım?! 
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BAŞKAN - Sayın Kandoğan, buradaki tartışmayı zemininde tartışacaksınız. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Onu söylüyorum, ben diyorum ki, Türkiye'nin gün

demi... 
BAŞKAN - Lütfen, Danışma Kurulu önerisiyle ilgili konuşur musunuz Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkan, Türkiye'nin gündeminde olan konulardan 

bahsediyorum. Ben diyorum ki, bu gelen Danışma Kurulu önerisi yanlıştır... 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, benimle tartışmayı bırakın. Lütfen, öneriyle ilgili konuşur 

musunuz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkanım, önümüze bir önerge geldi; ben diyorum 

ki, bu önergeye evet, bir kanun tasarısı... Ama, Türkiye'nin önünde olan çok önemli gündem mad
deleri var. 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, bu konularla ilgili basın toplantısı yapabilirsiniz, her şeyi söy
leyebilirsiniz; ama, burada, Danışma Kurulu önerisiyle ilgili konuşmak zorundasınız. 

Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bir iki husus daha var, onları da belirt

meden geçemeyeceğim. Cari açıkla ilgili konuşmam yarım kaldı, onu da hemen belirtmek istiyorum. 
Dört aylık cari açık 8,9 milyar dolar arkadaşlar. Geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 25 

oranında bir artış söz konusu ve bunu, bir yıl geriye götürecek olursak, 17,3 milyar dolar; geçen 
sene için hükümetin ortaya koyduğu hedef 7,6 milyar dolardı. Bakınız, IMF bile, artık, bu noktada 
bir kırılganlıktan söz etmeye başlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, yine, Devlet İstatistik Enstitüsü... 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Toparlıyorum Başkanım. 
BAŞKAN-Hayır... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Toparlıyorum, tamam; toparlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, öneriyle ilgili konuşacak mısınız konuşmayacak mısınız? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Toparlıyorum, hemen toparlıyorum Sayın Başkanım, 

toparlıyorum, son cümlelerimi söylüyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yalnız, bugün, çok önemli bir konu basına ve televizyona 

da yansıdı: Kültür ve Turizm Bakanı, Denizli'deki esnaflarımızı töhmet altında bırakan, halıcı es
nafımızı sıkıntıya sokan, çok bahtsız, talihsiz ve yanlış bir açıklama yaptı. Biz Sayın Kültür ve 
Turizm Bakanımızın yaptığı birçok gafları biliyorduk; ama, Denizli'deki esnafları yaralayan, Türk 
turizmine zarar veren ve 70 000 halı satılması karşısında, 14 itirazın gereğinin yapıldığı bir ili töh
met altında bırakacak, esnafları sıkıntıya sokacak bir açıklamanın Sayın Bakandan gelmesi karşısın
da, Denizli halkı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, tamamlar mısınız Sayın Kandoğan. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Toparlıyorum. 
Denizli halkı, maalesef, çok büyük bir üzüntü içerisine girmiştir. Sayın Bakanın yapmış olduğu 

bu açıklamanın tavzihini de mutlaka kendisinden bekliyoruz. Denizli esnafı, bugün, Kültür ve 
Turizm Bakanından bir açıklama bekliyor; yoksa, turizm gelirlerini artırmakla görevli olan bir 
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Bakanın, Denizli'deki halı üreticilerini, halıyla iştigal eden esnafları sıkıntıya sokacak ve turistlerin 
alışveriş yapmasını engelleyecek bir açıklamasının da doğru olmadığını ifade ediyor, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde söz isteyen Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş. 
Buyurun Sayın Sarıbaş. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Danış

ma Kurulu önerisi aleyhinde söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sözlerime başlarken, dün Bingöl'de meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlarımıza ve 

yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yine, Tunceli'de meydana gelen terör olayında 
şehit olan güvenlik görevlilerimize ve onların yakınlarına Allah'tan rahmet diliyorum, sabır 
diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, milletimizin içinde bulunduğu bu terör belasından bir an önce kurtulması 
için, şu sıralarda müttefikimiz Amerika'da olan Başbakanımızın, müttefikimiz devletle, Irak'taki 
terör varlığının sona erdirilmesi konusunda da hayırlı görüşmeler yapacağını temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, Anayasamız gereğince Meclisimizin iki temel görevi var; bunlardan bir 
tanesi yasa çıkarmak, bir tanesi de icranın faaliyetlerini ve ülkedeki diğer hususları denetlemektir. 
Maalesef, son beş altı haftadır bu Mecliste denetim görevi yapılamamaktadır. Gündemde bekleyen 
394 soru önergesi ve 235 araştırma önergesi ile Meclisin, 11.12.2002 tarihinde, Danışma Kurulun
da, salı günlerinin sadece denetim görevine ayrılmasına rağmen, bugüne kadar, altı yedi haftadır bu 
denetim görevi yapılamamakta; dolayısıyla da, Meclis, kendi aslî görevi olan denetim görevini bir 
başka tarihe ötelemeye mecbur bırakılmaktadır. İşin garip tarafı, bu tavra asıl denetimin sorumlusu 
sayılan muhalefetin de rıza göstermiş olması ve bu Danışma Kurulu önerisinin altında imzasının 
bulunmuş olmasıdır. 

Bu Meclis açıldıktan sonra, bugüne kadar, bu ülkenin sorunları bu Meclisin çatısı altında doya 
doya tartışılamamış, müzakereci demokrasi, özgürlükçü demokrasinin mabedi olması gereken bu 
Meclis bu tartışmalardan uzak kalmış, milletvekilleri de bu tartışma zeminlerinde, maalesef, konuş-
turulmamıştır. 

Değerli arkadaşlar, dünyanın her tarafında meclisler, müzakereci demokrasinin ve özgürlükçü 
demokrasinin mabetleridirler. Meclisler, ülkenin temel meselelerinin tartışıldığı mekânlardır. Bu 
Meclis, geldiği günden beri, yirmiyedi aylık dönemde 500'ün üzerinde kanun çıkarmakla övünülen 
bir Meclistir. Şimdi, sormak lazımdır; milletimizin içinde yaşadığı işsizlik ve yoksulluk sıkıntısı bu 
ülkenin kanunlarının sayısal olarak azlığından mı kaynaklanmaktadır?! Bu ülkenin sorunları yeteri 
kadar tartışılmamaktan, değişim ve dönüşüm vizyonunu belirleyememekten, hedefsizlikten ve il
kesizlikten kaynaklanmamakta mıdır?! 

Şimdi, bakın, yirmiyedi aylık tek başına bir iktidarın ülkenin birikmiş temel meselelerini 
ötelemenin dışında ne gibi icraatı vardır?! Biraz önce açıklama yapan bir sayın bakan, ekonominin 
iyiliğinden, faizlerin düştüğünden, doların düşüklüğünden, yatırımların başladığından bahsetti. 

Şimdi, buradan, halkın huzurunda, milletin huzurunda sormak lazım; bütün millete buradan 
soruyorum: Ekonominiz iyiye mi gidiyor? Çocuğunuza iş bulabiliyor musunuz? Aylık geçiminizi 
sağlamakta güçlük çekmiyor musunuz? Yani, yüzde 9 büyüdünüz mü? Köylerimizin hangi yolu as
falt oldu veya stabilizeleri döküldü? Köy ortasında bulunan elektrik direklerinin kırılan lambalarını 
takabildi mi bu iktidar, sormak lazım. Bakınız, yirmiyedi ayda, köylerimize, kasabalarımıza çivi 
dahi çakılmadı. Şimdi, burada, ülkenin iyiye gittiğini, ekonominin iyiye gittiğini... Efendim, 
kanunları çıkaralım, Danışma Kurulu önerileriyle denetimi bir tarafa bırakalım, bunlar tartışılmasın, 
vatandaşın içinde bulunduğu sıkıntılar tartışılmasın, sorulan sorular yanıtsız kalsın, araştırma öner-
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geleri tartışılmasın, komisyonlar kurulmasın; ama, biz, ne yapalım; esnafımızın istemediği, esnaf 
derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, federasyonlarımızın karşı çıktığı kanunu bir an ön
ce geçirelim. Niye geçirelim; çünkü, eğer, bu kanunu geçirirsek, siyaset olarak onlara sirayet etme 
yetki ve sorumluluğunu da elimize alalım, onları da susturalım noktasında bir kanun getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, son günlerde, devletin anayasal bütün kurumlarıyla bir çatışma ortamı, 
maalesef, zuhur etmektedir. Önce Sayın Cumhurbaşkanıyla, sonra Yükseköğretim Kurumuyla, daha 
sonra da ülkenin dışpolitikasma temel olan meselelerde bir gerginlik ortamı, bir çatışma ortamı zuhur 
etmektedir. Sormak istiyorum, acaba, bu çatışma ortamını yaratanlar, ben ve ötekileri oynayarak, ül
keyi bir yerlere mi götürmek istiyorlar? Aslında, Meclisin bugünkü gündeminde tartışılması gereken, 
Suriye'nin Lübnan'da bulunuşuyla, Türkiye'nin Kıbrıs'ta bulunuşu arasındaki farkı, mukayeseyi 
göremeyenler ve ülkenin bu aslî menfaatini, bu millî menfaatini Suriye'nin Lübnan'daki işgalciliğiy-
le eş tutanların, bu kürsüye gelip, bunun nedenini bu millete açıklamaları gerektiğini sormamız 
gerekirken, yani, gündemin bu olması gerekirken, Danışma Kurulu önerisinin bu olması gerekirken, 
böyle, milleti hiç de ilgilendirmeyen, temelde zaten var olan ve zaten sıkıntı olmayan, esnaf birlik
lerimizin, derneklerimizin kanununu getirmek, gündemi uyutmaktan başka hiçbir şey değildir. 

Değerli arkadaşlar, bu iktidarın yorulduğunu düşünüyorum. Bu iktidar, yoruldu; netice itibariy
le, kurumlar arasında çatışma yaratmaya, âdeta, bir sertlik politikasıyla -ben ve ötekileri- oynamaya 
başlamış bulunuyor. Zaten, demokraside ve siyasette yorulanlar, icraatları yapamayanlar, millete 
vaat ettiklerini yerine getiremeyenler, bu başarısızlıklarını örtmek için, süreç içerisinde, mutlaka 
suçlu bulmak zorundadırlar. Şimdi, suçlu, Cumhurbaşkanı oldu; şimdi, suçlu, mevcut mevzuat ol
du; şimdi, suçlu, bürokrasi oldu, kendi atadıkları bürokratlar oldu. Acaba, bu suçladığınız bürokrat
ların önüne projeleri koydunuz, buyurun yapın dediniz de onlar mı yapmıyor, yoksa, siz hiçbir şey 
yapmıyorsunuz da bürokratların bir şeyler yapmasını mı bekliyorsunuz?! Dünyanın her tarafında, 
siyaset, bürokrasinin önüne icraatı koyar, hedefi koyar, yapmayanı da değiştirir; ama, hiçbir taraf
ta, siyaset, icraat, icranın başı, dönüp dönüp, kendi getirdiği bürokratları, önlerine hedef 
koyamadığı, vizyon koyamadığı bürokratları suçladığı bir demokrasi yoktur. 

Yoruldular diyorum; yoruldular, mazeret arıyorlar; yoruldular, suçlu arıyorlar; ama, unutmasın
lar, bu yorgunluğun bedelini, kısa sürede, millet, cevap olarak verecek; kendi tabirleriyle söy
lüyorum, kuzu kuzu, bu iktidarı terk etmek zorunda kalacaklar. 

Saygılar sunuyorum. (CHP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sarıbaş. 
Danışma Kurulu önerisinin lehinde söz isteyen Ordu Milletvekili Sayın Eyüp Fatsa; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
EYÜP FATSA (Ordu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Danışma Kurulu önerisi lehinde söz aldım; 

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, bu hafta, Danışma Kuruluyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine 

getirmiş olduğumuz 851 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarıst, uzun 
zamandan beri Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde olan, hatta, tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanmış, 7 maddesi de görüşülmüş bir kanun tasarısıdır. Dolayısıyla, Sayın Kandoğan'ın 
"saat 14.00'te, önümüze, bilmediğimiz bir gündem getiriyorsunuz" demesi hiçbir anlam ifade et
mez, doğruyu da ifade etmez; eğer, Sayın Kandoğan gündemi takip etmiyorsa, bu, Genel Kurulun 
değil, Sayın Kandoğan'ın meselesidir. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, görüşülen, Meclis gündeminin yeniden yapılanmasıyla alakalı bir 
Danışma Kurulu önerisidir, hükümet icraatları değildir. Dolayısıyla, eğer, hükümet icraatlarıyla il
gili, bakanlık icraatlarıyla ilgili problemi olanlar, sıkıntısı ve şikâyeti olanlar, söyleyecek sözü olan-
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lar, -bunun zemini bellidir- hele hele milletvekili olma gibi bir önemli sorumluluk yüklenmişse, 
Meclisin ve basının bütün imkânları ellerindedir, arkadaşlarımız, şikâyetlerini, itirazlarını bütün 
meşru zeminde yerine getirebilirler, bu hakları vardır; ancak, ben, burada, Sayın Kandoğan'ın, Par
ti Grubumuzu ve hükümetimizi de hedef alan açıklamalarıyla ilgili bazı hususları da sizlerle beraber 
paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu ülke için canını, malını, kanını feda edebilme erdemliliğine ve yüceliğine 
erişmiş hiç kimsenin kanı ve canı üzerinden hiç kimsenin siyaset yapma hakkı yoktur. Bu, siyasî ah
laka da, siyasî nezakete de sığmaz, halka karşı da büyük bir saygısızlıktır. Bu ülke, yıllarca, terörle 
mücadele ederken, dişinden tırnağından artırarak, güvenlik kuvvetlerini, bu mücadelede, hangi im
kânlarla desteklemiş ve tahkim etmişse, bugün de, bu mücadelede, bu ülkenin bütün imkânları 
güvenlik güçlerimizin emrindedir ve elindedir. Dolayısıyla, böyle, gazete haberleriyle, sununla, 
bununla meseleyi küçültmenin, meseleyi basite indirgemenin kimseye bir faydası yoktur. 

Sayın Sarıbaş da ifade etti; Kıbrıs meselesi; ikidebir, böyle, temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp getir
dikleri Kıbrıs meselesiyle ilgili, aslında, söylenecek her şey söylenmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bakın, bizden önce, geçen otuz yıl içerisinde Kıbrıs'la ilgili yapılanlar 
yapılamayanlar ortadadır, AK Parti İktidarıyla beraber Kıbrıs'ta yapılanlar ortadadır. Bütün bunlar, 
bu aziz milletin gözünün önünde cereyan etmiş ve bu aziz milletin de, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinde yaşayan vatandaşlarımızın da, hükümetin uygulamaları, desteğini ve olurunu almıştır. 

Aslında, sıkıntıya düşenler, otuz yıllık politikalarının halk nezdinde kaybolmasının, itibar kay
bına uğrayanların sıkıntılarıdır. 

Değerli arkadaşlar, ekonomiyle ilgili, aslında, söylenecek çok şey var. Gündem bununla alakalı 
olmadığı için, bunun ayrıntılarına girmek istemiyorum; ama, bütün sağduyulu insanlarımıza, vatan
daşlarımıza sadece bir şeyi hatırlatmak istiyorum; bu sözün sahiplerine de hatırlatmak istiyorum; 3 
Kasım 2002, yakın geçmiş bir tarihtir; yaşadığımız acı olaylar, acı hatıralar, sıkıntılar, krizler her
kesin hafızasındadır ve tazedir. Bugün 7 Haziran 2005; aradan geçen ikibuçuk yıl içerisinde Tür
kiye'nin nereden nereye geldiğini bütün dünya görüyor, yetmişiki milyon Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı görüyor. Eğer bazıları görmek istemiyorsa, o, onun kendi meselesi, kendi sorunudur. 

Ben, bu noktada, Sayın Kandoğan, allahaşkına, size sormak istiyorum: Daha iki hafta önce, üç 
hafta önce, kurduğunuz demokrasi platformu, birlikte hareket edeceğiniz arkadaşlarınız, sözünde 
durmayan Genel Başkanla ilgili, acaba, biz bekliyoruz ki, şu Meclis kürsüsünden, Ümmet Kan
doğan, çıkıp, Türk Milletinden ve Yüce Parlamentodan, söylediklerinden dolayı, bir erdemlilik gös
terip, özür diler mi diye... Hâlâ, hiçbir şey olmamış, hiçbir şey konuşulmamış gibi, her şey milletin 
idrakinden kaçmış gibi, burada, böyle, vurdumduymaz hareketler, konuşmalar, doğrusunu ister
seniz, parlamenter kimliğinize yakışmıyor. 

Ben, bu düşünceyle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Fatsa. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, Sayın Fatsa, konuşmasında... 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, İçtüzüğün 69 uncu maddesi gereğince, yerinizden, buyurun. 
1 dakika süre veriyorum. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Fatsa'nın çok 

talihsiz beyanatlarını büyük bir üzüntüyle dinlemiş bulunuyorum. Benim orada yapmış olduğum 
konuşmalarımın hiçbirine cevap bile verilmemiştir Sayın Fatsa tarafından. 

Benim onbeş gün önceki bir kararımı daha sonra değiştirdiğimi ifade eden Fatsa'ya şunu söy
lemek istiyorum: O sıralarda oturan birçok milletvekili de, geçmiş dönemlerde başka partilerde 
görev almaktayken, seçim öncesi başka bir partiye geçen milletvekilleriyle doludur. Ben, vermiş ol-
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duğum kararımın arkasındayım, sözümün arkasındayım ve Doğru Yol Partisinde, bundan sonra, as
lanlar gibi, politika yapmaya devam edeceğim. Ondan hiçbirinizin şüphesi, endişesi olmasın. 

Bakınız, liderler söz veriyor; ama, Sayın Tayip Erdoğan da, çiftçileri topladı, Ankara'da bir söz 
vermişti. Nisan ayının sonuna kadar doğrudan gelir desteğinin tamamını ödeyeceğini, basın ve 
televizyon önünde, Türk Milletine söz vermişti. Ben, Sayın Fatsa'ya soruyorum: Sayın Erdoğan'ın 
sözü ne oldu Sayın Fatsa? Bugün, haziran ayı, çiftçinin doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 
kadarını ödediniz? Lütfen, kürsü sizin, oraya çıkın, Sayın Erdoğan'ın, millet önünde vermiş olduğu 
söze cevap verin. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Alman karar gereğince, sözlü soru önergeleriyle diğer denetim konularını görüşmüyor ve gün

demin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
/.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Milli 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) 

1 inci sırada yer alan kanun teklifinin, geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporu gel
mediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

2 nci sırada yer alan, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporunun görüşmelerine kal
dığımız 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) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet burada. 
Sayın milletvekilleri, tasarının 7 nci maddesinin görüşmeleri tamamlanmış ve maddeyle ilgili 

verilmiş olan ikinci önergenin oylanmasında kalınmıştı. 
Şimdi, Komisyon ve Hükümetin katılmadığı önergeyi tekrar okutup; oylarınıza sunacağım. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 851 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının 

7 nci maddesinin (c) bendinin madde metninden çıkarılmasını ve diğer bentlerin de buna göre tesel
sül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Osman Coşkunoğlu (Uşak) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Önerge, hatırlanması bakımından okutulmuştu. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
Üyeliğin son bulması 
MADDE 8.- Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu 

tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye 
oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir. 

(x) 851 S. Sayılı Basmayazı, 7.4.2005 tarihli 81 inci Birleşim Tutanağa eklidir. 
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a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar. 
b) 7 nci maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi 

birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar. 
c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler. 
d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler. 
Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği sicil 

tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmış ol
duğu hakları aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organ
larında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili or
ganlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi 
o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Ankara Millet
vekili Sayın Bayram Meral; buyurun. 

Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; sözlerime başlarken Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
8 inci madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; söz

lerime başlamadan önce, Bingöl depreminde yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyorum. Ayrıca, Tunceli'de şehit olan, değerli kahraman kardeşlerimize, şehit kardeşlerimize Al
lah'tan rahmet diliyor, ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 8 inci maddede esnafın kaydı silindi, kaydı yapıldı... 
Değerli Başkan, 3 üncü maddeyle, zaten, esnaf tahrip edildi. 1 000 000'a yakın şoförün hakkı, 
hukuku elinden alındı. Yine, kayıtlarınıza göre, 50 000 esnaf iflas etmiş, 163 000 esnafın kaydı 
silinmiş. Bu yasayla bunun daha da artacağı düşünülüyor; ama, bir üzüntümü özellikle ifade etmek 
istiyorum. Belki, belirli konularda bazı maddeler üzerinde bir uzlaşma sağlanacağı görünümünü iz
liyorum; ama, şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Biz, çok olağanüstü dönemler yaşadık, bir 12 
Eylül yaşadık. Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri; kusura bakmayın, 12 Eylül döneminde dahi 
böyle bir yasayı yaşamadık. Yani, sendikalarla ilgili ne kadar tahribat olduysa, inanır mısınız, bu 
dönemde, bu yasayla ilgili bir tahribat yaşanıyor. Bir türlü anlayamıyorum. Size de birçok oda baş
kanınız geliyor, diğer yönetici arkadaşlarınız geliyor, bu konudan kesinlikle şikâyetçi olduklarını 
dile getiriyorlar. "Bizimle tartışılmadı, bizim görüşümüz alınmadı" denmesine rağmen, maalesef 
"benim gücüm var, ben bunu çıkaracağım" diyorsunuz. 

Bakınız Sayın Başkan, şimdi, bir şoförün arabasının olduğunu düşünelim. Eğer, bir şoför çalış-
tıracaksa, bu şoför için -şoför yüzde 14 prim ödeyecek- işveren yüzde 19 prim ödeyecek, bir yıl 
çalışırsa kıdem tazminatı hakkını kazanacak, ihbar öneline hak kazanacak, yıllık izin hakkı 
kazanacak... Hangi taksisi olan böyle bir şoförü çalıştırır değerli arkadaşlarım; çalıştırmaz. Şimdi, 
burada, elbette ki biz de istiyoruz, birilerinden, kalkılsın, vergi alınsın, herkes kazancı oranında dev
letine vergisini versin; bunu biz de istiyoruz; ama, işi o kadar basite indiriyorsunuz ki, aklın, man
tığın alacağı konular değil. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz; belki çoğunuzun haberi yok, Kırık
kale'de davulculardan vergi istiyorsunuz, Kırıkkale'de. 

Değerli arkadaşlarım, ne yaptığınızın farkında mısınız? Peşkeşin vergisi olur mu? Yani, bu 
kadar bir yanılgının içerisinde nasıl oluyorsunuz değerli arkadaşlarım? Bunlardan vergi almaya kal
kan... Gücünüz yetiyorsa... 

Bakınız, Çalışma Bakanının açıklaması var, bugünkü Hürriyet Gazetesinde diyor ki: "6 000 000 
mükellef devlete primden dolayı borçlu." Gazetede Bakanınız açıklıyor. Bu nasıl oluyor biliyor 
musunuz değerli arkadaşlarım; işveren yalnız kendi primini yatırmamakla kalmıyor, işçiden kestiği 
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primi de yatılmıyor, bir o kadar da vergisini yatırmıyor. Niye onların üzerine gitmiyorsunuz da, 
şoförün, esnafın, zaten kendisini zor geçindiren insanların iki elinizle yakalarına yapışıyorsunuz? 
Yani, dönüp dönüp bir yere geliyoruz; niye hortumcularm üzerine gitmiyorsunuz? Unuttunuz mu? 
Barıştınız mı? Bizim de haberimiz olsun. Ne oldu? Unuttunuz mu onları? Onların üzerine niye git
miyorsunuz da, esnafın, şoförün, bilmem, davulcunun üzerine gidiyorsunuz yahu? Bu kadar komik 
duruma düşülür mü değerli arkadaşlanm? 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, bizim kendi aramızda burada sorunları sağlıklı bir şekilde 
çözmemiz gerekiyor. Yanlış yapmayın. Hepimiz bu koltuklarda oturuyoruz, bu kürsüden de yemin 
ettik, halkımızın mutluluğu için çalışacağımıza. O zaman neden bazı konularda uyum sağ
lamıyoruz? Yani, siz iyi bir şey yapıyorsunuz, Hükümetimiz iyi bir şey yapıyorsunuz, hükümetimiz 
iyi bir şey yapıyor, işsizliğe çözüm bulmuş yoksulluğa çözüm bulmuş... Bundan mutlu oluruz 
değerli arkadaşlanm; ama, bir çivi çakmıyorsunuz, bir çivi!.. 

Yani, ben, anlamıyorum, bir konuyu çözemiyorum. Acaba, bu teşkilatı, Türkiye'yi gezerken, bu 
işsizler, yoksullar, esnaf, çiftçi bize farklı bir şey anlatıyor size farklı bir şey mi anlatıyor; bunu da 
çözemiyorum bir türlü. Yani, gittiğimiz yerde "AK Parti milletvekilleri buraya gelemiyor" diyorlar. 

MEHMET KURT (Samsun) - Her tarafa gidiyoruz. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Ama, bakınız, değerli arkadaşlanm, gidemediğiniz yer 

de var; yapmayın muhterem arkadaşlarım! Bak, bu yedinci ay, size... 
BAŞKAN - Sayın Meral, maddeyle ilgili konuşur musunuz. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Şimdi, sen de, Kayserili benim bir arkadaşımın dediğine 

döndün; Genel Kurulda şunu konuşma, bunu konuşma, şuna çatma, buna çatma dedin... Sayın 
Bakanım bilir, Kayseri'deki kabristana eski şehir derler: "O zaman eski şehirde yatanlara mı 
çatacağım" dedi. 

Şimdi, Sayın Başkanım, onu konuşma, bunu konuşma, neyi konuşacağız... 
BAŞKAN - Sayın Meral, Meclis kürsüsünden nasıl konuşulacağını Anayasa ve İçtüzük belir

lemiştir. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Efendim, Türkiye'de, Sayın Başkanım, işsizlik yok mu?! 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili konuşur musunuz. 
Buyurun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Sayın Başkan, burada 1 000 000 şoför işinden oluyor. Bu 

işsizlik değil midir?! Nasıl konuşmam bunu! Nasıl bunu konuşmayacağız! 
BAŞKAN - 1 000 000 şoförden bahsettiniz Sayın Meral. 
Buyurun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Yarın bir yasa daha getiriyorsunuz, binlerce insan, yine, 

işinden olacak; bunları konuşmayacak mıyız?! Ne konuşalım burada?! O zaman, lütfen, yazın, 
elimize verin, biz de burada okuyalım. Böyle şey... Olur mu yani bunun ötesi?! Onu konuşma, 
bunu... Ne konuşacağım o zaman?! Neyi konuşayım değerli arkadaşlanm?! Konuştuğum, şoförler 
değil mi, esnaf değil mi, çiftçi değil mi, köylü değil mi, işsiz değil mi?! Türkiye'nin sorunları bun
lar değil mi değerli arkadaşlarım?! Neyi konuşacağız?! (AK Parti sıralarından gürültüler) Ee, ar
kadaşlar, bırakmıyorsunuz ki, kızmayayım... Allahaşkına... Yani, şurada rahat rahat gidiyoruz. 
Ama, Sayın Başkanım, yapmazdı ya, niye yaptı onu da bilmiyorum, onu da anlayamadım değerli 
arkadaşlarım. 

HALİL TİRYAKİ (Kınkkale) - Başkan ters taraftan kalkmış herhalde... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Estağfurullah... Estağfurullah... 
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Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu yasada, yani, bir madde, iki madde değişmekle sorunun 
çözüleceğini zannetmiyorum; ama, burada çoğunluğunuz var. Biz, bir daha... Tekriri müzakere yap
mayız dediniz 3 üncü maddeyle ilgili, ki, önemli bir maddeydi; çünkü, bir yanlışlıktan döndünüz, 
yanlışlıktan dönmek de büyüklüktür. Burada, İş Yasasıyla ilgili bir madde getirmiştiniz; ben, burada 
yine feryat ettim, böyle bir şey olmaz dedim, olamaz dedim, artık bu siyasî bir intihardır dedim; 
sonradan nasıl aklınıza geldiyse, bir daha tekriri müzakereyle getirdiniz, düzelttiniz; ben de çıktım, 
teşekkür ettim. Şimdi, burada da niye olmasın, olmasın diyorsunuz?! 

Bir madde değiştiriyorsunuz burada değerli arkadaşlarım; ama, binlerce insanın hakkı, hukuku 
ayaklar altına alınıyor. Yarın, bunlar gittiğiniz yerde sizin karşınıza çıkacaktır, bizim karşımıza 
çıkacaktır; bunlar bizim insanlarımız. İşin enteresanı, çoğunluğu da size oy veren insanlar; ettim 
buldum dünyası, ettiler buldular; bir noktadan bakarsan iyi yapıyorsunuz; ama, içimiz razı olmuyor 
ki, mağdur olan halkımız. 

Sayın Bakanımızın, bu yasanın bu haliyle gelmesine gönlünün razı olduğuna kesinlikle inan
mıyorum. Yıllarını vermiş, yıllarca halkla ilişki kurmuş, birçok sorunla muhatap olmuş, sorun çöz
müş bir bakan bu yasayı içine sindiriyorsa, benim hiçbir diyeceğim yok. 

Değerli arkadaşım, sonra, programınızda "sivil toplum örgütlerinin daha demokratik, daha 
huzurlu, daha aktif çalışması için onlarla uyumlu... Bir araya geleceğiz, sorunları ortaklaşa 
çözeceğiz" diyorsunuz; orada yazılı. Bir bölümünü çağırıyorsunuz, bir bölümünü çağırıyorsunuz 
Bakanınıza laf söylüyor, Bakanınız dönüp diyor ki: "Kendi işinizle uğraşın." Arkasından, Sayın 
Başbakan onların bir başka grubunun toplantısına gidiyor "bize yardım edin, ülkenin sorunlarını 
çözelim" diyor. Bu kadar da tezat olmaz değerli arkadaşlarım! Yani, bir Türkiye Cumhuriyeti Baş
bakanının ve Bakanının zaafa uğramasına hiçbir zaman gönlümüz razı olmaz. Yıllarca, Kızılay 
Meydanında "Çankaya'nın şişmanı, işçilerin düşmanı" diye bağırdık; ama, yurt dışına gittik, 
hükümetimizi, devletimizi, başbakanımızı savunduk. Burası ayrı bir şeydir orası ayrı bir şeydir 
değerli arkadaşlarım; ama, sizin... 

Demin burada bir arkadaşımın konuştuğundan da rahatsız olmayın. Yanlış bir şey varsa, bu 
uyarı görevini yapmak, sizin, bizim görevimiz değerli arkadaşlarım; yanlış yanlıştır. Yani, niye 
kızıyoruz?! Sayın Başbakanımızın o şekilde konuşmasını içinize sindirdiğinizi zannetmiyorum; 
ama, çıkmış... Ama, bir daha olmasın, bir daha olmasın diyoruz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Meral, toparlar mısınız; 1 dakikalık eksüre veriyorum. 
Buyurun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - 2 dakikamı götürdün Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Meral... 
Buyurun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - 2 dakikamı götürdün... 
Değerli arkadaşlarım, geliniz, bu yasada, yine, cömertlik sizden olsun. Kafanıza takılan, Sayın 

Bakanımızın da kafasına takılan bazı maddeleri, yine, düzeltin. Yüzlerce oda başkanı, şu anda, An
kara'da; inanıyorum ki, sizlere de ulaşmışlardır. Bu insanların sıkıntılarını artırma yerine, aza in
dirici tedbirleri alın, düzenlemeleri yapın ve onlar da, orada, huzurlu çalışsın, biz de, onların yanına 
giderken, bir şeyler yaptık ve sizin yanınıza, çayınızı içmeye geldik deme hakkına, hukukuna sahip 
olalım; ama, buda... Budadıkça ne oluyor değerli arkadaşlarım; sivil toplum örgütleri sıkıntıya 
giriyor. O zaman kolayı var; genelde bir yasa çıkarırsınız, dersiniz ki, kapattık hepinizi; o da bir 
olaydır; böyle, kolunu, budunu budayacağına, kurumaya terk edeceğine, dipten kesin, kökten kesin, 
o daha iyi olur. Ben yine tekrar ediyorum, değerli arkadaşlarım, cömertlik sizde kalsın. Bu yasada 
düzenlenmesi gereken çok şey var... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Meral, teşekkür ediyorum. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Aç da ben de teşekkür edeyim... Sayın Başkan, müsaade 

eder misiniz? Benim teşekkür etmem lazım. 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Meral... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Peki efendim, teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Meral... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Size de teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen, Çankırı Milletvekili Tevfik Akbak; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TEVFİK AKBAK (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının 8 inci 

maddesiyle ilgili olarak şahsım adına söz aldım. 
Değerli arkadaşlar, bu madde, esnaflarımızın odadan silinmesi ya da kayıtlarının sona ermesini 

düzenleyen bir madde. Burada, 1964 yılından beri devam eden, halen yürürlükte olan yasadan fark
lı olarak bu düzenleme hiçbir yenilik getirmemektedir; fakat, ne yazık ki, değerli muhalefet söz
cümüz, sanki, bu yasanın, üyeliğin sona ermesiyle ilgili olarak yeni bir düzenleme ve üyelere yeni 
bir mükellefiyet getirdiği noktasında bir izahta bulundular; bu, tamamen gerçekdışıdır. 

Elimizdeki mevcut yasa tasarısının 8 inci maddesi, daha önce, bu yasada, 9 uncu madde olarak, 
1964 yılından bu yana geçerli olan yasada 9 uncu madde olarak düzenlenmiştir ve üyeliğin sona er
mesiyle alakalıdır, birinin diğerinden hiçbir farklı yönü yoktur; fakat, ne hikmetse, buraya çıktık
larında, esnafımızı ilgilendiren yasalar yerine, tamamen, tabiri caizse, tribünlere oynamayı, 
buradan... Oda başkanlarını... Kaldı ki, aslolan burada esnafımızın rahatlamasıdır. Bizim, oda baş
kanlarından ziyade, esnafımızla her gün iç içe olan bir yapılanmamız var; çünkü, AK Parti, halkın 
içinden gelen bir partidir. Dolayısıyla, bizim, halkın içerisinde, esnaflarla yapmış olduğumuz görüş
melerde... Bu yasadan gayet memnunlardır, rahatsız olan muhalefettir; ama, bu hareket, onların, 
netice itibariyle, muhalefette kalma gücünü bile kaybettirecektir. 

Ben, muhalefetin bu noktadaki samimiyetini, milletimizle bir araya geldiklerinde daha iyi 
göreceklerini umuyorum ve bu yasanın, esnaf kardeşlerimize hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akbak. 
Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Zeyid Aslan?.. Sayın Aslan yok. 
Ankara Milletvekili Bayram Meral?.. Sayın Meral yok. 
Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan; buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Öncelikle, Tunceli'de terör örgütüyle çatışma neticesinde şehit olan güvenlik güçlerimize Al

lah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca, Bingöl depreminde hayatını kaybeden değerli vatandaşlarımızın 
da... Onların yakınlarına başsağlığı dilerken, bu tür afetlerin, tekrar, ülkemiz adına, milletimiz 
adına, yaşanmamasını niyaz ediyorum. 
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Tabiî ki, geçen hafta çiftçi sigortaları kanununu görüşüyorduk; fakat, bir değişiklikle o ertelen
di ve şu an Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısını görüşüyoruz. Tabiî ki, ben, 
bu kanunun tümü üzerinde görüşlerimi beyan ederken, o zaman, Ticaret ve Sanayi Bakanımıza 
hitaben demiştim ki, özellikle, Sayın Bakanım, mahalle aralarında, şehir merkezlerinde ticarî 
faaliyet gösteren grossmarketler, hipermarketler, gerçekten, küçük esnafımızı büyük bir oranda et
kilemekte ve bunların şehir dışına çıkarılmasına ilişkin bir çalışma yapmanız gerekmektedir. Sayın 
Bakanımız da o zaman bunun sözünü buradan verdi "bir yasa çalışması yapacağız, bir faaliyette 
bulunacağız ve haksız rekabete yol açan bu büyük marketlerin merkez dışına, şehir dışına çıkarıl
masına ilişkin bir çalışma yapacağız" demişti. Biz de kendisine kürsüden teşekkür ettik; ama, 
maalesef, bugün, Sayın Bakanımız bu çalışmadan vazgeçti gibi duruyor, bu çalışmayla ilgili geri 
adım atmış gibi duruyor. Bu noktada, esnaf ve sanatkârlar adına, büyük bir üzüntü içerisinde ol
duğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, değerli arkadaşlar bakkalıyla, manavıyla, kırtasiyecisiyle, lokantacısıyla, berberiy-
le, her gün karşılaştığımız, hep bildiğimiz, toplam işletme sayısının yüzde 95'i oranında faaliyet 
gösteren, istihdam kapıları olan ve devletten hiçbir yardım beklemeyen, sadece, bize, kurulu 
düzenimize karışmayın, bize gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz diyen esnaf ve sanatkâr
ların ülke ekonomisine, Türkiye ekonomisine ne kadar ciddî katkılar sağladığını hepimiz 
biliyoruz; ama, yüksek vergi oranları noktasında büyük bir hezimet içerisindeler. Yüksek vergi 
oranları onları perişan etmektedir; vergi oranlarının indirilmesi ve tabana yayılması şeklinde, 
bugüne kadar, hiçbir çalışma, esnaf ve sanatkârlar adına yürütülememiştir. Aldıkları kredi faiz
leri yüksektir. Yüksek kredi faizleriyle çarklarını döndürmeye çalışıyorlar. Borçlarını, tekrar, 
devletten kredi alarak, faizli para alarak kapatmaya çalışıyorlar. İşyerlerini büyütmek ve iş 
kapasitelerini artırmak için kredi kullanmıyorlar. Bu kredi faiz oranlarının da aynı şekilde enf
lasyon oranının da altına düşürülmesi suretiyle esnaf ve sanatkârların desteklenmesi gerekir 
diyorum. 

Değerli arkadaşlar, ayrıca, esnaf ve sanatkârlarımız Bağ-Kur primleri noktasında büyük bir ac-
ziyet içerisinde. Bağ-Kur primlerini, zaten çark dönmediği için, ekonomide, sosyal hayatta ve sos
yal ticarette bir durgunluk söz konusu olduğu için, çark dönmediği için kazanamıyorlar; 
kazanamadıkları için, maalesef, vergi borçlarını da ödeyemiyorlar, kredi borçlarını, kredi faiz borç
larını da ödeyemiyorlar; sosyal güvenlik primlerini, Bağ-Kur primlerini de, aynı zamanda, 
ödeyemiyorlar. Bu noktada da büyük bir acziyet içerisindeler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Dolayısıyla, yeni bir düzenleme yaparak, aslında, onların 

Bağ-Kur primlerini yeniden yapılandırarak rahat bir şekilde ödemeleri cihetinde onlara yardımcı 
olabiliriz. Bu primleri, Bağ-Kur primlerini ödeyemedikleri için de, sosyal devlet anlayışı gereği 
kendilerine verilmesi gereken sağlık hizmetini de, borç olduğu için, borçları olduğu için maalesef 
kullanamıyorlar ve çoluk çocuğunu, maalesef, hastaneye götürüp, hastanede muayene ettirip ilaç 
reçetesini yazdıramıyorlar. Bu da onların en büyük sıkıntılarından biri. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bu kadar sıkıntı varken, bu kadar sorun varken, esnaf ve sanatkâr 
büyük bir ıstırap içerisindeyken, büyük bir ekonomik yokluk ve yoksulluk içerisindeyken böyle bir 
kanunla karşı karşıyayız. Şimdi, bu kanun ne getiriyor ne götürüyor, bütün bu sorunları çözüyor mu; 
hayır. Tamamen bu kuruluşun... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Sayın Eraslan, lütfen, teşekkür eder misiniz. 
Teşekkür için açıyorum mikrofonu. 
Buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Son sözlerimi söylüyorum. 
Bütün bu yapılan çalışmalar, az önce ifade ettiğim şeylere bir yenilik getirmiyor ve demokratik 

olmayan... Maalesef, bu kuruluşu, sadece, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bir kolu haline getiriyor. 
Dolayısıyla, tekrar bu kanunun gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek hepinize saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Arayacağım Sayın Sarıbaş. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.22 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.34 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

851 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2.- Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 8 inci maddesinin oylanmasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, 8 inci maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısı arayacağım: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Odaların organları 
MADDE 9.- Oda organları şunlardır: 
a) Genel kurul: Genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakan

lık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından 
alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşur. 

b) Yönetim kurulu: Başkan dahil olmak üzere, üye sayısı 1000'den az olan odalarda yedi, üye 
sayısı 1000-2000 olanlarda dokuz, 2000'den fazla olan odalarda onbir kişiden oluşur ve genel kurul 
üyeleri arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçilir. 

c) Denetim kurulu: Genel kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere 
seçilecek üç kişiden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kan-
doğan; buyurun. 

ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
kanun tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Yaklaşık iki ay önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine çok önemli bir kanun 
tasarısı olarak geldiği ifade edilen; ancak, iki aydan beri de gündemde olmayan bir kanun tasarısını 
bıraktığımız yerden görüşmeye devam ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, böyle bir kanun tasarısını görüşürken, Türkiye'deki esnafların nasıl bir 
ciddî sıkıntı içerisinde olduklarını ifade etmemek söz konusu olamaz. 

Değerli milletvekilleri, daha önceki konuşmalarımızda da, bu kanunla ilgili görüş ve 
önerilerimizi ifade etmiş, kanunun birçok maddesinin günün ihtiyaçlarına cevap verdiğini; ancak, 
bazı maddelerinin, maalesef, adrese teslim şeklinde hazırlanmış bir kanun tasarısının ilgili mad
deleri olduğunu ifade etmiştim. 
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Değerli milletvekilleri, bundan kısa bir süre önce Türkiye'de yapılan bir araştırma neticesini 
sizlerin bilgisine sunmak istiyorum. Türkiye'deki 13 gelişmiş ilde yapılan bir araştırma. Bu araştır
ma, o illerdeki ticaret ve sanayi odası başkanlarına, esnaf ve sanatkârlar odası başkanlarına ve 
oradaki esnaflara sorularak yapılan bir araştırma ve çok ciddî bir gazete tarafından yapılan bir araş
tırma. O araştırmanın neticesinde, Türkiye'de esnafların, bu araştırmaya katılanların söylemiş ol
duğu, yüzde 48 oranındakilerin söylediği "durgunluk var" ifadesi; yüzde 15,5'i "işler bundan sonra 
açılamaz" diyor; yüzde 9'u "işler bundan sonra daha kötü olacak" diyor ve yüzde 27'5'i de etkin ön
lem alınmazsa sıkıntıların artacağını ifade ediyor. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, elimde çeşitli sanayi odası başkanlarının ve esnaf odası baş
kanlarının ifadeleri yer alıyor; bunlardan sadece birkaç tanesini bilgilerinize sunmak istiyorum: 
SMesela, Bursa'da Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı: "Piyasalarda büyük ölçüde dur
gunluk var" diyor. Gaziantep Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu: 
"Piyasalarda durgunluk yaşanıyor" diyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: "Piyasalarda 
durgunluk var" diyor ve Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı: "Durgunluk yaşanıyor, yük
sek yerlerde havalar iyi; -buna dikkatinizi çekmek istiyorum; yüksek yerlerde havalar iyi- ama, 
tabanda fevkalade sıkıntı var; sosyal patlamaya doğru gidiyoruz" diyor. Denizli Ticaret Odası Baş
kanı Mehmet Yüksel'in -kısa bir süre önce AK Parti Belediye Başkan Yardımcısıydı- ifadesi: 
"Piyasalarda büyük oranda durgunluk var." 

On gün önce, Sayın Başbakanın seçim bölgesi Siirt'te altmışsekiz yıldan beri yayımlanmakta 
olan bir gazete, Siirt Cumhurcu Siyasî Gazete; başlık: "Esnaf Odaları Başkanı Rıfat Ayyıldız' esnaf 
çok zor durumda' dedi." On gün önceki beyanat! Sayın Başbakanın seçim bölgesinde ve açıklama 
yapıyor Rıfat Ayyıldız: "Esnafımız çok zor bir ortamdan geçiyor. Çoğu esnaf açtığı işyerini siftah 
etmeden kapatıyor." Sayın Bakanım, iflas eden esnaflarımız olduğunu öğreniyor ve büyük üzüntü 
duyuyoruz." 1 Ocak 2005-27 Mayıs 2005 tarihleri arasında beş ayda Siirt'te 233 esnafımız terki 
sanat yapmak mecburiyetinde kalmıştır" diyor. Siirt'te beş ayda 233 esnafın işyerini kapatmak 
durumunda kaldığını ifade ediyor ve Sayın Bakanım, bugün ben sizden bir açıklama bekliyordum. 
Kültür ve Turizm Bakanı bugün iki açıklama yaptı. Bir, Denizli'deki esnaflarımızı, halıcılarımızı 
töhmet altında bırakan bir açıklama. Bir Turizm Bakanı esnafımızı ayağa kaldırması gerekirken, 
turizm gelirini artırması gerekirken, oradaki 14 tane yanlış uygulamayı, daha sonra tüketiciler 
lehine düzeltilen bir uygulamayı bahane ederek, Denizli esnafının turistleri kazıkladığı şeklinde 
ifadesi var ve aynı Kültür ve Turizm Bakanının bir ifadesi daha var, aynen ifade şöyle: İstanbul'daki 
taksici esnafının turistleri değişik yerleri gezdirerek, daha fazla ücret almak için -aynen ifade ken
disine aittir- kazıkladığını ifade ediyor. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Toparlıyorum. 
İstanbul'da 30 000'e yakın taksici esnafı var; belki üç beş tane böyle bir hadise olmuş olabilir. 

Denizli'de, 70 000 satılan halıda, 14 tane yanlış bir uygulama var; bu daha sonra telafi de edilmiş. 
Bütün bunları, inceleme ve araştırma yapmadan, zaten zor durumda olan esnafımızı daha da zor 
durumda bırakacak olan bir açıklamanın Kültür ve Turizm Bakanından yapılmış olması karşısında, 
ben, Sayın Bakanımdan, bu kürsüden, bu ifadelerin yanlış olduğunu, esnafı zor durumda bıraktığı 
ifadesini, bir Denizli Milletvekili olarak, Denizli esnafının ve İstanbul taksici esnafının hislerine ter
cüman olarak sizden istirham ediyorum. Bu açıklamayı yapmanızı sizlerden bekliyorum ve bu duy
gularla, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
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Sayın milletvekilleri, maddeyle ilgili söz alan sayın milletvekillerinin maddeyle ilgili konuş
ması gerekmektedir. Bu yasayla ilgili konuşmalar yapıldı, maddelerine geçildi. Her konuşmacı 
sayın milletvekilinin ilgili madde üzerinde konuşmasını rica ediyorum. 

Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Ünal Kaçır; buyurun. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Esnaf ve Sanatkârlar Meslek 
Kuruluşları Kanunu Tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bazı konuşmacı arkadaşlarımız, şoför esnafının bu kanunla mağdur 
edileceği şeklinde burada görüşler beyan ediyorlar; bu konulara açıklık getirmek istiyorum 
müsaadelerinizle. 

Değerli arkadaşlar, tasarının 3 üncü maddesini beraberce kabul ettik ve bu maddeye göre, 
otomobil sahibi olan, aracı kendisine ait olan şoförler esnaftan sayılacak; onların yanında çalışan iş
çiler, işçi şoförler esnaftan sayılmayacak. Bu hususta deniliyor ki, bu şoförlerimiz mağdur olacak
lar, işlerinden olacaklar, işlerini kaybedecekler; böyle bir şey yok. 

Değerli arkadaşlar, şu anda, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Yasasının ilgili maddesinde, bu 
kişiler esnaf sayılmışlar; ama, Bağ-Kura gidip de üye olmak istedikleri zaman, mükellef olmak is
tedikleri zaman, Bağ-Kur bunları esnaf saymıyor. Peki, bunlar, bu arkadaşlarımız, bu şoför esnafı 
olarak değerlendirilen arkadaşlarımız işçi mi; evet, şu anda yürürlükte olan 506 sayılı Yasanın 2 nci 
maddesinde "bir hizmet aktine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar, bu kanuna 
göre sigortalı sayılırlar" deniliyor. SSK bakımından, bu kişiler, şu anda da işçi statüsündeler. Peki, 
şimdi, işçi sayıldıkları takdirde, bunlar hakkında İş Yasasının diğer maddeleri uygulanacak mı? 

Değerli arkadaşlar, 4857 sayılı İş Kanununun 4 üncü maddesinin (ı) bendinde "507 sayılı Es
naf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerleri İş 
Kanunu kapsamında değildir" deniliyor. Yani, o sakıncalar, o sıkıntılar yok. Bunlar, işbaşı, paydos 
saatleri, diğer konular vesairede İş Yasası kapsamında değiller. Öyleyse, şu anda ne getirilmiş 
oluyor; şoför esnafının yanında çalışan ve işçi olan bu şoför arkadaşlarımız sigortaya tabi olmalılar, 
olacaklardır; ama, İş Kanununa tabi değillerdir. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, burada, arkadaşlarımız, çeşitli sivil toplum örgütlerinden kendilerine 
gelen yazılarla ilgili pasajlar gündeme getiriyorlar. TESKOMB, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi 
ve Kefalet Kooperatifleri Birliğinden gelen bir yazıdan da, ben size -esnaf için ne güzellikler yap
mış hükümetimiz- birkaç bilgi vermek istiyorum. 

2003 yılı başından itibaren gelişmeler: 
Faiz oranlan yüzde 59'dan yüzde 18'e düşürülmüş. 
Kooperatiflerden kesilen masraf karşılığı ve bloke sermaye oranları yüzde 11'den yüzde 1,5'e 

düşürülmüş. 
Bağ-Kura prim borcu olan esnaf ve sanatkârlar kredi kullanamazken, Bakanlar Kurulu karar

namesiyle bu husus ortadan kaldırılmış ve kredi kullanır hale getirilmiş. 
Sicil affı getirilmiş, yaklaşık 150 000 esnaf ve sanatkârın yeniden ekonomiye kazandırılması 

sağlanmış. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kaçır, toparlar mısınız; 1 dakikalık eksüre veriyorum. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
2002 sonunda 943 kooperatifimizden 250'si çalışabiliyordu, bugün, 800'ün üzerinde 

kooperatifimiz hizmet vermeye devam ediyor. 

- 5 0 1 -



T.B.M.M. B: 108 7 . 6 . 2005 0 : 2 

2002 yılı sonunda, bütün Türkiye'de, 1 100 000 kişiye kullandırılan kredi toplamı 153 trilyon 
Türk Lirasıyken, bugün itibariyle 2,5 katrilyon TL'nin üzerinde kredi kullanılmıştır. 

2001 ve 2002 yıllarındaki krizler neticesinde borçlarını ödeyemeyerek kefilleriyle birlikte 
mağdur olan 170 000 esnaf ve sanatkârımızın 58 trilyon liralık anapara borcu, temerrüt faizleriyle 
birlikte 300 trilyon TL olmuştu. Bu borçların, yeniden yapılandırmayla, yaklaşık 200 trilyon TL'si 
silinmiş ve 170 000 esnaf ve sanatkârımızın yeniden ekonomiye kazandırılması sağlanmıştır 
deniliyor, bize gönderilen, sivil toplum kuruluşları... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -Sayın Kaçır, teşekkür ediyorum. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Sayın Başkan, müsaadenizle bir cümle... 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Kaçır... 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Teşekkür ediyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaçır. 
Madde üzerinde, 10 dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
Buyurun Sayın Eraslan. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkan, sizin aracılığınızla, Sayın Bakanıma iki soru yöneltmek istiyorum. Hipermarket 

ve grossmarket denilen büyük mağazaların kent merkezlerinde, hatta mahalle aralarında kurul
maları ve faaliyet göstermeleri... 

BAŞKAN - Sayın Eraslan, maddeyle ilgili soru sorar mısınız. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Geliyorum, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - ...227 esnaf ve sanatkâr işkolundan 80'ini; yani, toplamın için

den yüzde 35'ini olumsuz etkilemektedir. Ekmek mücadelesi veren yüzlerce esnaf ve sanatkârlarımızı 
bu haksız rekabetten kurtarmak maksadıyla bu marketleri şehir dışına almayı düşünüyor musunuz? 

Esnaf ve sanatkârlarımızın kullanmış oldukları krediyi enflasyon oranına çekmeyi düşünüyor 
musunuz? Az önce sayın milletvekilimizin de kürsüden ifade ettiği gibi, şoför esnafının geçmişe 
dönük, eskiye dönük sosyal ve özlük haklarını bu maddeyle ellerinden almış oluyoruz. Bunun 
doğuracağı olumsuz sonuçlan nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; büyük mağazalar kanun tasarısı, Meclisimiz 1 temmuzda tatile gireceği için, yoğunlukla Avrupa 
Birliğine uyum yasaları dolayısıyla, o tarihe kadar Meclisten çıkarılması öngörülen yasalar arasın
da yer alamadı. Bu arada, İtalya'da, Almanya'da ve Fransa'da bu büyük mağazalarla ilgili yeni geliş
meler oldu. Onlara uyum sağlama bakımından... Birde, Bakkallar Federasyonumuzun talepleri ol
du. Bu arada, onları dikkate alarak, yasayı yeniden gözden geçirmek üzere geri çektik; önümüzdeki 
ay sevk edeceğiz; ama, tatil olduğu için, delaletinizle ekim ayında görüşülmesini arzu ediyoruz. 

Şoför esnafımıza gelince: Yasada düzenleme, değişiklik vardır. Dolayısıyla, Bağ-Kurlu olan 
şoför esnafımızın herhangi bir şekilde mağdur olmaması için önlem alınacaktır. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Oda genel kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 10.- Oda genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Oda başkanını, yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek. 
b) Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider hesaplarını 

incelemek, kabul veya reddetmek. 
c) Yönetim kurulu ve denetim kurulunu ibra etmek. 
d) Yeni döneme ait çalışma programı ile bu programda yer alacak olan üyelerin meslekî eğitim, 

teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya değiştirerek kabul et
mek. 

e) İşlem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluğu tespit edilen organ üyeleri hak
kında dava açılmasına, bunların görevde kalıp kalmamasına karar vermek. 

f) Bakanlıkça düzenlenen oda ana sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında yönetim 
kurulunca Bakanlıktan alınacak ön izne dayanarak karar vermek. 

g) Odanın meslekî faaliyet alanını ilgilendiren konuda kurulabilecek federasyona kurucu olma 
hususunda alınan yönetim kurulu kararını onaylamak. 

h) Bakanlıktan alınan ön izne dayanarak fesih teklifi hakkında karar vermek. 
ı) İmkânları nispetinde öncelikle faaliyet alanları ile ilgili branşlarda olmak üzere öğrenci 

okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safı gelirlerinin %10'unu geçmemek kaydıyla kamu yararına 
faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durum
daki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar vermek. 

j) Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik 
gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına 
karar vermek. 

k) Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak kaydıyla üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını kar
şılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak geliş
mesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iş
tirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya 
karar ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki vermek. 

1) Yönetim kurulu tarafından teklif edilen uyulması zorunlu meslekî kararları kabul ya da red
detmek. 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan. 
Buyurun Sayın Eraslan. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Tabiî, Türkiye'de her şey çok önemli; esnaf-sanatkârlar da önemli, memur da önemli, işçi de 

önemli, tarım sektörü de önemli, yatırım da önemli, yerli sermaye de önemli, yabancı sermaye de 
önemli. Bütün bunlar, ulusal ekonomimizi, Türkiye ekonomisini oluşturan ve yetmişiki milyon ül
ke insanımıza hayırlar getirecek olan birtakım unsurlardır, birtakım faktörlerdir. 

Şimdi, bizim bir sloganımız vardı; o slogan Türkiye'de şöyle kullanıldı: "Milleti yaşat ki, dev
let yaşasın." Dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de görevi, bütün bakanlıkların da görevi, 
bütün kurum ve kuruluşların da görevi milleti yaşatmaktır ki, devlet yaşayabilsin, devlet yaşasın. 
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Devletin selameti, milletin selametidir; milletin selameti, huzur ve güvenliği, ekonomik refahı, mut
luluğu, huzuru, devletin huzurudur. Dolayısıyla, sıkı maliye politikalarıyla, sıkı para politikalarıy
la, desteklemelerin olmadığı, yardımların olmadığı, devlet elinin olmadığı hiçbir yerde yaşamaktan 
ve huzur bulmaktan söz etmek mümkün değil. Devletin yaşayabilmesi için milletin yaşayabilmesi 
gerekir. Milletin yaşayabilmesi için, siyasî otoritenin, hükümetin her kesime destek vermesi gerekir. 
Oturduğumuz ceylan derili kırmızı koltuklardan her şey yolunda, her şey iyi, herkesin gönlü hoş 
demekle bu iş böyle olmuyor. Mevcut para politikaları, mevcut maliye politikaları, maalesef, her 
kesimimizi kasıp kavurmakta, her türlü sıkıntıyı milletimize, aziz milletimize yaşatıyor olmaktadır. 

Şimdi, allahaşkına, bu kanun, Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuyla ilgili bir kanun. Yani, 
Türkiye'de hiçbir mesele kalmadı mı?.. Esnaf ve sanatkârların bütün sorunları çözüldü mü, bütün 
dertleri bitti mi?.. Sadece, Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı mı kaldı Türkiye'nin 
sorunu ve meselesi?! Bugün, bunu mu görüşüyor olmalıydık; yoksa, Sayın Bakanımız, bugün, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine bütün bu sorunları, esnafın sorunlarını, esnafın vergi borcunu, esnafın 
kredi borcunu, esnafın ekonomideki durgunluk sorununu çözen, onları destekleyen, esnaf ve sanat
kârların elinden tutan, onları ayağa kaldıran ve yaralarına merhem olan bir kanunla mı Türkiye 
Büyük Millet Meclisini işgal ediyor olmalıydık?! Ben, bunu, sizlerin görüşlerine arz ediyorum. 

Ama, her şey yolunda değil, her şey iyi gitmiyor. Türkiye'de, müthiş bir durgunluk var Türkiye'de 
müthiş bir işlemeyen ekonomi çarkı var. İnsanlar siftah edemiyor. İnsanlar mal pazarlayamıyor. İnsan
lar sattıkları maldan, esnaf ve sanatkârlar sattıkları maldan para kazanamıyor. Aynen, çiftçinin, üret
tiği, binbir mücadeleyle, alnından akan teri toprağa karmak suretiyle, büyük bir meşakkatle üretmiş 
olduğu ürünün neticesinde kâr edememesi, zararla satması gibi, esnaf ve sanatkârlar, büyük bir sıkın
tı, büyük bir ekonomik darlık ve büyük bir ekonomik bunalımla karşı karşıyalar. 

Ben, Sayın Bakanımdan, bu çalışmanın yerine, bunların sorunlarını çözecek, yaralarına mer
hem olacak ve onları, bir nebze de olsa, güzel bir hayat, müreffeh bir hayat, güzel ekonomik bir 
yapıya kavuşturacak olan yasal düzenlemeler, esnaf ve sanatkârları desteklervari, onları ayağa kal-
dırırvari kanunlar getirmesini temenni ediyorum ve hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Oda yönetim kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 11.- Oda yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Oda işlerini mevzuat ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütmek. 
b) Bakanlığın mevzuat gereği vereceği görevleri yerine getirmek. 
c) Yeni döneme ait çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan üyelerin meslekî 

eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak. 
d) Uyulması zorunlu meslekî kararları almak hususunda, bağlı bulunduğu birliğe iletilmek 

üzere genel kurula teklifte bulunmak. 
e) Oda üyelerinin sicillerini tutmak ve bu bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında 

güncelleştirerek eksiksiz ve doğru olarak her an hazır halde bulundurmak, üyeler tarafından talep 
edilen belgeleri bilgisayar ortamında düzenlemek, ayrıca üyelerinin çalışma konuları hakkında res
mî makamlarca istenilecek bilgileri vermek. 

f) Oda üyelerinin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmî ve özel 
kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, üyelerinin meslekî menfaatlerini ilgilendiren konular
da, adlî ve idarî yargı mercileri önünde oda başkanı marifetiyle odayı temsil etmek. 

g) Oda üyelerinden yıllık aidatları elektronik ortamda tahsil etmek, 
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h) Üyelerin, çalışma konularına giren işlerde gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını kar
şılamak bakımından, gerekli tedbirleri almak, kurslar düzenlemek ve bu konuda ihtiyaç duyulan 
tesisleri kurmak üzere genel kurula teklifte bulunmak, bu bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanında güncelleyerek takip etmek. 

ı) Resmî ve özel merciler tarafından istenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek. 
j) Bakanlıktan ön izni alınmış oda ana sözleşmesi değişikliklerini genel kurula teklif etmek. 
k) Genel sekreter ve diğer personelin atama, terfi, cezalandırma ve görevlerine son verilmesine 

karar vermek, personele ait bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek takip 
etmek. 

1) Oda üyelerince üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini, standartlarına ve sağlık koşullarına uy
gun şekilde üretilip üretilmediğini ve ücret tarifelerine uyulup uyulmadığını ilgililerin başvurusu 
üzerine veya doğrudan veya uzman kimseler aracılığı ile kontrol etmek, ayrıca meslekî teamüle ay
kırı davranışları belirlenen üyelere yazılı ihtarda bulunmak, tekrarı halinde ilgilileri birlik disiplin 
kuruluna bildirmek, tüketicilerin korunması için gerekli tedbirleri almak ve üyeleri hakkında bu 
konuda odaya yapılan şikayetleri incelemek. 

m) Oda üyeleri ve müşterileri arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek, ceza gerektiren 
hallerde konuyu birlik disiplin kuruluna sevk etmek. 

n) Muhasebe işlemlerini bilgisayar ortamında yerine getirmek ve üyelerin talebi doğrultusun
da düzenlenen ve onanan belgeleri bilgisayar sisteminden yararlanarak vermek. 

o) Mesleğe yeni girecek esnaf ve sanatkârlara meslekî eğitimler vererek, ticari faaliyetlerine 
başlayabilmeleri ve iş yeri açma ruhsatlan için ilgili belediyeye verilmek üzere meslekî yeterlik bel
gesi vermek; üyelerine meslekî konularda danışmanlık yapmak. 

p) İlçelerde, oda üyelerinin müşterileriyle ilişkisinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, konu 
hakem heyetlerine intikal ettirilmiş ise bu hakem heyetlerine üye görevlendirmek. 

r) Bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini Şubat ayı sonuna kadar, genel kurul evrakını ise 
genel kurulu takip eden on gün içinde bağlı bulunduğu birliğe ve federasyona göndermek. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Oda denetim kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 12.- Oda denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurulda alınan kararların yönetim kurulu tarafından 

yerine getirilip getirilmediğini incelemek. 
b) Oda işlemlerinin mevzuat ve oda ana sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilip getiril

mediğini incelemek. 
c) Bakanlık ve oda üst kuruluşları tarafından verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini 

incelemek. 
d) Odanın yıllık aidatlarının üyelerden zamanında tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek ve 

odanın işlem ve hesaplan hakkında genel kurula rapor vermek. 
e) Odanın üye kayıtlarının Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında, yeterli bilgileri haiz 

şekilde tutulmasını kontrol ermek. 
f) Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Denetim kurulu üyeleri, yukarıda sayılan görev ve yetkilerinden (d) ve (f) bentlerinde belir

tilenleri salt çoğunlukla yerine getirirler. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 12 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu 

madde, oda denetim kurulunun görev ve yetkilerini açıklayan ve son derece iyi hazırlanmış, düzen
lenmiş olan bir maddedir. Yalnız, bu maddeyle ilgili bu olumlu görüşümü ifade ettikten sonra, 
Denizli'de esnaflarla ilgili yaşanan bir sıkıntıyı gündeme getirmek istiyorum. 

Biliyorsunuz, Denizli, tekstil ihracatının Türkiye'de hemen hemen en fazla olduğu illerin başın
da geliyor. Yılda, yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bir tekstil ihracatı söz konusu. Ancak, geçen sene, 
Türkiye'nin dışarıdan yapmış olduğu ithalat nedeniyle, aramalı ithalatının toplam ithalatın yaklaşık 
yüzde 78'ine ulaşması nedeniyle, Denizli esnafı ciddî manada bir sıkıntı içerisine girmiş bulunmak
tadır. Özellikle, Çin'den, Hindistan'dan ve Pakistan'dan hambez ve bazı tekstil ürünlerinin ithal edil
mesi nedeniyle Denizli esnafının bunları üretememesi söz konusu olmuş ve bu nedenle, Denizli es
nafı çok ciddî bir sıkıntı içerisine girmiştir. 

Yılbaşından beri, Denizli'de, organize sanayi bölgesinden çıkarılan işçi sayısı resmî olarak 
5 000'in üzerindedir. 

Yine, Denizli'de yayımlanan bir mahallî gazetenin bir başlığını sizlere göstermek istiyorum: 
"Batıyoruz!" 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım; eğer, Denizli'de, tekstil ihracatının en önemli merkez
lerinden biri olan Denizli'de batıyoruz ibaresi bir gazetenin manşetinde yer alıyorsa, Türkiye'nin 
birçok yerinde çok ciddî manada sıkıntılar var demektir. 

Bakınız, özellikle, esnaflarla ilgili, Sayın Bakanımız, kredilerin yüzde 19'lar seviyesine indiril
diğini ifade etti. Hakikaten yüzde 19'lar seviyesine inmiştir. Yalnız, Türkiye'de enflasyon oranının 
yüzde 8 olduğu ifade edildiği günümüzde ve bu oranın tutturulacağı görüldüğü günümüzde, esnaf
larımızın, hâlâ, reel olarak yüzde 11 civarında bir faizi ödemiş olmasının da haklı ve mantıklı bir 
izahını yapmanın mümkün olmadığı inancındayım. Eğer, esnaflarımız, hâlâ, yüzde 19 faizle kredi 
kullanmaya devam edecek olurlarsa, yüzde 11 civarında reel faizi ceplerinden ödemeleri söz konusu 
olacak ve yüzde 11 reel faiz, 2005 yılı içerisinde, dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmayan yüksek
likteki bir orandır. Hemen Sayın Bakanımız bunu geçmişle kıyaslayacaktır. Ancak, ben şunu ifade 
etmek istiyorum: Hükümete geldiğiniz günden beri üç yıla yaklaşan bir süre geçmiştir. Bu üç yıllık 
süre bir hükümet için kısa bir süre değildir. O bakımdan, geliniz, ne olur, bu kanun görüşülürken, 
bu vesileyle, buradan, kürsüden, bu yüzde 19 faizi yüzde 10'lar seviyesine indirelim ve esnafımızın, 
hakikaten ciddî manada sıkıntı çeken esnafımızın kullanacağı kredilerdeki bu faiz ödeme oranları 
da son derece uygun hale getirilsin. 

Sayın Bakanım, siz bize vermiş olduğunuz bir soru önergesi cevabında, 2003 yılında 34 000 es
nafın iflas ettiğini söylüyorsunuz ve yine, 2004 yılı içerisinde 120 000 civarında esnafımız işyerlerini 
kapatmak mecburiyetinde kalmış. Eğer, Türkiye'de her şey iyiyse, her şey güllük gülistanlıksa, es
nafın durumu son derece iyiyse, bu iflas eden 44 000 esnaf rakamı ve 120 000 civarında, işyerini 
kapatan esnaf nasıl ortaya çıkıyor? Eğer bunların durumu iyiyse, bunlar işyerlerini niye kapatıyorlar? 

Bakınız, caddelerde dolaşırız. Ben Denizlili olduğum için dikkatimi çekti; bir nevresim 15 000 000 
liraya ve 10 taksitle satılıyor. Ayda 1,5 milyon lira taksitle esnaf nevresim satıyor. Bunun hepsi kâr 
olsa ne olur; 1,5 milyon lira taksitle, esnafın, 15 000 000 liralık bir nevresimi satmasının, esnaf 
açısından ne getirişi olabilir; esnaf buradan nasıl kazanç elde edebilir? Yani, bu durumda, esnaf
larımızın sıkıntı içerisinde olduğunu görmek için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Buradan, 
Kızılay'dan aşağıya doğru yürürseniz, esnafın nasıl sıkıntı içerisinde olduğunu... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
TEVFİK AKBAK (Çankırı) - Ucuzluktan niye rahatsız oluyorsunuz?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Milletvekilim, siz de esnaflık yapıyorsunuz, 

biliyorum; bir nevresim 15 000 000 liraya satılır ve 1,5 milyon lira aylık taksitlerle satılırsa, o es
nafın bundan ne kadar kazandığının hesabını lütfen yapın. Ben biliyorum o esnaf o nevresimi kaça 
alıyor; ben Denizliliyim, ben yıllarca dokuma tezgâhlarında çalışmış birisiyim; onun maliyetini ve 
esnafa giriş fiyatını çok iyi biliyorum; bu durumda olan esnafın para kazanması söz konusu değil; 
ben biliyorum ki, esnafa gönderilen, Denizli'den gönderilenlerin, açılmadan, esnaf tarafından 
Denizli'ye geri gönderildiğini de çok iyi biliyorum. 

AHMET BÜYÜKAKKAŞLAR (Konya) - Satılan mal defoludur. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - O bakımdan, güzel bir kanun görüşülürken, esnafla ilgili 

konuların da burada çözüme kavuşturulacağı inancının bizde hâkim olması lazım. Biz bunu Sayın 
Bakandan bekliyoruz ve demin, Sayın Bakanıma, Kültür ve Turizm Bakanıyla ilgili söylemiş ol
duğum sözlerle ilgili bir cevap -yine kendisinden- hâlâ bekliyorum; Denizli esnafı, Denizli halkı, bu 
cevabı sizden bekliyor. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kandoğan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Resmî ve özel kuruluşlarla ilişkiler 
MADDE 13.- Resmî ve özel kuruluşlarca, tacir ve sanayiciden meslekî faaliyetleri ile ilgili 

olarak istenilen ve 18.5.2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen belgeler, 
esnaf ve sanatkârlar için mensup oldukları oda tarafından düzenlenir ve verilir. 

Resmî makamlarca, esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyetlerini ilgilendiren hususlarda 
alınacak kararlarda, ilgili odanın mütalaasından faydalanılır ve kurulacak komisyonlara oda temsil
cisinin katılması zorunludur. 

Belediyeler; ruhsat verebilmek için, iş yeri açmak veya meslekî faaliyette bulunmak isteyen es
naf ve sanatkârlardan sicil tasdiknamesi ile üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorun
dadırlar. 

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf ve sanatkâr kredi ve 
kefalet kooperatifleri ve bankalar oda üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde üye olduk
larına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, İsparta Millet
vekili Sayın Mevlüt Coşkuner; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA MEVLÜT COŞKUNER (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının "Resmî ve özel kuruluşlarla iliş
kiler" başlıklı 13 üncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi ve Türk Milletini 
saygılarımla selamlıyorum. 

Son dönemde ülkemiz ekonomisinin yaşamış olduğu ekonomik krizler, maalesef, ülke 
ekonomisinde önemli hasarlara neden olmuştur. Söz konusu bu hasarların giderilmesini hızlandır
mak, ekonomimizi içinde bulunduğu durağan ortamdan çıkarmak için kalıcı ve yapısal düzen
lemelere ihtiyacımız olduğu bu dönemde Esnaf ve Sanatkârlar Yasası Meclisimize geldi. 
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Esnaf ve sanatkârlarımız, dar sermayelerine, özverili çalışmalarına rağmen, krizlerden en çok 
etkilenen kesim olmuştur. Bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli faktörlerin başında üretmek ve 
ürettiğini satmak gelmektedir. Bu konuda itici gücü oluşturacak ise, sayıları 5 000 000'u bulan es
naf ve sanatkârlarımızda; ama, uzun yıllar boyunca esnaflarımıza bakışımızdaki eksiklik ve yanlış
lıklar sebebiyle, ticaret gelirlerinin yanında bir de rant kavramı ortaya çıkmış ve bu gelirler gözar-
dı edilmeyecek oranlara ulaşmıştır. 

Maalesef, Türkiye ekonomisi, üretmeden ve satmadan ayakta durmaya çalışmıştır; ancak, şu 
anda hepimizin hemfikir olduğu ekonomideki durgunluk, bu durumun böyle gidemeyeceğini gös
termektedir ve bu konuda acil adımlar atmak zorunda olmuşuzdur. 

Şimdi, bu yasa esnaf odalarımızın yaralarına ne kadar merhem olabilecektir, yasa gerçekten 
yapısal çözümler getirecek midir, yoksa, bazı bölümlerine olumlu bakabileceğimiz bu yasayla, daha 
önceden esnaf diye adlandırdığımız bir kesimi görmezden mi geliyoruz? Biz, bu yasayla, şoför, ter
zi, marangoz, demirci ve kahveciye, artık, siz esnaf değilsiniz diyoruz. Diyoruz da, bundan sonrası 
için, bu insanların nasıl bir statüye getirileceğini, maalesef, ortaya koymuyoruz. 

Türkiye ekonomisindeki gerçek gidişatın aynası esnaftır. Bunun aksini hiçbirimiz iddia 
edemeyiz. Rakamlara baktığımızda, ülkemizde yüzde 10 civarında bir enflasyon oranı var. Bunun
la birlikte 2004 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 büyüyerek, AB üye ülkelerini hatta Çin'i geç
miştir; fakat, rakamlar dışında baktığımızda; içinde yaşadığımız bu dönemde, işsizlikte olumlu bir 
gelişme yoktur. Dünyada büyük bir ekonomik atılım gerçekleştiren Çin'den daha hızlı nasıl 
büyümüşüz, ben bunu anlamıyorum; eminim ki, milyonlarca esnafımız da anlamıyor. Demek ki, 
rakamlardan sıyrılıp, sosyal hayatın gidişatına baktığımız zaman, esnaf kan ağlıyor dedik; fakat, bu 
yasayla da, esnafımıza çareler üretmemiz gerekirken, yine, bir kesimi tasfiye etmek üzere kurulu bir 
yasa çıkarmaya çalışıyoruz. 

Esnafımızın gerçek sorunları nelerdir? Bu yasa hazırlanırken hangi kesimlerle görüş alış
verişine varılmış veyahut da hangileriyle görüşülmemiş? Hükümetimizin açıkladığı bu rakamların 
dışında ben de sizlere birtakım rakamlar açıklamak istiyorum: 

2005 yılı ocak ayında 33 ilin esnaf ve sanatkârları sicil memurluğundan gelen verilere göre, 1 
016 bakkal, 413 kahveci, 338 şoför, 313 nakliyeci, 186 berber ve kuaför, 153 tuhafiyeci, 145 büfeci, 
130 lokantacı, 129 kamyoncu, 127 taksici işini terk etmiştir. Demek ki, ülke ekonomisinin büyük 
bir bölümünü kapsayan küçük esnaf hiç de iyi bir durumda değildir. 

Dikkatinizi çekmek istediğim, birinci sırayı, önceki aylarda olduğu gibi, bakkallar almaktadır. 
Bunun sebebi de defalarca dile getirildi. Hiper ve grosmarketler, ürün çeşitleri ve cazip kampan
yalarıyla bir işkolunu Türkiye'de bitirmektedirler. Yapılacak işse, bu marketlerin şehir merkezlerin
den dışarıya taşınmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzerinde durmamız gereken diğer bir konu da, vergi 
meselesidir. Ülkemizde vergi çeşitliliğinin sağlanması gerekmektedir. Vergi oranları da makul 
seviyelere indirilmelidir. Devletin giderlerinin arttığı dönemlerde geçici vergi adıyla vergi alınıp, 
daha sonra bu vergilerin kalıcı hale getirildiği hepimiz tarafından bilinmektedir. Bu, bir anlamda 
kayıtlı ekonomiyi cezalandırmaktadır. Bu sebeple, kayıtdışını kayıt altına almak için çok ciddî 
biçimde çalışmamız gerekmektedir. 

Artık hepimiz çok iyi biliyoruz ki, içinde bulunduğumuz ekonomik durgunluktan çıkmanın 
yolu üretimden geçmektedir. Bunun için, üretim üzerinde vergi yükünün düşürülmesi çok önem
lidir. Örneğin, istihdamı teşvik etmek açısından, küçük işletmelerin yanında çalıştırdıkları kişi 
sayısına bağlı olarak oransal vergi indirimleri sağlanmalıdır. Ayrıca, asgarî ücretten alınan vergi de 
kademeli olarak azaltılırsa, sigortasız işçi çalıştırma mantığının da yavaş yavaş yok olacağı düşün
cesindeyim. Yine, bunlarla paralel olarak KDV oranları mal gruplarına göre yeniden gözden geçiril
melidir. 
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Üzerinde konuştuğum bu maddenin ana başlığı, esnafımızın resmî ve özel kuruluşlarla olan iliş
kileri, bunların düzenlenmesi ve basitleştirilmesidir. Esnaf ve sanatkârlarımızın merkez ve mahallî 
idarelere ödedikleri çok sayıda vergi, zaman ve emek kaybına neden olmaktadır. Karmaşık ve sık 
değişen vergi sistemi, esnafın sık sık vergi dairelerine gitmesini gerektirmektedir. Avrupa Birliği ül
kelerinde olduğu gibi, vergilerin birkaç ana kademede toplanıp basitleştirilmesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte, bazı belediyelerimizin esnafımıza uyguladığı tabela vergisi yüzde 40 000'lere 
varan oranlardadır ve yükseltilmiştir. Bu artışlarla küçük esnafın tabela asması mümkün değildir. 
Bu yanlışlığın bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir. Biz, daha önceki gibi sembolik rakamlar 
alınsın demiyoruz; ama, esnafımız da burada düşünülmeli diye önkoşul koşuyoruz. 

Ayrıca, bu zamlarla reklam tabelacılığı da büyük sıkıntı içerisine girmiştir. Metal ve plastik ay
dınlatma, kimya, hırdavat sektörlerinde çalışan milyonlar direkt etkilenmektedir. Gerçekten, bu 
oranlarda vergileri toplayan bir büyükşehir belediyesinin gelirinin ne derecede yükseleceğini, 
buyurun, siz hesap edin. Bu sebeple, bunun da önemle üzerinde durulması gerektiğine inanıyoruz. 

Esnafımızı içerisinde bulunduğu sarmaldan çıkarmak için vergi dışında düzenlemelere ih
tiyacımız vardır. Esnafımızı, üreten ve ürettiğini satan bir yapıya kavuşturmamız gerekmektedir. 
Bunun için de, esnafın içerisinde bulunduğu kredi sorunlarına eğilmeliyiz ve küçük esnafın ve 
sanatkârlarımızın üretken KOBİ'ler haline dönüşmesini sağlamalıyız. Halk Bankası eliyle verilen 
kredilerin daha aşağıya çekilmesi için tekrar çalışma yapmalıyız. Esnaf, sanatkârlar ve KOBİ'lerin, 
ülkemiz üretiminin yüzde 37'sini, istihdamının yüzde 46'sını, ihracatının yüzde 8'ini karşılamakta 
olduğunu hepimiz biliyoruz; ama, toplam kredilerden de yüzde 4 oranında pay almaktadırlar. 
Buradaki çarpıklık ve ihtiyaç ortadadır. Ülkemizin en büyük kesimini oluşturan bu insanları dış
layarak başarılı bir ekonomiye sahip olmamız mümkün değildir. 

Biz, bu yasa tasarısına olumlu bakmaktayız; ama, biraz önce aktardığım konular da düşünül
melidir diye söylüyorum ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Coşkuner. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Odaların gelirleri 
MADDE 14.- Odaların gelirleri şunlardır: 
a) Kayıt ücreti. 
b) Yıllık aidat. 
c) Konfederasyonca belirlenen tarife ücretleri karşılığında düzenlenecek ve onanacak belgeler 

ile yapılan hizmetler karşılığında alınacak ücretler. 
d) Meslekî yeterlik belgesi ücretleri. 
e) Yayın gelirleri. 
f) Sınav ücretleri. 
g) Oda amacını gerçekleştirmek için kurulacak kuruluşların ve iştiraklerin gelirleri. 
h) Oda tarafından düzenlenecek danışmanlık, eğitim, kurs ve sosyal faaliyet gelirleri. 
ı) Muhasebe işlerinin yapılmasından elde edilen gelirler. 
j) Faiz ve diğer gelirler. 
k) Bağış ve yardımlar. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına söz isteyen Antal

ya Milletvekili Sayın Osman Özcan; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
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CHP GRUBU ADINA OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Es

naf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının 14 üncü maddesi üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına söz aldım; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; esnaf ve sanatkârlarımız 5 700 000 civarında olup, bun
ların aileleriyle birlikte çalıştırdıkları insanları da sayarsak, ülke nüfusunun yüzde 20'sini teşkil et
tikleri görülmektedir. Genelde bizim esnafımız doğrudur, dürüsttür, çalışkandır; erkenden işinin 
başına gider, işyerini açar, müşterisini bekler; kanaatkardır, az da olsa, az da gelir elde etse, Allah 
bereket versin demesini de bilir. Ananesine, geleneğine, göreneğine sahiptir. Esnafın işyeri, taksisi 
ekmek teknesidir. 

Değerli arkadaşlarım, işte, bu esnaf ve sanatkârlarımızın Anayasayla sağlanan teminatlarını 
yerine getirmek, örgütlenmelerini sağlamak için bu kanun tasarısı getirilmiştir; yerindedir, doğ
rudur, destekliyoruz. Bu maddeyle de gelir kaynaklan fazlalaştırılmaktadır; bu da yerindedir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde hükümetler nedense örgütlenmeye sıcak bakmazlar. Bunu 
bugünkü hükümetler için söylemiyorum; 1950 yılından bugüne kadar nedense esnafımızın, memur-
lanmızın örgütlenmesine genelde hükümetler iyi gözle bakmazlar. Halbuki, örgütlenmenin ol
madığı bir yerde gelişme olmaz. Dünyanın en geri kalmış ülkeleri de örgütlenmemiş toplumlardır. 

Şimdi, Belediye Yasasıyla ilgili reklam ve tabela vergileri çıkardık. Bunun üst sının var, alt 
sınırı var. Fakat, bazı yerlerden aldığımız fakslara göre, belediyelerimiz, belediye başkanlarımız 
nedense esnaflarımıza üst sınırı tatbik etmektedirler. Mesela Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 
esnaflarımız çok tedirgindir. Bu belediye başkanlarımızın bu vergileri koyarken en alt tabakayla il
gili de vergiler almalarını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, taksicilerimizi biliyorsunuz, sarı arabalarımızı. Sabahlara kadar sıra bek
lerler, ölümle pençeleşirler, sıra gelsin de evimize, çocuğumuza çorba parası alalım diye uğraşırlar. 
Onun için, bunlarla ilgili çok önemle durmamız gerekmektedir. Bunların isteklerini yerine getir
memiz gerekmektedir; çünkü, şoför esnaflanmız gerçekten büyük özveriyle sabahlara kadar çalış
maktadırlar, geçim sıkıntısı içindedirler, fiyatların yüksek oluşu arabalara binmeyi de azaltmıştır, 
onun için gelirleri de gittikçe azalmaktadır. 

Ben Ankara'da gezerken hiç kendi arabamla gezmem. Sarı arabaya binerim, onunla gezerim. 
Gezerken de sorarım: Ülkenin gidişatı nasıldır falan derim. Şunu bilin, ülkenin gidişatını en iyi an
layanlar sarı arabalardaki şoförlerdir. Eğer onlara binerseniz, onlardan dikkatle laflar alırsanız, ülke 
gidişatını, sizin de gidişatınızın nasıl olduğunu onlardan öğrenebilirsiniz. Tavsiye ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanımız geçen gün "emekli aylıklarına bakıldığında aç
lık ve yoksulluk sınırının altında maaş alan hiçbir emekli yoktur" deyiverdi. 

Şimdi, bizim Akdeniz Bölgesinde bir söz var değerli arkadaşlarım: "Arının deliğine civkiç sok
ma" derler bizde. Yani, arının deliğine Sayın Bakanımız çivgiç sokunca kabak da sizin başınıza pat
lıyor. Onun için, Sayın Maliye Bakanımızın da bu işlerde çok ciddî konuşma yapmasını diliyorum. 
Çünkü, ülkemizdeki ekmek kuyruklarını burada anlatma lüzumunu da görmüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi esnaf ve sanatkârlarımızın Bağ-Kur borçları olsun, Sosyal Sigor
talar borçları olsun, bunların bir düzenleme yapılmasıyla ilgili hazırlıkların yapıldığını da 
biliyorum. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Katkı vermek istiyoruz, eğer çok iyi niyetli gel
mişse, katkı vermek istiyoruz. Bu uygulamaların tefeci faizi yerine -bundan önceki faizler tefeci 
faiziydi- bugünkü faizler oranına düşürülerek bunların bir ödeme cetveline bağlanmasını ve böy
lece, esnafımızın Sigorta borcu ile Bağ-Kur borçlarının düzenlenmesi de yerinde olur diye 
düşünüyorum. 

Ben, turizm yörelerimizin bir milletvekili olarak esnafımızın çok sıkıntı çektiğini biliyorum. 
Çünkü "her şey dahil" sistemiyle değerli arkadaşlarım, motellerimizin altında altın dükkânları da 
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vardır, deri dükkânları vardır, tuhafiye dükkânları vardır ve böylece zaten ülkemize gelen turistlerin 
büyük bir kısmının ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf olduğunu göze alırsak, bilirsek esnafımızın da 
alışveriş yapamadığını, çok sıkıntı çektiğini biliyorum. Onun için, Turizm Bakanımızın, bilmem, 
Denizli'nin halısıyla, bilmem, Rusya'daki turistin görgüsüzlüğüyle uğraşma yerine, bu esnafımızın 
daha iyi gelir elde etmesi yönünde çaba sarf etmesini diliyorum ve böylece hepinizi saygı, sevgiy
le selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özcan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
Fesih, tasfiye ve iptal 
MADDE 15.- Odaların fesih sebepleri şunlardır: 
a) Üye mevcudunun ikiyüzden aşağıya düşmesi. 
b) Bakanlıkça yapılacak uyarıya rağmen mevzuata aykırı genel kurul kararlarının iki ay içinde 

düzeltilmemesi. 
c) Konfederasyonca tespit edilen yıllık zorunlu giderleri karşılayacak miktarda gelir sağ

layamadığının birlik tarafından tespit edilmesi üzerine yapılacak yazılı uyarıya rağmen odanın mali 
durumunun bir yıl içinde iyileştirilememesi. 

d) Odanın faaliyet alanına giren hususlardan aynı meslek koluna mensup esnaf ve sanatkârların 
zamanla ayrı oda kurmaları sonucu, kalan üye sayısının ikiyüzden aşağı düşmesi. 

Odalar yukarıda yazılı sebeplerle Bakanlığın teklifi üzerine yetkili asliye hukuk mahkemesi 
kararıyla fesih olunur. 

Yukarıdaki hükümlere göre feshedilen odaların bağlı oldukları birlikçe görevlendirilecek heyet 
tarafından, borçları kendi varlığından ödenip, alacakları tahsil edildikten ve tasfiye giderleri de kar
şılandıktan sonra kalacak meblağ ile aynî haklar, heyet tarafından tutanakla birliğe devredilir. 
Kuruluşu yapılan odanın, daha sonra kuruluşunun usule uygun olmadığının anlaşılması halinde süre 
kaydı aranmaksızın odanın kuruluşu Bakanlık tarafından iptal edilir. Odanın kuruluş işleminin ip
tali halinde ise, odanın mal varlığı birliğe devredilir. Fesih olan veya kuruluşu iptal olan odaların 
üye kayıt defterleri birlik tarafından muhafaza edilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Ancak, 1 adet önerge vardır; önergeyi okutup işleme alacağım; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 851 sıra sayılı "Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 

Tasarısı"nın 15 inci maddesinin (a) bendinde yer alan "ikiyüzden" ibaresinin "yüzden" şeklinde 
değiştirilmesini, arz ve teklif ederiz. 

Yekta Haydaroğlu Nuri Çilingir Vahit Çekmez 
Van Manisa Mersin 

Tacidar Seyhan Ayhan Sefer Üstün Hasan Ali Çelik 
Adana Sakarya Sakarya 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU SÖZCÜSÜ HASAN ANĞI(Konya) - Olumlu görüşle takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Katılıyoruz. 
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EYÜP FATSA (Ordu) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasanda, esnaf ve sanatkâr odası kurulamayan ilçede birliklerce şube açılarak buralardaki es

naf ve sanatkârlara hizmet götürülmesi öngörülmüş olmasına rağmen, muhtemelen şube masrafları 
bu yerlerden elde edilecek gelirlerden daha çok olacağından, şube açmak yoluna gidilmeyecektir. 
Devletin görevi vatandaşına hizmet etmek olduğundan, halen kurulu bulunan esnaf ve sanatkârlar 
odalarının varlığının sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. 

Ayrıca fesih için sayının 200 olarak korunması durumunda, 700 civarında esnaf ve sanatkâr 
odası kapanmak zorunda kalacaktır. 

Bu nedenle, aktif üye sayılan en azından 100 ve üzeri olan odaların hukukî varlığını koruması 
için, madde metninde yer alan 200 ibaresi 100'e indirilmelidir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ BÖLÜM 

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri 
Birliklerin kuruluşu 
MADDE 16.- Her il merkezinde bir esnaf ve sanatkârlar odaları birliği kurulur. 
Bakanlıkça hazırlanan örneğe uygun olarak düzenlenmiş birlik ana sözleşmesi bir dilekçe ile o 

yer valiliğine verilir. Valilik onbeş gün içerisinde gerekli araştırmasını yaparak kuruluş onayı için 
belgeleri Bakanlığa gönderir. 

Birlik, ana sözleşmesinin Bakanlık tarafından onaylanmasını müteakip kurulmuş olur. Birlik 
kuruluşlarında Konfederasyon görüşü alınır. 

Bir ilde birden fazla birlik kurulamaz. 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
Birliğin çalışma bölgesi 
MADDE 17.- Birlik çalışma bölgesi kurulduğu ilin idarî sınırlarıdır. Çalışma bölgesindeki 

odalar faaliyetlerinden dolayı birliğe karşı sorumludurlar. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
Birliğe kayıt 
MADDE 18.- Odalar, çalışma bölgesi içinde bulundukları birliğe, birliğin kuruluşunu takip 

eden bir ay içinde, yeni kurulan odalarda kuruldukları tarihten itibaren aynı süre içinde kayıt olmak 
zorundadırlar. Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyen odalar birlik tarafından resen kaydedilir ve 
bu durum ilgili odaya yazılı olarak bildirilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Birliğin organları 
MADDE 19.- Birlik organları şunlardır: 
a) Genel kurul : Genel kurul tarihinden en az altı ay önce kurulmuş olan odaların başkan ve 

yönetim kurulu üyelerinden oluşur. 
b) Başkanlar kurulu : Birliğe üye odaların başkanlarından oluşur. 
c) Yönetim kurulu : Başkan dahil olmak üzere oda sayısı yirmibeş ve daha az olanlarda beş, 26-

50 olanlarda yedi, 51-120 olanlarda dokuz, 121 ve daha fazla olanlarda onbir kişiden oluşur ve genel 
kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçilir. 

d) Denetim kurulu : Genel kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere 
seçilecek oda sayısı 50 ve daha az olanlarda üç, 51 ve daha fazla olanlarda beş kişiden oluşur. Ay
nı sayıda yedek üye seçilir. 

e) Disiplin kurulu : Oda sayısı 50 ve daha az olanlarda üç, 51 ve daha fazla olanlarda beş 
kişiden oluşur ve genel kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Aynı 
sayıda yedek üye seçilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Edirne Millet
vekili Nejat Gencan; buyurun. 

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Yok efendim. 
BAŞKAN - Başka söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde 1 adet önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 851 sıra sayılı "Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanun 

Tasarısı"nın 19 uncu maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Eyüp Fatsa Yekta Haydaroğlu Tacidar Seyhan 

Ordu Van Adana 
Haşim Oral Ülkü Güney R.Kerim Özkan 

Denizli Bayburt Burdur 
"a) Genel kurul: Genel kurul tarihinden en az altı ay önce kurulmuş olan odaların başkan ve 

yönetim kurulu üyeleri ile birliğin görevde bulunan başkanı, yönetim ve denetim kurulu üyelerin
den oluşur." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU SÖZCÜSÜ HASAN ANĞI (Konya) - Olumlu görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, önerge sahibi olarak, Tacidar Seyhan, 2 dakika 

konuşacak. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Tacidar Seyhan. 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
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19,28 ve 36 ncı maddelerde, birliğin üyeleri, denetim kurulu üyeleri ve başkanları ile federas
yonun üyeleri, denetim üyeleri ve başkanları -aynı şey, 19 uncu maddede de tanımlanmış- federas
yonun, konfederasyonun genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri doğal 
delege sayılmıyordu. Değerli arkadaşlar, baştan beri uzlaşmada olduğumuz bir konu, son anda, ar
kadaşlarımızın takdiriyle, metinden çıkarılmıştı. 

Şimdi, yaptığımız düzenlemeyle, biz, doğal delegelik hakkını, birlik, federasyon ve kon
federasyona yeniden tanıyoruz. Siyasî partilerde de böyledir; ilçe yöneticileri başkanları, il 
yöneticileri başkanları, parti meclisi üyeleri, her zaman, bulundukları siyasal yapının seçiminde 
doğal delege kabul edilirler. Bu nedenle, bizim içinde bulunduğumuz konumla, federasyonun, kon
federasyonun ve birliklerin içinde bulunduğu konum arasında, demokratik bir ayrışma yaratmamak, 
bunlar hakkında, bir hakkın elinden alınmış olmasını ortadan kaldırmak amacıyla, bu maddelerde 
düzeltme istedik. Sayın Bakan, Adalet ve Kalkınma Partisinin çok değerli Grup Başkanvekilleri, 
bizim Grup Başkanvekillerimizle birlikte çalışma yaptılar, bu önemli eksikliği düzeltiler. Biz de, 
komisyon üyeleri olarak, arkadaşlarımızla bunun üzerinde çalıştık ve bir mutabakata vardık. 
Yapılan değişiklik, olumlu değişikliktir; hem 19 uncu hem 28 inci hem 36 ncı maddede, konfederas
yon, federasyon ve birliğin doğal delegeliklerinin ilanını kabul eden, yani, onların doğal 
delegeliğini kabul eden değişikliklerde desteğinizi bekliyoruz. 

Bu konuda bize destek veren, anlayış gösteren, Bakanımıza, komisyon üyelerimize ve siz 
değerli milletvekillerine, tüm esnaf sanatkâr adına ve konfederasyonda görev yapmış, emek vermiş, 
birlikte emek vermiş bütün yöneticiler adına teşekkür ediyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Seyhan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Madde kabul edilmiştir. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.39 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.46 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

851 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2.- Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 20 nci maddesini okutuyorum: 
Birlik genel kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 20.- Birlik genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Birlik başkanını, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek. 
b) Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider hesaplarını 

incelemek, kabul veya reddetmek. 
c) Yönetim kurulu ve denetim kurulunu ibra etmek. 
d) Yeni döneme ait çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve 

pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya değiştirerek kabul etmek. 
e) İşlem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluğu tespit edilen organ üyeleri hak

kında dava açılmasına, bunların görevde kalıp kalmamasına karar vermek. 
f) Bakanlıkça düzenlenen birlik ana sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında yönetim 

kurulunca Bakanlıktan alınacak ön izne dayanarak, karar vermek. 
g) İmkânları ölçüsünde öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirlerinin % 10'unu 

geçmemek şartıyla kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal yardım yapılmasına ve bütçe im
kânları elverişli olmayan üye odalara durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla aynî ve nakdî yardım
da bulunulmasına karar vermek. 

h) Kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, 
gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek. 

ı) Üye odaların ve üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaş
tırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak 
kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim 
ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya karar vermek ve bu konuda işlemleri yürütmek 
üzere yönetim kuruluna yetki vermek. 

j) Faaliyetlerine ait bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek tutmak. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Antalya Mil

letvekili Sayın Tuncay Ercenk; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynak
lar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz al
mış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlanm, görüştüğümüz tasarı, esnaf ve sanatkârları ilgilendiren bir tasarı. Esnaf 
ve sanatkârların yapılan sayıma göre 5 614 000 üyesi var. Bu sayıyla, bu örgütümüz, Türkiye'deki 
en büyük sivil toplum örgütü olma özelliğini koruyor; ancak, bu yasa tasarısı hazırlanırken, böy
lesine önemli bir örgütün temsilcileriyle, kendileriyle veya üyeleriyle herhangi bir temas yapılıp 
yapılmadığı konusunda, gerçekten, şu anda bir fikir sahibi değiliz. Bunu, Tuncay Ercenk olarak, bir 
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili olarak söylemiyorum. Aynen, bu örgütün başı, Genel 
Başkanı Sayın Derviş Günday'm virgülüne ve noktasına dokunmadan kendi sözleriyle açıklamak is
tiyorum. "Katkı ve mutabakatımız alınmadan, bir oldubittiyle son şekli verilen meslekî kuruluş
larımızın teşkilat kanunu, karşıda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülüyor. Bizlerin, ken
dimizle doğrudan ilgili böylesine hayatî bir kanunu izlememize izin verilmiyor. Bu durumu şiddet
le kınıyoruz" diyor Sayın Derviş Günday. 

Biz, bu kürsüye her çıkışımızda, toplumun çeşitli kesimleriyle ilgili bir tasan hazırlanırken, o 
kesimlerin görüşlerinin alınması, muhalefet partisiyle birlikte bu tasarıların hazırlanması, doğrusu 
neresi, yanlışı neresi, o ilgili kesimlerin de düşüncesi ve görüşü alınarak tasarının hazırlanmasında 
çok büyük yarar gördüğümüzü, çünkü, toplumu ilgilendiren yasalar olması nedeniyle, böyle bir tar
tışmanın, böyle bir görüşmenin, görüş alışverişinin alınmasında hep yarar gördüğümüzü söy-
leyegeldik; ama, öyle görüyorum ki, bugüne kadar, bu tasanlar hazırlanırken, toplumun o kesim
leriyle ciddî bir görüş alışverişinde bulunulmadan Yüce Meclisin önüne getiriliyor ve bir oldubitti 
anlayışıyla tasanlar kanunlaştmlmaya çalışılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, Türkiye, ekonomik ve siyasal açıdan çok iyi yönetilmiyor. 
Geçenlerde, yüzde 9,9 büyümeden söz edildi; ancak, büyüme dediğimiz zaman, bir kalkınmanın 
varlığından söz etmek lazım, büyüme dediğimiz zaman, üretimden söz etmek lazım. Kalkınma, 
üretim, büyümenin temel unsurları. Fabrika açılmıyor, işsizlik artıyor; ama, biz, ne hikmetse, 
büyüdüğümüzü iddia ediyoruz. 222 900 esnaf kepenk kapatmış. Esnafı böylesine perişan. Çiftçisine 
bakarsanız, aynı perişanlık, emekliye bakarsanız, memura bakarsanız, aynı perişanlık; ama, Tür
kiye'de ekonominin büyüdüğünden söz edilme noktasına geliniyor. 250 milyar dolarlık bir borç var 
gündemimizde ve yine, Türkiye'de 9,9 büyümeden söz edilme noktasına gelinmiş. Esnaf protesto 
altında bunalmış, sanayi çarşıları ve ticaret merkezlerinde rüzgâr esmiyor; bakkalı, terzisi, maran
gozu, demircisi, kahvecisi, kamyoncusu, berberi, kuaförü, tamircisi, hepsi sıkıntı içinde ve 
hükümet, maalesef, büyümeden söz ediyor ve dolaştığımız her yerde "evimize ekmek 
götüremiyoruz" şikayetleriyle karşılaşıyoruz; ama, biz, büyümeden söz ediyoruz. 

Değerli arkadaşlanm, 2003-2005 Mart arası 222 900 esnaf kepenk kapatmış. Rakamlarla ver
mek istiyorum. 2003 yılında 141 291 yeni işyeri açılmış, aynı yılda 104 400 işyeri kepenk kapat
mış; 2004 yılında 146 095 yeni işyeri açılmış, aynı yılda 92 700 işyeri kepenk kapatmış; 2005 
yılının ilk üç ayında 25 800 işyeri kapanmış. 

Türkiye'de protesto edilen senet sayısı hızla artmaktadır. 1 milyar liranın üstündeki protesto edilen 
senet sayısı yüzde 69 artmıştır; 1 milyann altındaki protesto edilen senet sayısı yüzde 13 artmıştır; 1 
milyann altındaki protesto edilen senetlerin sayısı yüzde 14 artmıştır; 1 milyann üstünde protesto edilen 
senet sayısı, 2005'in şubat ayında, bir önceki döneme göre de yüzde 70 artış göstermiştir. 

Çiftçinin durumu aynı şekilde. Çiftçi 1 kilo buğdaya 1 bardak çay içebiliyor; 3 kilo buğdaya 1 
litre mazot alırken, şimdi 7-8 kilo buğdaya 1 litre mazot alabiliyor. Tabiî, çiftçinin bu durumu, 
dolayısıyla esnafa da yansıyor. Esnafın da alışveriş gücü... Çiftçinin alım gücü olmayınca, esnafın 
da alışveriş gücü azalıyor ve esnaf ciddî olarak ekonomik sıkıntılarla ve protestolu senetlerle kar
şılaşma noktasına geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, esnaf ve sanatkârlann bu ekonomik ve sosyal sıkıntıları ortada dururken, 
bu örgütün en üst kuruluşlarının yönetim biçimini tartışmaya başlıyoruz; federasyonu ne olacak, 
yönetim kurulunun görevi ne olacak, genel kurulun görevi ne olacak, nerelerden gelir elde edecek, 
bununla ilgili tasarıyı gündeme getirmiş ve kanunlaştırmaya çalışıyoruz. 
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Eğer esnafın durumu bu şekilde giderse, çiftçinin ekonomik sıkıntısı bu şekilde devam ederse, 
bırakın genel kurulun, yönetim kurulunun görevlerini tartışmayı, oda oluşturacak esnaf bulmak bile 
güçleşecek. Bu sıkıntılara çözüm bulmak hükümetin temel görevidir; yoksa, bu odaların oluştur
duğu genel kurulların, örgütlerin, federasyonların yönetim biçimleri şöyle veya böyle olsun demek, 
esnafın sorunlarına temelli bir çözüm bulmaktan uzak bir anlayıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bunu, ben, buradan, bir siyasetçi olarak Yüce Meclise sunmaya çalıştım. 
Bir de, izin verirseniz, bu tasarının muhatabı ne diyor, bu tasarının muhatapları ne söylüyor, onların 
ağzından birkaç tane örnek vermek istiyorum: 

"Üretim yapılamıyor. Her ne kadar makro dengeler olumlu bir hava estirmiş olsa da, bugün 
itibariyle piyasalarda talepte de arzda da ciddî sıkıntılar çekiyoruz. IMF programını bekliyoruz. 
Programın ne getireceğini tam olarak bilemiyoruz; ama, geçmişe baktığımızda IMF programının 
Türkiye'ye bugüne kadar bir şey vermediğini görüyoruz." Sinan Aygün, Ankara Ticaret Odası Baş
kanı. 

"Şu anda piyasada ciddî bir durgunluk yaşanıyor. İthalatın fazla olması döviz kurlarının aşağı 
seviyelere düşmesi ve diğer sektörlerin anadamarı konumunda bulunan tarım sektörünün canlan
maması, piyasayı olumsuz etkiliyor. Geçen yıla göre Adana'da ülkemize dışarıdan gelen malların 
fazla olması nedeniyle talep azalması oldu. İhracatımızda geçen yıllara göre fazla bir artış da ol
madı." Şaban Baş, Adana Ticaret Odası Başkanı. 

"Piyasalarda durgunluk var; bunun en önemli üç sebebi, uygulanan ekonomik programın 
tabana yayılamaması, kurdaki sıkıntı ve geçmişte yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan dolayı 
üzerimizde kalan ürkeklik ve endişe." Mehmet Yüksel, Denizli Ticaret Odası Başkanı. 

"Yaşanan durgunluk, bizce, dolar kurundaki düşüş ve bir türlü istikrarın sağlanamaması, kamu 
yatırımlarının yok denecek kadar düşük olması, piyasalarda sürdürülebilir bir güvenin henüz 
yakalanmamasından kaynaklanıyor. Diyarbakır'da içpazarda talep artışı yok, üretim de artmıyor." 
Şeyhmuz Akbaş, Diyarbakır Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı. 

"Piyasada durgunluk yaşanıyor. Sebepleri, SSK ve Bağ-Kur primlerinin aşağıya çekilmesi, ver
gilerin yükseltilmesi, vatandaşın alım gücünün düşük olması. İlimizde içpazarda geçen yıla göre 
talep azaldı. Bölgemizde üretim de artmadı istihdam da. Bu şartlar böyle devam ederse, 2005 yılının 
kalan dokuz ayını pek iyi görmüyoruz, ümitli değiliz." Bekir Duvarcı, Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Birliği Başkanı. 

"Makro düzeydeki gelişmelere rağmen piyasalarda gözle görülür bir iyileşme ve küçük esnafın 
beklentilerine cevap verecek bir gelişme henüz ortaya çıkmadı. Siyasî istikrarın ekonomik istikrara 
dönüşmesini istiyoruz." Adnan Sakoğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ercenk, şahsınız adına da söz istediğiniz için, buyurun. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - "Durgunluk yaşanıyor. Yüksek yerlerde havalar iyi; ama, 

tabanda fevkalade sıkıntı var. Sosyal patlamaya doğru gidiyoruz. Bunun üç nedeni; halkın alım 
gücü azaldı, kredi faizleri çok yüksek, esnafın beklediği yasal düzenlemeler yapılmadı. Alım gücü 
düştüğü için içpazarda talep azaldı, üretim artışı yok." Halil İbrahim Kalfaoğlu, Trabzon Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı. 

"Sözde Ermeni soykırımıyla yaptığınız çıkış için teşekkür ederiz. İnanın, yaptığınız bu önem
li olay için herkesin takdirini kazandınız. Halk, yapılanların kimin sayesinde olduğunu görüyor. 
Anamuhalefet Partimiz olarak sizlerden en az bu kadar ses getirecek ekonomik atılımlar bekliyoruz. 
Örneğin, binlerce esnafı ilgilendiren SSK ve Bağ-Kurdaki adaletsizlikler. Yıllarca bozuk giden 
piyasa şartlarında zaman zaman SSK primlerini ödeyemeyen esnaf, SSK'nın gecikmelere uy
guladığı yüzde 10 bileşik, senelik yüzde 150'lere varan faizlerle icra dairelerinde resmen can 
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veriyor. Gecikmiş primleri ödeyelim istiyoruz; fakat, anaparasının 3-5 katma çıkmış borçlardan 
dolayı, yanına dahi yaklaşamıyoruz. Kısır bir döngü içerisinde borç çığ gibi büyüyor. Partimizden 
isteğimiz ve ricamız, bu konuda bir açıklama yaparak kamuoyunu harekete geçirmeniz. AKP, bu 
vurdumduymazlığıyla kendi sonunu getirdi. Bu halk, sizi halkçı misyonunuzla tanıdı; ama, esnaf da 
halktır ve en az 5 000 000 esnaf-aileleriyle, takribî 15-20 milyon insan- bu çıkışı yapacak liderini 
takip edecektir. Sizlere güveniyor ve seviyoruz. Saygılarımızla. Hakan Işık Enziyan. 24.3.2005" 

"Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası, 
1992-2000 tarihleri arasında KOMBASSAN ve YİMPAŞ Holdingleri, devletin, SPK Başkan

lığının müsaadeleri olmadan, Türk Ticaret Kanununun hiçbir maddesine uymayarak kanunsuz para 
toplamak için, emekli din adamlannı kullanarak, Avrupa'daki camilerde ayet ve hadislerle yüce 
dinimizi istismar ederek, faizle değil helal kazançtan kâr ortaklığı adı altında, paranızı geri almak 
istediğinizde paranızın tamamını mark olarak kârıyla birlikte geri ödemek vaadiyle, bir makbuz kar
şılığında elden milyarlarca mark toplamışlardır. Toplanan paraları, devlet kontrolü dışında Tür
kiye'ye transfer ederek... 2000 tarihinden sonra para akışı durunca anaparamızı geri alamadığımız
dan, binlerce vatandaş kuruşa muhtaç durumda bulunmaktayız. Bir an önce, 200 000 mağdur vatan
daşın haklarının korunması için ve yüce dinimizi bu din tacirlerinden kurtarmak üzere Mecliste 
bütün ağırlığınızı koyarak AKP Hükümetini uyararak acil ve etkin kararlar almanızı arz ederim. 
Cemal Mutlu. 27.3.2005" 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar, okuduklarım, bu tasarının muhatabı olan, konusu olan, on
lar adına tasarı gündeme getirdiğiniz ve kanunlaştırmaya çalıştığımız insanların feryatları. Bu 
sorunlara çözüm bulmadan, bu kuruluşların yönetimlerinin işleyiş biçimini, gelir durumlarını ne 
kadar aktarmaya çalışsanız, ne kadar bunlarla ilgili düzenlemeler getirmeye çalışsanız, esnafın 
ekonomik sıkıntısını, sanatkârın sıkıntısını, sosyal sıkıntılarını, ekonomik sıkıntılarını çözme 
olanağımız yoktur. Köklü, ciddî, kredilerle ilgili, desteklemeyle ilgili düzenlemeler getirmek zorun
dayız. Aksi takdirde, gerçekten, biraz önce okuduğum metindeki gibi, sosyal patlamaya doğru 
gidiyoruz. 

En kısa zamanda tedbir almanızı diliyorum, istiyorum ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ercenk. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 
Birlik başkanlar kurulu 
MADDE 21.- Birlik başkanlar kurulu; istişare organı olup, birlik çalışma bölgesindeki esnaf ve 

sanatkâr ile odalara ilişkin meseleler hakkında birlik yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur. 
Birlik yönetim kurulu başkanı, başkanlar kurulunun da başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hal

lerde toplantıya yetki verilen birlik yönetim kurulu başkan vekili başkanlık eder. 
Kurul, üyelerinin çoğunluğu ile yılda bir defa eylül ayında kendiliğinden toplanır ve gerek

tiğinde birlik başkanının veya başkanlar kurulunun çoğunluğunun yazılı çağrısı ile her zaman top
lanabilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
Birlik yönetim kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 22.- Birlik yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Birlik işlerini mevzuata ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütmek. 
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b) Bakanlık ve Konfederasyonca mevzuat gereği verilecek görevleri yerine getirmek. 
c) Yeni dönem çalışma programı ile bütçeyi, bilanço ve gelir ve gider tablolarını hazırlamak ve 

genel kurula sunmak. 
d) Odaların çalışmalarının mevzuat ve oda ana sözleşmesi esasları içinde yürütülmesini sağ

lamak üzere gerekli görülecek zamanlarda, işlemlerini incelemek ve alınması gerekli tedbirler hak
kında bildirimde bulunmak. 

e) Odalar hakkında lüzumlu bilgilerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında düzenli 
olarak tutulmasını sağlamak ve resmî dairelerin bu husustaki isteklerini yerine getirmek. 

f) Odaların gelişmesini sağlamak, ihtiyaç ve güçlüklerini gidermek için gerekli tedbirleri al
mak, bu konuda resmî ve özel merciler nezdinde teşebbüslerde bulunmak, genel meslekî menfaat
lerini ilgilendiren konularda adlî ve idarî yargı mercileri önünde birlik başkanı marifetiyle birliği 
temsil etmek. 

g) Odalarda ve odalar arasında çıkan olumsuzluk ve anlaşmazlıklarla ilgili olarak düzenlenen 
raporları incelemek ve konuyu çözüme kavuşturmak. 

h) Odaların, kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve 
satımı ile ödünç para alınması; şirket, vakıf ve kooperatif kurma ve kurulu bulunanlara katılma 
yönündeki taleplerini incelemek ve karar vermek. 

ı) Resmî ve özel merciler tarafından istenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek. 
j) Genel sekreter ve diğer personelin atama, terfi, cezalandırma ve görevlerine son verilmesine 

karar vermek ve personele ait bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek 
takip etmek. 

k) Çalışma bölgesi içindeki meslekî teamül, gelenek ve uyulması zorunlu meslekî kararlan 
kendi görüşü ile birlikte Konfederasyona iletmek. 

1) Birlik katılma payının ve kayıt ücretinin üye odalardan elektronik ortamda tahsilini sağ
lamak. 

m) Esnafın işyeri açması, kapatması veya meslek değiştirmesi ile ilgili işlemlerin Bakanlık e-
esnaf ve sanatkâr veri tabanından takibini yaparak sicil işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak. 

n) Odalardan gelen esnaf ve sanatkârlara ait şikayetleri incelemek ve neticelendirmek, ya da 
gerek görülmesi halinde konuyu Konfederasyona intikal ettirmek 

o) İllerde, esnaf ve sanatkârların müşterileriyle ilişkisinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, konu 
hakem heyetlerine intikal ettirilmiş ise bu hakem heyetlerine üye görevlendirmek. 

p) Üyesi olan odalara, bu odaların mevcut üyelerine ve esnaf ve sanatkârlık faaliyetine yeni 
başlayacak kişilere danışmanlık hizmeti vermek. 

r) Üye odalardan gelen yıl sonu bilanço ile gelir ve gider cetvellerini incelemek, odalara yol 
gösterici tavsiyelerde bulunmak ve 15 inci maddenin (c) bendine göre değerlendirmek; bilanço ve 
gelir ve gider hesap cetvelini Şubat ayı sonuna kadar, genel kurul evrakını ise genel kurulu takip 
eden on gün içinde Konfederasyona göndermek. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına söz isteyen Sam
sun Milletvekili Haluk Koç. 

Buyurun Sayın Koç. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 15 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan kanun tasarısının 22 nci maddesinde Grubum ve şahsım adına söz aldım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

- 5 1 9 -



T.B.M.M. B : 108 7 . 6 . 2 0 0 5 0 : 3 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısının Genel Kurula indirilmesinden sonra birtakım tartışmalar 
yaşandı. TESK ve buna bağlı çeşitli federasyonların konuyla ilgili birtakım itirazları oldu, yandaş 
olanlar oldu. Komisyondaki arkadaşlarımız, Sayın Bakan, yine, her iki partinin yetkilileri bu taleplere 
muhatap oldular, görüştüler ve sonuçta, 19 uncu madde temelinde doğal delegelik bir hak olarak veril
dikten sonra da tasarının görüşmeleri aksama olmadan akıyor; ama, bu arada, 3 üncü maddede 
görüşülen, bizim, -yani, benim, şahsen çok ısrarlı olduğum- şoför esnafını ilgilendiren tanımla ilgili 
tekriri müzakere isteğimiz kabul edilmedi; ama, sonuçta, bütün konfederasyon ve federasyon yet
kililerinin talebiyle de bugünkü akış sağlandı. Bu kanun çıkacak. Bu kanun çıkacak; ama, Türkiye'deki 
esnafın sorunlarını biraz gündemde tutmamız gerekiyor, biraz bunları paylaşmamız gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, son dönemde, biliyoruz ki, Türkiye'deki hovardalığın, yönetim hovar
dalığının, kendilerine emanet edilen devlet bütçesini yatırıma, üretime dönük kullanmayanların 
faturasını bütün toplum kesimleri çekti; ulusal sanayicimiz çekti, ulusal işadamımız çekti, işçimiz 
çekti, köylümüz çekti, esnafımız çekti ve halen de çekmeye devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, son birbuçuk yılda -Sanayi ve Ticaret Bakanlığının resmî rakamları- 49 
000 civarında esnaf iflas etmiş durumda, 162 300 esnafın da odadan kaydı silinmiş durumda. Şim
di, bu gerçekleri niye söylüyoruz; konuyla ilgili bir üst çatı yasası çıkıyor; ama, esnafın temel sorun
larını, maalesef, bu yasa karşılayamıyor, bundan sonrasında çok ciddî adımlar atmak gerekiyor. 
Bunu dikkatlerinize getirmek için söz aldım. 

Değerli arkadaşlarım, esnaf tanımının, bilhassa şoför esnafını ilgilendiren bölümünün haksız 
bir değişikliğe uğratıldığını -Sayın Bakan da müsaade ederse, aynı görüşü savunuyorlar diye 
biliyorum- belirtmek zorundayım. Bildiğiniz gibi, esnaf, tanım olarak, hem kısıtlı sermayesini hem 
de emeğini aynı anda ortaya koyan ve kendi istihdamıyla beraber etrafında da boyutuna göre az 
sayıda insana istihdam sağlayan, devletten çok büyük beklentisi olmayan, kendi yağıyla kavrulan 
insan demek. Bununla ilgili değişik tanımlar var; ama, şimdi, bu insanların tanımında sadece ticaret 
odasına, esnaf odasına kayıtlı olanları esas almaya yönelik bir anlayış getirilmekte. Bunun sonucu 
olarak kalfalar, birçok meslek dalında, birçok esnaf tanımlamasında tümüyle esnaf sayılamayacak
lar. Bir başkası, demin de vurguladım; şoförler, esnaf sayılamayacak. Nedir araba, taksi; taksi, 
tekerlekli bir dükkân, ekmek kapısı, direksiyon sallıyor orada. Ama, oranın işçisi, oranın çalışanı; 
yani, onun ekmek teknesi o. Bir kişinin 10 tane taksisi var, o kişi esnaf olacak; ama, orada çalışan, 
gece ve gündüz ayrı ayrı çalışan şoför esnafı, esas esnaf kavramına giren, tanımına giren, esnaf 
sayılamayacak. Bunu kabul etmek biraz güç, değerli arkadaşlarım. Bu konuda komisyon içerisinde 
bir direnç olduğunu biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, siyasî iktidar, demin Çankırı milletvekili bir arkadaşımız, muhalefet par
tisi sözcülerinin burada, işte, her şeye dönük eleştirilerini dile getirdiklerini ifade etti. Biraz az söy
ledi değerli arkadaşım; çünkü, olayı bir tespitten sonra ele almak zorundayız. 

Şimdi, siyasî iktidarlar, topluma verdikleri sözleri gerçekleştirmek üzere göreve gelirler, yürüt
meye gelirler. Bu sorunlardan, çözmekle yükümlü oldukları sorunlardan uzaklaştıkça da, halkın 
sorunlarını hafife almaya başladıkça da, tükenmeye, aşınmaya, yaşlanmaya başlarlar. Bu siyasetin 
doğal akışı hep bu şekilde olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu aşınma süreci, o sözleri verip de gerçekleştiremeyenlerin siyasî ik
tidardan uzaklaştırılmalarıyla son bulur. Türk siyasî hayatı da bunun birçok örneğiyle doludur. İn
sanların gözlerinin içine baka baka simit-çay hesabıyla ülkenin refaha eriştiğini anlatmaya çalışan 
bir başbakan portresi, maalesef, Türkiye'ye yakışmıyor. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bugün, gündemdışı konuşmalara yanıt veren hükümet üyelerinden 
Sayın Millî Eğitim Bakanını dinledim, kulaklarıma inanamadım. Kulaklarıma inanamadım; belki, 
birçoğunuz müstehzi bir ifadeyle karşıladınız. Gerçeklerden çok farklı bir konuşma yaptı. "Biz, 
uzaydan mı adam getiriyoruz" dedi; ama, ben, Sayın Bakanın biraz uzaydan geldiğini anlar gibi ol
dum. Çünkü, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk bir tanımlama yaptı. 
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Bakın, kendi seçim bölgemde, bütün gittiğim dönemlerde, hem ilçelerde hem merkezde, esnaf 
odalarını, alt odaları sürekli ziyaret eden bir arkadaşınızım. Sorunlarını çok net anlatıyorlar ve bun
ları zaman zaman dile getirme görevini de bize üstlüyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, esnaf ve sanatkârlarımızın Türkiye'deki manzarası nasıl, kısaca bir iki 
rakam: 2003 yılı ve 2004 yılı rakamlarını vereceğim. 2003 yılında Bağ-Kura olan prim borcunu 
ödeyememiş esnaf ve sanatkârlarımızın -buna çiftçilerimizi de katalım- sayısı 2 320 685, 2004 
yılındaysa 2 239 200 kişi. 2004 yılında Bağ-Kur prim borcunu ödeyememiş olan bu sigor
talılarımızın 1,5 milyondan fazlasının borcu 5 milyar liranın üzerindedir. Yani, bu borcun altından 
kalkmalarının olanağı kalmamıştır. Geçen hafta sonunda, Samsun'da, kahveciler odasında, büfeciler 
odasında veya tuhafiyeciler odasında bir esnafımızın söylediği "5,5 milyar lira borcum vardı, 
yeniden yapılandırmaya gittim, üç ay 500 000 000 lira taksit ödedim, üç ayın sonunda tekrar bir 
hesap ekstresi istedim, borcumun 6 250 000 000 lira olduğunu gördüm." 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan burada, sayın bürokratlar burada, buna bir çözüm bulmak 
zorundayız. İyi niyetle ödemeye çalışıyor... Bakın, bir küçük esnaf için 500 000 000 lira aylık borç 
ödeme programı düşük bir rakam değil bugün Türkiye gerçeğinde. Bunu ödeyen kişi, üç ay sonra 
bakıyor ki, ana borcunun çok daha üzerinde bir genel borç yekûnuyla karşılaşıyor, gerçek bu. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı, konuşmasını yapıp gitmeseydi de, bunları dinleseydi; Türkiye'nin gerçeği bu. 
Bunları söylemek oyunbozanlık değil, bunları söylemek sizi rahatsız etmek değil. Bunları söy
lemek, paylaşmak ve icra organı olan hükümeti, yürütmeyi bu konuda çözüm bulmaya davet etmek; 
hepimizin görevi o. Belki, siz, iktidar milletvekili olarak bunları dile getiremiyorsunuz, bunlar size 
iletiliyor; ama, biz getirdiğimiz zaman da rahatsız olmayacaksınız. Değerli arkadaşlarım, gerçek 
tablo, esnafın tablosu bu. 

Şimdi, bir de, genel sağlık sigortası getireceğiz. Değerli arkadaşlarım, bakın, Bağ-Kur prim 
borcunu ödeyemediği için sağlık hizmetinden yararlanamayan esnaf ve sanatkârlarımız ve bunların 
bakmakla yükümlü olduklarının sayısı 6 453 312'dir. Şimdi, yüzde 12,5'lik ek sağlık vergisi 
getirerek, bu insanları genel sağlık sigortası içine alacağız. Buradan bir genelleme yapalım: İki yıl 
içerisinde genel sağlık sigortası fos çıkacaktır; çünkü, Türkiye'deki bu çarpık gelir dağılımı adalet
sizliği sürdüğü sürece, herkesten prim alarak, ek prim alarak bir genel sağlık sigortası havuzu oluş
turmanın imkânı yoktur. Bunun fizibilitesi ortada. Birçok insanımız -efendim, genel sağlık sigortası 
var, hekim seçme özgürlüğünüz var- bunun dışında kalacaktır. Bağ-Kurdan şu anda sağlık hizmet
lerinden yararlanamayan esnaf sayımız bunun çok kaba bir örneğidir. Yani, gelecek dönemde... Ar
kadaşlarımızı ilgilendirmiyor olabilir, belki onların seçim bölgelerinde hiç esnaf bulunmayabilir, o 
onların tercihidir; ama, ben, genelde bu sorunları sizinle paylaşmaya devam edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bütün uyarılarımıza karşı, siyasî iktidar, sosyal 
güvenlik kurumlarınca yaşlılık aylığı bağlananlardan yüzde 10'u oranında sosyal güvenlik des

tek primi kesmeye devam ediyor. Bakın, esnafı bunaltan bir başka sorun daha. Sanki, esnaf ve sanat
kârımız, emekli olduktan sonra aldığı emekli maaşıyla karnını duyurabiliyor, çarkını çevirebiliyor, 
keyfini çıkarabiliyormuş gibi, bir de yüzde 10 tekrar ek bir kesintiye maruz kalıyor. 

Değerli arkadaşlarım, esnaf ve sanatkârımız, gerçekten, bırakın işlerini geliştirmeyi, işletme 
sermayesi bile bulmaktan yoksun, açlıkla boğuşuyor şu anda, yaşamını idame ettirmekle boğuşuyor 
ve bir de iş bulamayan kızlarının, oğullarının sorunlarını sırtlamış, yanındaki çırağıyla beraber bun
ları taşımaya çalışıyor ve bunları yaşıyor. 

Haftasonunda... Bakın, yine, Samsun'daki bir esnafımızın, bir büyük tuhafiyecinin söylediği 
"cumartesi geldi mi Hocam, elimi yüreğime koyuyorum" diyor. "İki tane küçük çırağım var, bu haf-
tasonu bana yol verecek mi vermeyecek mi diye bakıyorlar gözüme" diyor. "Evime ekmek götür
mem, onları beslerim ben" diyor. Yani, bir esnaf, bu sıkıntıyı çekiyor arkadaşlar. Bunları dramatize 
etmeden anlatıyorum. Yaşadıklarımı burada anlatmak, görevim ve sizlerle paylaşmak, görevim. 

- 521 -



T.B.M.M. B : 108 7 . 6 . 2 0 0 5 0 : 3 

Değerli arkadaşlarım, manzara bu. Şimdi, esnaf ve sanatkârlarımızın, toplumun barometresi ol
duğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Ekonomik göstergelerdeki iyileşmelerin esnaf ve sanatkârın 
durumuna yansıması halinde bu alanda bir başarıdan söz edebiliriz. Ben, bunu, Sayın Başbakan da 
dahil bütün hükümet yetkililerine söylüyorum: Hiç Türkiye'yle alay etmeyin. Makro dengeler... 
Birtakım rakamlar söylemeyin. Faiz, borsa, dolar, döviz; bunlardan bahsetmeyin. İnsanlar, bu 
rakamların kendi yaşamlarına yansımasını istiyor. Bütün istekleri bu. Bu gerçekleşmedikten sonra, 
burada, hükümet adına söyleyeceğiniz bütün açıklamalar, o insanları biraz -kusura bakmayın 
deyimime- hafife almak oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunun reçetesi yok mu; bunun reçetesi var. Ben, siz Adalet ve Kalkınma 
Partili arkadaşlarımı bir kere uyarmak istiyorum. Mazur görün, Türkiye'ye zorlatılan, dayatılan iç 
ve dışpolitikadaki bütün zorlamaları, hiçbir karşı koşul koşmadan kabul etmenin ne kadar doğru, ne 
kadar erdemli, ne kadar dünyanın bugünkü akışına, gidişine uygun olduğunu allayıp pullayıp size 
anlatanlara, Sayın Başbakanın yakın çevresindeki bir avuç uzmana, danışmana lütfen kanmayın, 
lütfen kanmayın. Yani, dünya globalleşiyor, ne kadar iyi yapılıyor, doğru gidiyoruz, doğru gidiliyor; 
bunlara inanmayın değerli arkadaşlarım. Yani, sizi kuşatan bu ultra neoliberal -bakın, artık, 
neoliberal de demiyoruz- çevreler, kalemleriyle köşelerinde, destekçileriyle arkanızda ve uzman
larıyla Sayın Başbakanın etrafında; inanın, gün dönsün, ilk hesabı onlar döndürecek size karşı. 
Bunu bilin, bunu görün. Bunu görün, bunu bilin. Lütfen, söylemlerinizde ve atacağınız adımlarda 
dikkatli olun. 

Değerli arkadaşlarım, bir IMF gömleği giydik. Bu IMF gömleği, bize, yedirmedi, içirmedi, 
tükettirmedi; yatırımımızı kıstı, yolumuzu kıstı, hastanemizin, okulumuzun yapımını kıstı, kamu 
yatırımlarımızı kıstı; işçiye, memura, emekliye, esnafa, çiftçiye parayı, desteği kesti; işimizi, ek
meğimizi, geleceğimizi kaybetmek pahasına, kendimizi, dünyanın gördüğü göreceği en yüksek 
faizdışı fazla yüzde 6,5'Iik bir oranla, Türkiye'yi mahkûm etti bu yaşama, üç yıl mahkûm etti. Peki, 
hiç mi bir irade sergilemiyorsunuz?! Millet, size, 368 kişilik bir grup verdi. 

Değerli arkadaşlarım, bu yüzde 6,5 faizdışı fazlayı, biz, Türkiye toplumuna bir üç yıl daha 
yaşatamayız demiyor musunuz?! 

Değerli arkadaşlarım, Brezilya bile, 3,5 IMF dayatmasını "3,25'ten fazlasını vermem" diye geri 
çeviren bir ülke; bizim kadar dış borcu var IMF'ye. 

Şimdi, bakın, IMF'nin de, Dünya Bankasının da dayattığı tarım politikaları, Türkiye'yi, artık, 
altından kalkılamayacak bir boyuta götürüyor; bu gerçeği görün değerli arkadaşlar. 

Dünya Ticaret Örgütünün son tarım ve ticaret paketiyle, tarım, bundan sonra hepten çökecek. 
Bir tarım kanunu gelecek. Tarım kanununu, artık, kamusal alandan tamamen alıp -bugün, buğday
da görüyoruz bunun adımlarını- tamamen serbest piyasa ekonomisine, vahşi ve kuralsız bir serbest 
piyasa ekonomisine terk eden gelişmeleri, Türkiye'ye, bunlar öneriyorlar; yine, burada oylanacak, 
geçecek; buna karşı biz de eleştirilerimizi dile getireceğiz. 

Sosyal güvenlik programı, inanın, bir fiyasko olacak. Bakın, daha kanun gelmeden söy
lüyorum, Bağ-Kur primleriyle bir bağlantı kurarak bunu ifade ettim. 

Kamuyu küçülteceğiz diyerek kamunun tüm yatırımlarını durdurduk değerli arkadaşlarım. 
Değişik sayıda personeli dışarıya atmayı düşünüyoruz şimdi yeni gelecek devlet personel rejimiyle. 

Faizdışı bütçe kamu harcamalarının gayri safî millî hâsılaya oranını yüzde 20'ye, en yoksul Af
rika ülkesi düzeyine indirdik; daha ne yapacak Türkiye?! Değerli arkadaşlarım, bu elbiseye sığ
mıyor Türkiye artık; bunu görmemiz gerekiyor. 

Sayın Başkan, sürem bitti; ama, hemen toparlıyorum 1 dakikada. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, herhalde, faizdışı bütçe harcamalarını bu 

kadar kısmak, kamuyu, devleti, sosyal harcamaları bu kadar düşürmek matah bir şey olsa, inanın, 
bunu, Avrupa Birliği ülkeleri yapardı ve anayasayı toplumlarının önüne getirdikleri zaman da "evet" 
oyu alırlardı. Fransa'da bunun örneğini gördük. Hiç kızmayın Fransızlara, hiç kızmayın! Ben, Fran
sız vatandaşı olsam, Avrupa Birliği Anayasasına hayır oyu verirdim; çünkü, orta sınıfı yok eden, 
çiftçinin hakkını yok eden, işçinin bütün kazanılmış haklarından geriye adım atan, kurumsal bir sos
yal devlet yapısını çürüten liberal dayatmaların esiri olmak istemedi Fransızlar; bunu saygıyla kar
şılamak gerekir. Buradan ders çıkarmak gerekir, bu dersi mutlaka iktidarın çıkarması gerekir. Ne 
olur ulusal aklımızı kullanalım, kolektif aklımızı kullanalım, Türkiye'nin kaynaklarını kullanalım, 
bu reçetelere bir "hayır" diyelim. Esnafın sorununun çözümü de buna bağlı, köylünün sorununun 
çözümü de buna bağlı; bütün bunlar, bir siyasî ulusal iradeyi devreye sokmaya bağlı. 

Ben, sıkıntı içindeki esnafımızı saygıyla selamlıyorum ve bir an önce, köşelerinde, kalemleriy
le "ne kadar erdemli yol alıyorsunuz, ne kadar doğru yapıyorsunuz" diyen, bu, benliğini şaşırmış, 
benliğini tartışan ultra-neoliberal çevrelere ve Sayın Başbakanın etrafındaki bir avuç danışmana, 
değerli arkadaşlarım, sizler için söylüyorum, lütfen dikkat diyorum. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Birlik denetim kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 23.- Birlik denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurul kararlarının yönetim kurulu tarafından yerine 

getirilip getirilmediğini incelemek. 
b) Birlik işlemlerinin mevzuat ve birlik ana sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilip getiril

mediğini incelemek. 
c) Bakanlık ve Konfederasyon tarafından mevzuat gereği verilen görevlerin yerine getirilip 

getirilmediğini incelemek. 
d) Birlik kayıt ücreti ve katılma paylarının üye odalardan zamanında tahsil edilip edilmediğini 

kontrol etmek ve birliğin işlem ve hesapları hakkında genel kurula rapor vermek. 
e) Birliğe bağlı odaların hesap ve işlemlerini Bakanlığın isteği üzerine incelemek. 
f) Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Denetim kurulu üyeleri, yukarıda sayılan görev ve yetkilerinden (d) ve (f) bentlerinde belir

tilenleri salt çoğunlukla yerine getirirler. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsı adına söz isteyen, 

Eskişehir Milletvekili Sayın Vedat Yücesan; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET VEDAT YÜCESAN (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının 23 üncü maddesi 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun ve şahsımın görüşlerini belirtmek üzere söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, konuşmama başlamadan önce, Grubum ve şahsım adına Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin birer üyesi olarak, 
hepimize düşen önemli görevler bulunmaktadır; ülke olarak, zaman kaybetme lüksüne sahip 
değiliz; her ortamda ve her koşulda, en iyiye ve en güzele ulaşmak için mantıklı kararlar almak 
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zorundayız. Bu çerçevede, toplumsal kabul görmeyen tasarı ve teklifleri yasalaştırmanın hiçbir an
lamı ve değeri yoktur. Amacımız, her zaman için en iyiye, en güzele ulaşmak olmalıdır; gücümüzü 
ve zamanımızı bu doğrultuda kullanmalıyız. 

Değerli milletvekilleri, milletimiz, bizleri, sorunlarını çözmek, yanlışları düzeltmek için görev
lendirdi; bu gaye çerçevesinde, işbirliği yapmak zorundayız. 

Sayın Bakanım, dikkatinize sunmak istiyorum; fikir birliği içerisinde olduğumuz, yani, hiç
birimizin faydasını inkâr edemeyeceği konulardan biri de hipermarketler yasası, değil mi. Hâlâ bu 
yasa ortada yok; esnaf bu yasayı bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu hususta, üzerimize 
düşen görevi yapmaya hazırız; ama, sizlerden bu konuda ses yok Değerli Bakanım. Hükümet es
nafın sorunlarına çözüm bulacağı iddiasıyla bu tasarıyı getirirken, hipermarketler yasası neden gün
deme getirilmiyor; neden sorunların kökenine inilmiyor da göstermelik birkaç önlemle yetiniliyor? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maalesef, kamuoyunu oluşturan tüm tarafların beklentisi 
olan bir yasayı çıkarmaya yönelik somut bir adım atılmamaktadır. 

Yanlıştan dönmek de bir erdemdir. Üzüldüğüm nokta, sistemi bir bütün olarak ele almamamız-
dır. Ağaca takıldığımız için ormanı göremiyoruz değerli arkadaşlarım. Yapılması gereken, sıkıntı 
içerisinde olan esnafımıza sahip çıkmaktır; onlara yeni sıkıntılar yaratmak değildir. Sağduyuya ih
tiyacımız olduğu açıktır. Şapkalarımızı önümüze koyup bir düşünelim değerli arkadaşlarım. 
Ekonomik göstergelere bakıp her şey yolunda demek doğru bir yaklaşım değildir. Gelin, yur
dumuzun çeşitli bölgelerine gidip, ekonominin gerçek göstergelerini yakından inceleyelim. Es
nafımızın sıkıntılarını, işçilerin durumunu ve işlerin durumunu gözlemleyelim. 

Değerli milletvekilleri, üzülerek belirtmek isterim ki, ekonomik iyileşmeler kesinlikle esnafa 
yansımamaktadır. Esnaf, kendi çabasıyla, fedakârlığıyla işletmesini yürütmeye çalışmaktadır. Esnaf 
dertli, esnaf geleceğinden kaygılı, esnaf zor durumda değerli arkadaşlarım. Esnaf, hipermarket 
yasasının, geciktirilmeksizin, bir an önce çıkarılmasını umutla beklemektedir. 

Değerli milletvekilleri, şahsım kesinlikle hipermarketlere karşı değilim, aklın ve mantığın bize 
emrettiği düzenlemelerin yapılmamasına karşıyım. Avrupa Birliği standartlarına ulaşmaktan, uyum
dan söz eden bir ülke olarak, gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları benimsemek zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, örneğin, Almanya'da, şehir merkezlerinde hipermarketler açılması yasak
lanmıştır. Bununla da yetinilmemiş, mevcut hipermarketlerin çalışma saat ve günlerinde kısıt
lamaya gidilmiş ve ayda bir cumartesi hariç, cumartesi günü öğleden sonra ve pazar günleri çalış
ma yasağı getirilmiştir. 

Fransa'da bir bölgede perakendeye yönelik bir satış noktasının açılmasına izin vermek için, il
gili tüketici, bölgesindeki toplam arz ve talep, bu bölgedeki ve ilgilendirdiği yerleşim alanlarındaki 
küçük ölçekli perakendecilere etkisi ve küçük perakendecilere yönelik rekabetin oluşum şartlarını 
gözönünde bulundurmaktadır. Bizim istediğimiz de, bu anlayışın, bu düzenlemelerin benimsen
mesiyle, ekonomimiz içinde önemli bir yeri olan esnaf ve sanatkârların yok olmasını önlemektir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizdeki mevcut yapıyı tahayyül etmenizi istiyorum. Bir mahalle 
bakkalının hemen yanında, hiper ya da süpermarket açılıyor. Bir tarafta, sermaye yönünden hiçbir 
sıkıntısı olmayan, büyüklükleri ve pazarlık güçleri dolayısıyla üretici kuruluşlardan cazip fiyatlar
dan mal alan bir hipermarket; diğer tarafta, vergilerin kıskacında, Bağ-Kur primini ödemenin der
dinde, ekonomik sıkıntıların içerisinde zorluklarla ayakta duran, takati kalmamış bir esnafımız. Bu 
iki girişimci, aynı mahallede birbirleriyle rekabet edecek değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bakkalımızın bu hipermarketlerle rekabet edebilmesi mümkün müdür! 
Sonra, esnafımızdan ayakta durmasını, gelişmelerden memnun kalmasını bekleyeceğiz. Olmaz, 
değerli arkadaşlar, en önemli potansiyelimiz olan dinamizmimizi ve girişimci gücümüzü bu şekil
de kaybetmemeliyiz. Gereken neyse, onu bir an önce yapmalıyız. Asıl tartışmamız gereken konu 
bu, değil mi değerli arkadaşlarım. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mademki, esnaf ve sanatkârların meslek kuruluşlarını il
gilendiren bu kanunî düzenlemeyi yapmak istiyorsunuz, böyle bir düşünceniz bulunmaktadır; hemen 
ilgili kesimlerle irtibata geçilir, gerçekten, iş görecek, sorun yaratmayacak bir tasan oluşturulur; 
Mecliste, eksik ya da hatalı bulunan yerler elbirliğiyle düzeltilir, bu kanun da Meclisten geçer. Doğ
rusu da bu, değil mi değerli arkadaşlarım. Hemen ardından, bu kanunun kabulünden sonra, ülkemizin 
ihtiyacı olan, bir an önce düzenlemeler yapılması gereken başka hususlara geçilir. En verimli en yük
sek hızla böyle çalışılır; ama, bunun yerine, son derece hatalı bir yol izleniyor. Bunun neticesinde, 
esnaf ve sanatkârların çalışma koşullarını ve geleneksel iş ilişkilerini altüst eden bir tasan yasalaş
mak üzere karşımıza geliyor ve sıkıntılar doğal olarak başlıyor. Yüce Meclis, sorun üretecek tasan 
ve teklifleri değil, toplumsal yaşamı daha da sağlıklı ve düzenli kılacak tasan ve teklifleri yasalaştır-
malıdır. Bu çerçevede, sağduyunun hâkim olmasını ve yanlıştan dönülmesini talep ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, madde üzerinde söz alan, konuşmalarda bulunan milletvekili arkadaş-
lanmızın tamamı bu hususta düşüncelerini dillendirdiler. Bu düşünceler, ilgili kesimlerle 
konuşularak, birer birer temas kurularak oluşturulmuş düşüncelerdir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, sonuç olarak esnaf gerçekten perişan halde. Günümüzdeki şartlar 
esnafın aleyhine çalışmaktadır. Zor şartlara dayanamayan esnaf işini terk etmekte, işyerine kilit vur
maktadır. Yapmamız gereken, esnafı ayağa kaldıracak düzenlemeleri bir an önce hayata geçir
meliyiz. Bu düzenlemeleri geciktirmememiz gerekir. Bu konuda ağır hareket etmemiz birçok sıkın
tıyı da olumsuzluğu da beraberinde getirecektir. 

Başlangıç olarak hemen hipermarket yasası çıkaralım. Bu yasanın gecikmesi esnafımızı gün
den güne eritmekte, güçsüz düşürmektedir. Şehir merkezlerinde açılan hipermarketler, grossmarket-
ler ve benzeri her işkolundaki esnaf ve sanatkârların işlerini büyük ölçüde aksatmakta, esnafın 
rekabet edebilirlik düzeyini azaltmaktadır. Birçok esnaf ve sanatkâr bu marketlere karşı rekabet et
meyip işyerlerini kapatmak zorundadır. Bu nedenle, esnaflar üretim ve hizmet sektöründe yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bunun sonucu olarak da, büyük bir işsizlik ve sosyal pat
lamalara neden olacağı açıktır. 

Bu marketlerin, Avrupa Birliği ülkelerinde ve diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, şehir mer
kezlerine açılmalarına ve çeşitli isimler altında şubelerinin, yasal boşluklardan yararlanarak mahal
le aralarına yayılmalarına müsaade edilmemelidir. 

Bu tür alışveriş merkezlerinin açılması için Avrupa Birliği ülkelerindeki örnekler de dikkate 
alınarak bir mevzuat hazırlanmalıdır. Bu mevzuat çerçevesinde, ilgili kamu ve özel kurum ve 
kuruluşları ile meslek örgütlerinin temsilciliklerinden oluşturulacak yerel komisyonlar aracılığıyla 
işyerleri açma izni verilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, her şey apaçık ortada; yapılması gerekenler belli, yapacaklar belli, nasıl 
olacağı belli. O zaman, vakit kaybetmeye hiç gerek yoktur. Gelin, elbirliğiyle, esnafımızın derdine 
çare olacak, onları ayağa kaldıracak tedbirleri alalım. Eğer geç kalırsak, eğer yapılması gerekenleri 
zamanında yapamazsak, bazı şeyler için çok geç kalınmış olabilir. 

Sözlerime son verirken, esnafımıza gereken desteğin verilmesi temennisiyle, hepinize saygılar 
sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yücesan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul ermeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Disiplin kurulu ve disiplin cezaları 
MADDE 24.- Birlik disiplin kurulu birliğe bağlı oda üyelerinin meslekî faaliyetleri sırasında 

meslek ahlakı ile bağdaşmayan hareket ve işlemlerini soruşturmaya ve durumun niteliğine ve ağır
lık derecesine göre bu maddede belirtilen disiplin cezalarını vermeye yetkilidir. 
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Disiplin kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Disiplin kurulunun sekreterlik işleri 
birlik tarafından yerine getirilir. Disiplin kurulu üyeleri arasında eksilme olduğu takdirde, yedek 
üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oyların eşitliği halinde listeye göre sırayla 
disiplin kurulunca yazılı olarak disiplin kuruluna çağrılır. 

Üyenin yazılı savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Disiplin kurulunun yedi günden 
az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayan üye, savunma hakkından vazgeçmiş 
sayılır. 

Disiplin kurulu kendilerine intikal eden ihbar ve şikayetleri en çok bir ay içinde soruşturmaya 
başlar ve en geç üç ay içinde sonuçlandırır. 

Disiplin kurulunca verilen cezalar on gün içinde ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir. İlgililer bu 
karara karşı tebellüğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yetkili idare mahkemesine dava açabilir
ler. Davanın açılmış olması idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. Dava, zaruret 
görülmeyen hallerde, evrak üzerinden inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Yetkili 
idare mahkemesince verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine başvurulabilir. Bölge idare 
mahkemesinin verdiği kararlar kesindir. 

Oda üyelerine birlik disiplin kurulunca verilecek cezalar şunlardır: 
a) Uyarma cezası: Meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen hareketleri olan, odaya olan 

üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen, üyesi olduğu oda ve diğer esnaf ve sanatkâr 
meslek kuruluşlarının itibarını zedeleyici fiilde bulunan ve sözler sarf eden, müşteri veya diğer 
kişilerle olan ilişkilerinde terbiye ve nezakete aykırı davranışlarda bulunan üyenin, meslekî 
faaliyetinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Üye, bir yıl 
içinde uyarma cezası gerektiren fiili tekrarlaması halinde kınama cezası ile tecziye edilir. 

b) Kınama cezası: Müşterilerine ve diğer kişilere olan taahhütlerini yerine getirmeyen veya 
bunlara karşı haksız ithamda bulunan, müşterilerini ve diğer kişileri kandıran, nizami ölçü ve tartı 
aletlerini bilerek kullanmayan üyeye meslekî faaliyetinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun 
yazı ile bildirilmesidir. Üye, bir yıl içinde kınama cezasını gerektiren fiili tekrarlaması halinde para 
cezası ile tecziye edilir. 

c) Para cezası: Üyenin, Bakanlık, o yer idare amiri, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları 
tarafından mevzuata uygun olarak alınmış kararlara aykırı hareket etmesi ve mükerrer kınama 
cezası almasından dolayı, para cezası ile cezalandırılmasıdır. Para cezaları birliğe gelir kaydedilir. 
Verilecek para cezası 61 inci maddeye göre belirlenen yıllık aidatın iki katıdır. Üyenin para cezası 
verilmesini gerektiren eylem ve davranışlarının, aynı eylem ve davranış olmasına bakılmaksızın bir 
yıl içinde tekrarında, verilecek ceza yıllık aidatın beş katı olarak uygulanır. 

d) Geçici veya uzun süreli oda üyeliğinden çıkarma cezası: Üyenin, esnaf ve sanatkâr sıfatı ile 
bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde, huzur, sükun ve çalış
ma düzenini bozucu eylem ve davranışlarda bulunması karşısında oda üyeliğinden geçici veya uzun 
süreli olarak çıkarılması, bu süre içerisinde mesleki faaliyetini yürütememesidir. 

Geçici çıkarma cezası bir aydan az, altı aydan fazla; uzun süreli çıkarma cezası altı aydan az, 
iki yıldan fazla olamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Burdur Millet
vekili Sayın Ramazan Kerim Özkan; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; görüşülmekte olan 851 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 
Tasarısının 24 üncü maddesi üzerinde şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimi 
bildirmek üzere söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi ve televizyonları başında bizleri izleyen 
vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 
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Her ne kadar genel gerekçede ülke nüfusunun yarısını ilgilendirdiği söylense de 3 450 000 ak
tif üye, 2 300 000 pasif üyeyle yaklaşık 5 750 000 kişi bu yasayla direkt ilgilidir. Basit bir hesapla, 
asgarî, bu esnafların 1 işçi çalıştırdıklarını düşünürsek ve de yine asgarî olarak bunların evli ve tek 
çocuklu olduğunu düşündüğümüzde bu sayı 35 000 000'a yaklaşmaktadır ki, bu, nüfusumuzun 
hemen hemen yansını oluşturmaktadır. Ayrıca, bunun içinde meslek kuruluşlarında çalışanlar ve iş
portacı ve pazarcı esnafı olarak nitelendirilen şahıslar ayrı tutulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bugün burada, böylesine güçlü bir yapıya sahip, üretim ve istihdam 
yönünden çok güçlü bir potansiyel güce sahip esnaf ve sanatkârlarımızla ilgili yasa tasarısını 
görüşüyoruz. Sınırlı sermayeleriyle günlerinin büyük bölümünü çalışarak, üreterek geçiren, hiçbir 
zaman devlete yük olmayan, vergisini gününde ödeyen, yanlarında çalıştırdıkları elemanlarıyla 
önemli oranda devlete istihdam yönünde katkı veren, emeğiyle geçimini sağlayan insanlarımızla il
gili yasa tasarısını görüşmekteyiz; yani, isimsiz kahramanlarımız şoförlerimizi, terzilerimizi, 
marangozlarımızı, berberlerimizi, bakkallarımızı, demircilerimizi, kısaca, emeğin yasasını 
görüşüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; onlar, bu yasanın görüşüldüğü şu anda, sorunlarının dile 
getirileceği ve yaşamakta oldukları sıkıntıların çözümleneceği umuduyla, ev ve işyerlerinde ekran
ları başında bizleri izlemektedirler. Ancak, bu tasan yasalaştığında, maalesef, büyük bir hayal kırık
lığı yaşayacaklannı üzülerek belirtmek isterim; çünkü, bu tasarıda, esnaf ve sanatkârlarımızın 
yaşamakta olduklan sıkıntılann hiçbirine değinilmemekte, sadece muhasebe sistemleri ile meslek 
kuruluşlarının, bundan sonrasında, elektronik ortamda işlerliğiyle ilgili birtakım düzenlemelere yer 
verilmektedir. 

Genel gerekçede, esnaf ve sanatkârlann birbirleri ve kuruluşlarıyla olan huzursuzlukların 
giderilmesi amaçlanmaktadır denilmektedir. Burada, gerçekten, söz konusu olan, bu huzursuzluklar 
mıdır, yoksa, esnaf ve sanatkârlarımızın her geçen gün yok oluşlarına seyirci kalmak mıdır. Seyir
ci kalmayı hiçbir zaman içimize sindirmemeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz, esnafımızın yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Gün içerisin
de, birçok kez, çevremizdeki esnaftan alışveriş yapmak durumunda kalıyoruz. Soruyorum sizlere: 
Hiç hayatından memnun olana rastlayabildiniz mi? 

Değerli arkadaşlarım, sohbet ettiğiniz esnaftan ilk duyacağınız işlerin önceki senelere göre çok 
kötü olduğu; vergilerini, Bağ-Kur primlerini ödeyemedikleri olacaktır. Sizlere sormuyorlar mı "bu 
büyüme hızıyla rekor kıran ekonomi neden bizlere yansımıyor" diye. 

Sayın Başbakan yurtdışı gezilerinden fırsat bulup da arasıra ülkemize de uğradığı zamanlarda 
yaptığı konuşmalarda hep aynı pembe tabloları çiziyor, esnafın durumunu iyileştirdik, her şey 
yolunda diye. Acaba hangi esnafımızın durumu iyi merak ediyorum. Bugün, birçok esnafımız if
lasın eşiğinde, birçoğu dükkânlarını kapatıp büyük marketlerde asgarî ücretle işçi olarak çalışmak 
zorunda kaldı. Bir zamanlar neredeyse aile dostumuz konumuna gelen bakkal amcalar, kasap am7 

çalar, manav amcalar yok artık; çünkü, hepsi, her geçen gün artan hipermarketlerin, grossmarket-
lerin altında ezildiler, ezdirildiler. Babanın oğluna borç para vermediği bir ortamda, bakkal esnafı, 
yıllarca tüketiciye veresiye alışveriş imkânı sağladı; bir anlamda senetsiz, çeksiz, kefılsiz, faizsiz 
kredi verdi. Sonra, bu büyük marketler türedi; bunlar, demir arabalarıyla, şaşaalı reyonlarıyla in
sanımıza tüketim felsefesini aşıladılar; yaptıkları kampanyalarla, indirimlerle, 12 aya, 24 aya varan 
taksit imkanlarıyla, kredi kartı kullanımını teşvik edici uygulamalarla tüketicimizi tam bir borç 
batağına soktular; 80 civarında iş dalında hizmet veren küçük esnafımızın kepenk kapatmasına 
neden oldular. 

Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Coşkun, bu marketlerle ilgili bir yasa tasarısı hazırladı; an
cak, 15 Ocak 2004'te Meclise sevk edilmek üzere Başbakanlığa sunulduğunu, yapılan itirazlarla 
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geri çekildiğini söylediler. Her ne kadar, bugün, bir aya kadar, marketlerle ilgili yasayı Meclis gün
demine getireceğini söylemişlerse de, Sayın Bakanıma huzurunuzda soruyorum: Bu tasarıya kim 
itiraz etti acaba; esnaf ve sanatkârlar kooperatifleri mi, yoksa birçoğunun merkezleri Amerika veya 
Avrupa'da olan hipermarketler zincirlerinin patronları mı ya da bu alışveriş merkezlerinin içinde 
olan ve birçoğu çokuluslu şirketlere ait olan, vatandaşımızın büyük çoğunluğunun değil alışveriş 
yapmak vitrinine bile bakmaya cesaret edemediği, isimlerini dahi telaffuz edemediği dükkânların 
sahipleri ya da bu şirketlerin patronları mı; yoksa, bu mağazalardan alışveriş edilmesi için kredi kar
tı kullandırmayı teşvik eden ve bu yolla para kazanmayı amaçlayan banka sahipleri mi itiraz etti?! 
Son yıllarda, şehir merkezlerinde birbiri ardına açılan bu alışveriş merkezleri, onbinlerce es
nafımızın yok olmasına neden olmadı mı Sayın Bakanım. Bu tasarıyı Meclis gündemine getirmek 
için, daha neyi bekliyorsunuz?! Sayın Bakan "bu mağazalar Avrupa'da da var" diyor; evet, doğru, 
bu mağazalar Avrupa'da da var tabiî ki; ancak, bu mağazalar karşısında, esnaf ve sanatkârlar, Tür
kiye'deki kadar ezdirilmiyor, yasalarla korunuyor, hepsinin sosyal güvencesi var, gelecekten en
dişeleri yok; oysa, ülkemizde, esnafımızın, bırakın geleceğini, yarınının ne olacağının bile garantisi 
yok. Kazandığıyla, bırakın karın doyurmayı, bir sağlık güvencesi olan Bağ-Kur primini dahi 
ödeyemiyor. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın yıllarca yararlandıkları Türkiye Halk Bankasının uygun faizle kredi 
uygulamaları, bankanın yeniden yapılandırılması nedeniyle işlevselliğini yitirmiştir. Bu bankanın 
misyonu, en kısa zamanda, esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ'lerin ihtisas bankası olarak yeniden 
yapılandırılmalıdır. Tekrar ediyorum; Türkiye Halk Bankası misyonu, en kısa zamanda, esnaf ve 
sanatkârlar ile KOBİ'lerin ihtisas bankası olarak yapılandırılması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün için, esnaf ve sanatkârlarımızın, Bağ-Kur prim
lerini dahi ödemekte büyük sıkıntı çektikleri hepimiz tarafından çok iyi bilinmektedir. Borcunu 
ödeyemeyen Bağ-Kurlu esnafımızın, ödeyemediği ilk aydan itibaren, sağlık yardımı kesilmektedir; 
dolayısıyla, gece havale geçirmekte olan çocuğunu hastaneye götüren esnafımıza, Bağ-Kur primini 
ödemediği için çocuğuna bakılamayacağı söylenmektedir. Sizleri de, hastane kapılarından, bu şekil
de arayan birçok çaresiz vatandaşımız olmuştur. O zaman, niçin bunların sesine kulak vermiyoruz? 
Neden öncelikle bu sorunları görüşmüyoruz? İşin en komik yanı da nedir biliyor musunuz; Bağ-Kur 
primini, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle beş altı ay bir süre ödeyemeyen ve bu nedenle de 
bu süre içerisinde sağlık yardımından da yararlanamayan esnafımızdan, beş altı ay sonrasında Bağ-
Kur primlerini ödemeleri istendiğinde, bu süre içerisinde yararlandırılmadığı sağlık primi ken
dilerinden nakit olarak kesilmektedir. Bu durum, sizce, hakka, hakkaniyete, adalete uymakta 
mıdır?! Bu mudur getirdiğiniz sağlık reformu?! 

Hükümet, vatandaşının en önemli hakkı olan genel sağlık sigortasıyla sağlık hizmetlerinden 
ücretsiz yararlanma hakkı yerine, halkına her türlü sağlık hizmetini parayla veriyorsa, hastanelere, 
sağlıkocaklarına yazarkasalar koyarak hastalarını müşteri, sağlık emekçilerini tahsildar konumuna 
koyuyorsa ve bir ülkede sağlık politikası "paran kadar sağlık" olmuşsa, bu ülkede nasıl bah
sedebilirsiniz sağlık reformundan, vatandaşın sosyal güvencesinden?! 

Bağ-Kurlularla ilgili bir iki sorun; biraz önce bir muhtarımız telefonla aktardı; bir Bağ-Kurlu, 
bu zor koşullarda, primlerini, sağmal ineğini, damızlık düvesini satarak yatırıyor; fakat, bir yerden, 
onbeş yirmi günlük bir sigortası çıkıyor. Böylece, tüm Bağ-Kur haklarını kaybediyor; toplanan 
paranı al, sigortaya geç deniliyor. Buna acil bir çözüm gerekiyor. Tutanaklara geçmesi için söy
lüyorum; Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızı da, buradan uyarıyorum. 

Ayrıca, yine, çiftçi Bağ-Kurlularının bir sorunu; çiftçi Bağ-Kurluları, yüksek prim ödeyerek 
Bağ-Kurdan emeklilik istiyorlardı. Bu primlerini ödediler; fakat, şu anda, o primlerini geçerli say
mıyorlar, tekrar çiftçi Bağ-Kurundan emekli etmek istiyorlar. Bu Bağ-Kurlularımız da normal Bağ-
Kurdan emekli olmak istiyorlar. 
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Değerli milletvekilleri, bakın, kayıtdışı çalışanların sayısı, ekonomik krizlerden sonra her 
geçen gün artıyor. Bu durumda, vergisini ödeyen, Bağ-Kur ve SSK primlerini yatıran esnafımıza 
karşı bir haksız rekabet ortamı yaratılıyor. Burada, en iyi niyetle esnaf ve sanatkârımız mağdur 
oluyor hem de millî ekonomimiz ciddî oranda bir zarara uğruyor. Gelin, öncelikle bu kayıtdışılığı 
önleyelim. Esnafımız, bugün, kredi taleplerinde, ipotek, teminat mektubu gibi formaliteler karşısın
da ezdiriliyor. Bunların temininde çok sıkıntılar yaşanıyor. Gelin, öncelikle bu sorunlara çözüm 
bulalım. Esnaf ve sanatkârlarımız, Avrupa Birliği görüşmelerinde, anlaşmalarında, kendilerine daha 
fazla yük getiren konuların önlenmesini istiyor. Esnaf ve sanatkârlarımız, çalışma azimlerini, 
üretimlerini artırıcı teşvik ve kredilerin kendilerine sağlanmasını istiyor. Gelin bunları getirelim 
Meclis gündemimize değerli arkadaşlarım. 

Bakın, Burdur esnafının bir isteğini, bir sorununu aktarıyorum sizlere: Güzel Burdurumun 
çalışkan, üretken vefalı esnafı, Bağ-Kur binamızın işyerlerine, vergi dairesine yakın bir yere taşın
masının daha makul olacağını yüksek sesle dile getirmektedir. İlgili sayın bakandan, bu sese kulak 
vermesini rica ediyorum. 

Yine, ilimizdeki bazı banka şubelerimiz kapatıldı. Örneğin, Bucak İlçemiz Kızılkaya Ziraat 
Bankası şubesi kapatılarak, bu bölgede hizmet almakta olan binlerce vatandaşımız mağdur edildi. 
Hafta sonu Bucak İlçesi ve köylerindeydim; Kızılkaya Kasabasına uğradığımda, yine tek istekleri 
Ziraat Bankası Şubesi oldu. Belediye başkanı, esnafı, eczacısı, öğretmeni, petrolcüsü, yaşlısı, gen
ci, bankalarının geri açılmasını istiyor. Soru önergemizde sorduğumuzda, bu bankanın yanı sıra 
daha birçok bankamızın kapatılacağı öne sürüldü. Ziraat Bankamızda, Emlak Bankamızda, Halk 
Bankamızda çalışan binlerce vatandaşımız, bu bankaların özelleştirileceği bahanesiyle, 2003 yılı 
başından itibaren önce havuza alınıp, sonra da diğer kamu kuruluşlarında görevlendirildiler. Bun
dan sonra da bu bankalarımız özelleştirilmediği gibi, bu vatandaşlarımıza, 2003 yılından beri bir 
kuruş zam yapılmadı, hâlâ bankalarında çalışmış oldukları zamanki aldıkları maaşlarını alıyorlar. 
Gerekçe olarak "emsallerinizle aynı seviyeye gelene kadar maaş zammı alamazsınız" deniliyor. 
Peki, bankalarımız özelleşmedi ve buralara bizim yerimize birsürü eleman alındı. O zaman, bizleri, 
eski banka kurumlarına geri verin" diyorlar; onu da kabul etmiyorsunuz. Sizin amacınız, bu vatan
daşlarımızı mağdur etmek miydi o zaman; madem, o bankalarda bu vatandaşlara ihtiyacınız vardı, 
niye, o zaman, bunları mağdur ettiniz ya da ihtiyacınız yoktuysa, neden bunların yerine yeni 
elemanlar istihdam ettiniz? Üç seneden beri tek bir kuruş bile zam alamayan bu vatandaşlarımızın 
vebalini üstlenebilecek misiniz?! Soruyorum sizlere. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun tasarısının 24 üncü maddesinde, birlik disiplin 
kurulunun birliğe bağlı oda üyelerinin meslekî faaliyetleri sırasında meslek ahlakıyla bağdaşmayan 
hareket ve işlemleri hakkında disiplin cezaları düzenlenmektedir. Bir birliğin işlevini sürdürebil
mesi açısından, tabiî ki, bu düzenlemeler gereklidir ve disiplin ilk şart olmalıdır. Bu nedenle, bu 
maddeyle, oda üyelerinin gerekli konularda disipline edilmesi açısından yarar sağlanacaktır; ancak, 
tasarının tümü incelendiğinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özkan, buyurun, toparlayabilir misiniz. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Düzenlemeyle birlikte, bir terzi kalfası, bir on

dalıkçı şoför, bir berber ustası, artık, esnaf sayılmayacak ve işçi kapsamına girecektir. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; esnafımızın içi yıllardır ve şu anda kan ağlıyor. Bizler 

sabahları sıcak yatağımızda yatarken onlar, sabahın köründe dükkânlarını açıp, akşama kadar yaşam 
mücadelesi veriyor. Evlerine bir lokma ekmek götürebilmek için, onlar, yıllarca sizden bir şey is
temedi. Yıllarca talancılara, hortumculara ses çıkarılmadı. Holding patronlarının vergi kaçırmaları 
görmezlikten gelindi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle vergilerini ödeyemeyen esnafımızı vergi 
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kaçakçısı olarak gördünüz. Onları, yılarca, halkın sırtından geçinen, vergi kaçıran kesim olarak 
tanıttınız. Bugün için de onlara vereceğiniz fazla bir şey yoksa, ne olur, bari gölge etmeyin, başka 
ihsan istemez. 

Bakın, bugün, sizler, konuşmalarınızda, pembe tablolar çizmeye çalışsanız da, esnafımız, 
sanatkârımız, çiftçimiz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) Benden başka kimse dinlemiyor. 
BAŞKAN - Sayın Özkan, teşekkür ediyorum. 
Teşekkür etmek için, buyurun Sayın Özkan. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Sözlerimi tamamlarken, ekranları başında bizleri 

izleyen ve sorunlarına bir çözüm üretilmesini bekleyen esnaf ve sanatkâr kardeşlerime, tüm şoför 
kardeşlerime; ülkesi için üreten, ülkesi için yetiştiren tüm emekçilerimize buradan selam ve sev
gilerimi sunarken; son şekliyle yasayı desteklediğimizi belirtiyor, Yüce Meclise saygılarımı 
sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özkan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum: 
Birliğin gelirleri 
MADDE 25.- Birliğin gelirleri şunlardır: 
a) Birliğe bağlı odalardan alınacak kayıt ücreti. 
b) Birliğe bağlı odalar tarafından ödenecek katılma paylan. 
c) Yayın gelirleri. 
d) Bağış ve yardımlar. 
e) Birlik amacını gerçekleştirmek için kurulacak kuruluşlann ve iştiraklerin gelirleri. 
f) Birlik tarafından verilecek danışmanlık ve düzenlenecek sosyal faaliyet gelirleri. 
g) Birlik tarafından düzenlenecek meslekî kurslar, sergi ve fuarlardan sağlanacak gelirler. 
h) Para cezalan. 
ı) Konfederasyonca belirlenen ücret tarifelerine göre düzenlenecek ve onanacak belge ile hiz

met karşılığı gelirleri. 
j) Sicile ilk kayıt ücreti. 
k) Sicil harçlarından alınacak paylar. 
1) Faiz ve diğer gelirler. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu 

Federasyonun kuruluşu 
MADDE 26.- Federasyon kurulabilmesi için ülke genelinde aynı meslek dalında kurulmuş 

olan odaların % 60'ının genel kurullarının federasyon kurulması yönünde karar almaları ve kurucu 
oda adedinin 60'dan az olmaması şarttır. 
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Kurucular, Bakanlıkça hazırlanmış örneğe uygun olarak düzenleyecekleri federasyon ana söz
leşmesini bir dilekçe ile birlikte Bakanlığa verirler. Federasyon kuruluşlarında Konfederasyonun 
görüşü alınır. 

Federasyon; ana sözleşmesinin Bakanlık tarafından onanmasından sonra kurulmuş olur. Aynı 
faaliyet konusunda birden fazla federasyon kurulamaz. 

Federasyonların merkezi Ankara'dadır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına söz isteyen Deniz

li Milletvekili Haşim Oral. 
Buyurun Sayın Oral. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın Başkanım, sayın milletvekili ar

kadaşlarım; maddeye geçmeden önce, biraz önce aldığım güzel bir haberi sizlerle paylaşmak is
tiyorum. Bu, 22 nci Dönemin, bana göre, bize göre ciddî bir başarısıdır. Biliyorsunuz Ermeni soy-
kırımıyla ilgili, 549 milletvekili olarak hepimiz, Ermeni soykırımını kabul etmediğimize dair bir 
yazı yazdık, imzaladık, gönderdik. Bundan sonra, biz, Dışişleri Komisyonu olarak, yine, 5 kişilik 
bir ekip olarak Brüksel'e gittik; çünkü, Brüksel'deki Meclis, yani, Belçika Meclisi, bu yasayı ön
celikli olarak kabul etmişti, bu yasayı çıkarmıştı. Biraz önce, bununla ilgili yaptığımız çalışmalar, 
Dışişleri Komisyonu olarak yaptığımız çalışmaların sonucunda, sevinerek öğrendim ki, Belçika 
Meclisi, bu soykırımı, Türkiye'ye atfedilen soykırımı Meclisinde reddetmiş. (Alkışlar) Bunu, ben, 
kıvançla, keyifle, zevkle sizlerle paylaşmak istedim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabiî, bu çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki haf
ta da İsviçre'ye, Cenevre'ye gidiyoruz, Sayın Mehmet Dülger Başkanın başkanlığında. Konuyla il
gili çalışmalarımız devam edecek; çünkü, bunun yapılması gerekliliğini zaten tespit ettiğimiz için 
bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Ancak, bunu yaparken, bunun, özellikle, esnaf tarafından ih
racatçılar tarafından; yani, Türkiye'yle yakından ilgili, Türkiye'nin dışa açılan bütün pencerelerin
den bu mesajların dünyaya iletilmesi gerekiyor. Sadece Meclisin yapacağı bir çalışma olmanın 
ötesinde, bu çalışmaya renk katmak, katkı koymak için herkesin ciddî şekilde çalışması gerekiyor; 
bunu da, özellikle, bizi dinleyen herkese iletmek istiyorum. 

Maddeye geldiğim zaman, maddeyle ilgili, tabiî, söyleyeceğim şeyler önemli; çünkü, madde 
26'da, eskiden yaklaşık 100 kişiyle bir oda kurulurken, bugün, hepinizin bildiği gibi, 500 kişiyle oda 
kuruluyor. Şimdi, hem 500 kişiyle oda kurulacak hem de 60 oda bir araya gelecek, bir federasyon 
kurulacak. Şimdi, bunun, fizik olarak olması çok mümkün değil. Eğer, biz, birtakım şeyler olmasın 
diye -altını çizerek söylüyorum, olmasın diye- zorlaştırmak adına birtakım yasalar çıkarıyor isek 
şayet, o zaman, bunu hiç yapmayalım daha iyi. Ama, gerçekten, biz, olumlu, daha doğrusu, esnafın 
daha örgütlü hale gelmesini sağlayacak birtakım çekim noktaları oluşturmak istiyorsak, bunun adı, 
bence, yorgunu yokuşa sürmek olmamalı; bunun adı, bence, esnafın daha kolay örgütlenebilir hale 
gelmesi için esnafa yardımcı olmak olmalı diye düşünüyorum. 

Tabiî, özellikle, bu konuda, bir Denizli Milletvekili olarak... Çünkü, Denizli'nin, Teşvik 
Yasasıyla ilgili zaten çok ciddî bir sıkıntısı var. Bu sıkıntı Denizli'yi birhayli hırpalarken... Yine, 
biraz önce, esnaf odası başkanımla, başkanlarımla görüştüm, konfederasyon başkanımla görüştüm. 
Hepsi, bu yasa bizi çok fazla sıkıntıya sokmayacak; ama, belki, bu yasa bizi daha da ileriye götür
meyecek, belki değil, götürmeyecek, bizim daha fazla örgütlenmemizi sağlamayacak bir yasa çalış
ması diyor. Haa, diyeceksiniz ki, bu insanlardan biz gerekli katkıyı aldık mı; almamışız; çünkü, on
ların uyarılarını da dikkate almamışız. Bu, benim beyanım değil, onların bana söyledikleridir, bunu 
da sizinle paylaşmak istiyorum. 

Sözümü de fazla uzatmak istemiyorum; ancak, bir Denizli Milletvekili olarak, eminim, Deniz
lili hemşerilerimin de, buradaki milletvekillerimin de, bir konuda beni ciddî şekilde dinleyip, benim 
hassasiyetime ortak olmalarını istiyorum. Bugün gazetede okuduğum bir haber... Bu haberde, Tür-
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kiye Cumhuriyetinin bir bakanı, Denizli'deki bazı tekstilciler için değil, halıcılar için, hoş olmayan, 
bir bakana yakışmayacak... Bir bakana yakışmamanın ötesinde, tekstilden sonra, acaba, Adalet ve 
Kalkınma Partisi iktidarı Denizli'deki halıcılara da mı göz dikti diyorum; çünkü, belki, münferiden 
olmuş birtakm olaylar olabilir, olmaz değil; ama, eğer, siz, işi bilen bir insansanız... Bir müşteri, bir 
halıcıdan halıyı alırken bir sözleşme imzalar. Bu sözleşmenin üzerinde halının tarifi vardır ve yine 
bu sözleşmenin üzerinde, eğer, halı bu tarife uygun değilse, yani, parası ödenen halı alıcıya takdim 
edilmezse, halıyı alan kişinin parasını alma konusunda hukukî hakları doğar. Şimdi, bütün bunlar 
böyleyken, Sayın Bakanın, bu konuda Denizlili halıcılara yaptığı haksızlığı buradan kınıyorum. 
Kınamanın ötesinde, kendisiyle ilgili hukukî sürecin de başladığını kendisine şimdiden duyurmak 
istiyorum. Sebebi şu: Bir kere, eğer böyle bir şey varsa bile, bunun, burada, bu şekilde açıklanması 
Türk turizmine yapılacak en büyük haksızlıktır, Türk turizmine yön veren Denizli'ye karşı yapılan 
en büyük haksızlıktır. 

Bir an düşündüm -demin basın mensupları bana sordu "ne diyorsunuz bu konuyla ilgili" diye-
Sayın Bakanın da özellikle durumu malum, bazen, bazen değil çoğu zaman uyuduğu için, acaba uy
kusunda mı söyledi diye düşündüm. Uykusunda söylemediğini düşünerek, uykusunda söylese bile 
böyle bir haksızlığı yapmaması gerektiğini düşündüğüm için Sayın Bakanı ayıpladığımı ve 
konudaki duyarsız beyanın Sayın Bakan tarafından düzeltilmesi gerektiğini özellikle buradan söy
lemek istiyorum. Çünkü, tekrar söylüyorum; bu konu, Sayın Bakanı aşan bir konudur. Konunun, 
mesleğin içinde olmayan bir insan tarafından, birtakım kulak dolgusu bilgilerle oradaki binlerce 
kişiyi, bu işten ekmek yiyen, bu işten ekmek yemenin ötesinde bu işten para kazanan binlerce in
sanı töhmet altında bırakmak bir Türkiye Cumhuriyeti bakanına yakışan bir yaklaşım değildir, 
tutum değildir. 

Ben, bütün bakanlarımdan bunu hassasiyetle rica ediyorum; çünkü, acemi olabilirler, ama, ne 
olur, Türkiye Cumhuriyetinin bakanı olduklarını unutmasınlar. Nasıl, biz, Türkiye Büyük Mec
lisinin mensubu olduğumuzu unutmama konusunda birbirimizi uyarıyorsak, onlar da bizim bu 
uyarılarımızı dikkate alsınlar. 

Bu konuyla ilgili özellikle Denizli'deki halıcı arkadaşlarımın mesajı, Sayın Bakana sadece 
"ayıp etti" dediler ve hukukî süreci de başlatacaklar. Hiç kimsenin Denizli'deki üreticilerle ilgili 
böyle bir söz söylemeye hakkı yoktur. Bu konuyla ilgili hassasiyetin Sayın Bakana ve ilgili kişilere 
ve kurumlara iletilmesinden sonra, ben, bana bu fırsatı veren Sayın Meclis Başkanvekilimi, bana bu 
fırsatı veren siz sayın parlamenterleri ve bizi dinleyen Denizlili hemşerilerimizi, yine, özellikle, bu 
Ermeni soykırımı konusunda bize bundan sonra destek olacak bütün meslek odalarını, demokratik 
kitle örgütlerini -daha ciddî çalışmalar yapmaları konusunda bizlerle direkt temas etmelerini bek
liyorum- ve Yüce Meclisi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Oral. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 851 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının 

26 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki "oda adedinin 60'tan az olmaması" ibaresinin "oda adedinin 
40'tan az olmaması" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Fatsa Hasan Ali Çelik Mustafa Elitaş 
Ordu Sakarya Kayseri 

Cüneyit Karabıyık Bayram Özçelik 
Van Burdur 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANVEKİLİ HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Olumlu görüşle, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bazı ihtisas odalarının ülke genelindeki sayıları çok fazla değildir. O meslek dallarındaki esnaf 

ve sanatkâr sayısının azlığı nedeniyle her ilde oda kurulamamaktadır. Yeni kurulacak odalarda as
garî üye sayısının 500 olması, oda kuruluşlarını güçleştirmektedir. Federasyonu bulunmayan ihtisas 
odalarının federasyon kurabilmeleri için asgarî sayının 40 olmasının daha uygun olacağı düşünül
müştür. İhtisas odalarının daha kolay federasyon kurabilmeleri amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Madde kabul edilmiştir. 

Birleşime 20.45'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.09 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.50 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

851 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2.- Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Muhalefet yerinde; iktidar partisi yok... 
BAŞKAN - Tasarının 27 nci maddesini okutuyorum: 
Federasyona kayıt 
MADDE 27.- Federasyon kurulduktan sonra aynı meslek dalında kurulmuş bulunan veya son

radan kurulacak odalar, kuruluş tarihinden itibaren bir ay içinde federasyona kayıt olmak zorun
dadırlar. 

Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyen odaların kayıtlan federasyon tarafından resen yapılır 
ve ilgili odaya yazılı olarak bildirilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 
Federasyonun organlan 
MADDE 28.- Federasyon organlan şunlardır: 
a) Genel kurul: Federasyon genel kurul tarihinden en az altı ay önce kurulmuş olan odalann 

yönetim kurulu başkan ve üyelerinden oluşur. 
b) Yönetim kurulu: Başkan dahil olmak üzere, oda sayısı 75 ve daha az olanlarda dokuz, 76-

125 olanlarda onbir, 126 ve daha fazla olanlarda onüç kişiden oluşur ve genel kurul üyeleri arasın
dan dört yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçilir. 

c) Denetim kurulu: Genel kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere 
seçilecek üç kişiden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 851 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanun Tasarısının 

28 inci maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Nuri Çilingir Eyüp Fatsa Bayram Meral 

Manisa Ordu Ankara 
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Tacidar Seyhan Vedat Yücesan Orhan Ziya Diren 
Adana Eskişehir Tokat 

Ülkü Güney 
Bayburt 

"a) Genel kurul: Federasyon genel kurul tarihinden en az altı ay önce kurulmuş olan odaların 
yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile federasyonun görevde bulunan başkanı, yönetim ve denetim 
kurulu üyelerinden oluşur." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANVEKİLİ HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Meral, konuşacak mısınız? 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Bugün, Genel Kurulun birlikteliğinden son derece mutlu olduğumu ifade etmek is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, malumlarınız, ülkenin içte ve dışta çok ciddî sorunları var. Bu sorunları 
ortadan kaldıramazsak, aza indirecek yine bu Yüce Meclistir. 

Tabiî ki, ilk etapta biraz yüksek tonlu ifadeler kullandığımızın farkındayız. Sanki, burada, 
kişilere yönelik bir savunma tarzı seçtik gibi bir intiba edinildi. Bunun, hiç, uzaktan yakından ilgisi 
yoktu değerli arkadaşlarım. 

Ben, Sayın Bakanıma, komisyona ve bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bilhas
sa grup başkanvekili arkadaşlarımın göstermiş olduğu gayrete teşekkür ediyorum. Demek ki, bizim 
daha önce söylediklerimizin doğruluk payı vardı. Değerli Bakanımız, değerli komisyon, değerli 
milletvekilleri, büyük ölçüde olmasa da, kısmen, bu sıkıntıyı aza indirdi. 

Ben, ayrıca, burada bizi sabırla dinleyen Sayın Müsteşarıma, Genel Müdürüme, bütün ekibine 
de yürekten teşekkür ederim. Onların sabrına hakikaten saygım var. Biz burada birçok şeyi 
konuşuyoruz, yeri geliyor, kısmen onları da eleştirinin içerisine alıyoruz; ama, biz de, bazen, geç
mişte milletvekili arkadaşlarım konuşurken oradan seyrederdik, ah bir orada milletvekili olsaydım 
da, bak neler konuşacağım diye içimizden geçerdi. Şimdi, belki, oradaki arkadaşlarımın da içinden 
böyle geçenler vardır. İnşallah onlar da bir gün milletvekili olur, burada, bu düşüncelerini dile 
getirirler. 

Değerli arkadaşlarım, bir 3 üncü maddenin dışında -ki, geçici 3 üncü madde de kısmen bunu 
telafi ediyor- 19 uncu madde, 28 inci maddeyi şimdi görüşüyoruz, 15 inci madde, 36 ncı madde de 
kabul edilecek olursa -ki, görünüm odur değerli arkadaşlarım- bu sıkıntı kısmen aza inmiştir. Bakın, 
ne güzel, bir ortak fikir oluşturuyorsak, doğruya birlikte parmak basıyorsak, daha sağlıklı sonuçlara 
gidiyoruz. 

Ben, bu arada, esnafa yürekten de teşekkür ediyorum. Soruna esnaf sahip çıktı, teşkilatına 
sahip çıktı; başkanlarına sahip çıktı, onların bu örgütlü gidişatına yürekten teşekkür ediyorum; yol
ları açık olsun. 

Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Meral. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Madde kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Federasyon genel kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 29.- Federasyon genel kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Federasyon başkanını, yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek. 
b) Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider hesaplarını 

incelemek, kabul veya reddetmek. 
c) Yönetim kurulu ve denetim kurulunu ibra etmek. 
d) Yeni döneme ait çalışma programı ile bu program içinde yer alan eğitim, teorik ve pratik 

kurs programlarını ve tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya değiştirerek kabul etmek. 
e) İşlem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluğu tespit edilen organ üyeleri hak

kında dava açılmasına, bunların görevde kalıp kalmamasına karar vermek. 
f) Üye odalarda ve üye odalar arasında meslek ve sanatlarının yürütülmesi yönünden çıkacak 

olumsuzlukları ve anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak ve üye odaların uyması zorunlu meslekî 
kararların alınmasını sağlamak üzere Konfederasyona teklifte bulunmak. 

g) Üye odalar ve mensuplarının meslekî gelişme ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak 
maksadıyla gerekli tedbirleri almaya ve bu konuda gereken kurs, seminer, fuar ve benzeri kültürel 
ve sosyal faaliyetlerde bulunmaya, tesisler kurmaya, Konfederasyonun uygun görüşü ile Bakanlık
tan izin alarak uluslararası kuruluşlara üye olmaya karar vermek. 

h) İmkânları ölçüsünde öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirinin %10'unu geç
memek şartıyla kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal yardım yapılmasına ve bütçe imkân
ları elverişli olmayan üye odalara durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla aynî ve nakdî yardımda 
bulunulmasına karar vermek. 

ı) Kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım satımına, gay
rimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek; bütün bu faaliyetlerine ait bilgileri 
Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek tutmak. 

j) Üye odaların ve üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaş
tırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak 
kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim 
ve öğretim kurumlan kurmak üzere vakıf kurmaya karar vermek ve bu konudaki işlemleri yürüt
mek üzere yönetim kuruluna yetki vermek. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
Federasyon yönetim kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 30.- Federasyon yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Federasyon işlerini mevzuata ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütmek. 
b) Bakanlık ve Konfederasyonca mevzuat gereği verilecek görevleri yerine getirmek. 
c) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak eğitim, teorik ve pratik kurs 

programlarını ve tahmini bütçeyi hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak. 
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d) Mevzuat ve oda ana sözleşmesi esasları içinde yürütülmesini sağlamak üzere, gerekli 
görülecek zamanlarda, üye odaların çalışmalarını inceleyerek alınması gerekli idarî ve malî tedbir
ler hakkında bildirimde bulunmak ve odanın bağlı bulunduğu birliğe bilgi vermek. 

e) Federasyonda çalışan personel ile odalarla mensupları hakkındaki lüzumlu bilgilerin Bakan
lık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında düzenli olarak tutulmasını sağlamak ve resmî dairelerin bu 
husustaki taleplerini yerine getirmek. 

f) Üyesi olan odalar ve mensuplarının mesleki bilgi ve eğitim çalışmalarını temin etmek, res
mî ve özel merciler nezdinde gerekli girişim ve temaslarda bulunmak, mensuplarının genel meslekî 
menfaatlerini ilgilendiren konularda adlî ve idarî yargı mercileri önünde federasyon başkani 
marifetiyle federasyonu temsil etmek. 

g) Genel sekreter ve diğer personelin atama, terfi, cezalandırma ve görevlerine son verilmesine 
karar vermek. 

h) Resmî ve özel merciler tarafından istenecek temsilcileri atamak ve görevlendirmek. 
ı) Üye odaların gelişmesi için lüzumlu ve yararlı tedbirleri almak ve gereken tesisleri kurmak. 
j) Federasyon katılma payının ve kayıt ücretinin üye odalardan elektronik ortamda tahsilini 

sağlamak. 
k) Bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini şubat ayı sonuna kadar, genel kurul evrakını ise 

genel kurulu takip eden on gün içinde Konfederasyona göndermek. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Antalya Millet

vekili Sayın Hüseyin Ekmekcioğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısının 30 uncu maddesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Şu anda önemli bir konuyu görüşüyoruz, esnaf ve sanatkârlar; toplumun en sıkıntılı, bunalım 
içerisinde olan sektörü. Yasa tasarıları hazırlanırken, bu kesimin en acil olan sorunlarının çözümü 
öncelikli olarak Parlamento gündemine taşınmalıdır. Görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı acil olan 
ihtiyaçların çözümüne yanıt vermemektedir; yönetimsel bir yasa tasarısıdır. Elbette, bu tasarı önem
lidir; ama, esnaf ve sanatkârlarımızın ayakta kalmalarını sağlayacak, gelişmelerini örgütleyecek, 
rahatlatacak yasalar çıkarmadığımız sürece, ne kadar yönetsel kanun çıkarsanız da tam manasıyla 
uygulamaya koyamazsınız, yasaları uygulayacak esnaf ve sanatkâr bulamazsınız. 

Ülkemizin, ekonomik, sosyal ve çalışma hayatında, nicelik itibariyle dinamik ve ağırlıklı 
bölümünü esnaf ve sanatkârlar oluşturmaktadır. Bu kesim, veritabanına kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon 
aktif, 2 270 000 pasif olmak üzere, 5 700 000 olarak belirlenmiştir. Bu oran da nüfusumuzun yak
laşık olarak yüzde 30'luk bir bölümünü oluşturmaktadır. İşletme sayısı, istihdam payı, üretim düzeyi 
ve yaratılan katmadeğer bakımından esnaf ve sanatkârlar, sosyoekonomik dengelerin kurulmasın
da, tarımsal ve sınaî ürünlerin tüketiciye ulaşmasında, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin de 
ekonomik ve sosyal yapısında önemli rol oynamaktadır. 

Bugün, esnaf ve sanatkârların sorunları arasında kayıtdışı ve seyyar çalışan esnafın kayıt altına 
alınmayışı, bununla birlikte vergi, Bağ-Kur primlerinin ve uygulanan kredi faiz oranlarının çok 
yüksek olmasıdır. E-esnaf projesi Bakanlıkça hayata geçirilmiştir. Bununla birlikte, esnaf ve sanat
kârların AB'ye tam üyelik sürecinde sorunlarının çözümünde her türlü teknolojiyi ve AB'deki ver
gi, malî alandaki ve pazardaki rekabet koşulları konusunda bilgi ve destek verecek esnaf bilgi ban
kası, tüm illerde danışma birimleri kurulması gerekmektedir. 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, sınırlı sermayesiyle taşıma hizmeti sunan nakliyeci es
naf ve sanatkârımızı perişan hale getirmiştir. Bu yasa yeniden düzenlenmeli, tonaj haddi, 25 ton 
sının aşağıya çekilmelidir. Ticaret odası kayıt zorunluluğu kaldırılmalı, K-l ve K-2 belge ücretleri 
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makul seviyelere indirilmelidir. Sektör içinde önemli yeri olan kamyoncu esnafımızın da çok mağ
dur olduğu ortadadır. Mazot, lastik ve yedek parça fiyatlarındaki artışlar kamyoncu esnafımızın 
belini bükmektedir. Masrafları artmasına rağmen yük taşıma ücretleri çok düşüktür, hatta, 
maliyetine taşımacılık yapılmaktadır. Kamyoncu esnafı perişan bir durumdadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yürürlükte olan vergi sistemi, esnaf ve sanatkâra ağır bir 
yük getirmektedir. Bu nedenle, mevcut vergi sistemi yeniden gözden geçirilerek, tüm işyeri 
kiralarının kira stopajları yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmeli, çek defterlerinden alman harçlar 
kaldırılmalıdır. Gerekli vergisel teşvikler sağlanarak üzerindeki istihdam maliyetleri aşağıya çekil
melidir. Sektör aleyhine olan rekabet dengesizliği ortadan kaldırılmalıdır. En az geçim indirimi uy
gulaması tekrar getirilmeli, basit usul muhasebe defter tutma hadleriyle işletme defter tutma hadleri 
yeniden gözden geçirilerek yükseltilmelidir. Gelir Vergisi tarifesi esnaf ve sanatkân destekleyecek 
şekilde yeniden düzeltilerek Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi oranında mutlaka in
dirim yapılmalıdır. Vergi mükellefi olmak için vergi dairelerine müracaat eden vergi mükellefi 
adaylarından 3308 sayılı Yasaya göre ustalık belgesi istenmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün ülkemizde çalışanların yüzde 60'ından fazlasını is
tihdam eden, katmadeğerin yüzde 32'sinden fazlasını yaratan esnaf ve sanatkârlar Türkiye genelin
deki kredi pastasından yaklaşık yüzde 4 oranında pay almaktadırlar. Gerek yatırımlarını gerekse 
giderlerini, yani tüm ticarî hayatını öz sermayeleriyle ortaya koyan esnaf ve sanatkârlar kredi 
finansman yönünden desteklenmelidir. Bu nedenle esnaf kefalet ve kredi kooperatifleri aracılığıyla 
kullandırılan kredilerin şahıs limitleri 15 000 YTL'den 25 000 YTL'ye yükseltilmelidir. 

2001 yılında enflasyon oranı yüzde 70 iken esnaf kredi faizleri yüzde 50 civarındaydı, yani enf
lasyon oranının altındaydı; şu anda enflasyon oranı yüzde 10; ancak, kredi faiz oranı yüzde 10'la 
yüzde 20 arasında. Bu oranlar çok yüksektir. Kredi faiz oranlan yüzde 18'den enflasyon seviyesinin 
altına düşürülmelidir. İşyerleri için kredi desteği yeniden düzenlenmeli, esnaf ve sanatkâra yönelik 
özel kredi paketleri oluşturulmalıdır. 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 
düşük faizli, uzun vadeli, esnaf ve sanatkârlarımıza işletme, tesis donanım, işyeri geliştirme 
kredileri verilmelidir. Kredi alım işlemlerinde ağır ve zorlayıcı hükümler kaldırılmalıdır. Leasing ve 
factoring gibi modern finansman tekniklerinde, bu kesimi kapsayacak şekilde mevzuat değişikliği 
yapılarak bu kredi sisteminden yararlandırılmalıdır. 

Esnaf ve sanatkârların bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşu olan Bağ-Kur yeniden organize 
edilerek hizmet etkinliği artırılmalıdır. 

Sorunların çözümü için otomasyon çalışmalan hızlandınlmalı, emekli maaşlanndan kesinti yapıl
mamalı, emekli tabanaylıklarına standart getirilmeli, basamak satın alma uygulaması geliştirilmelidir. 

2.8.2003 tarihli 4956 sayılı Kanunla, borçlu sigortalılara getirilen ödeme kolaylığı esnaf ve 
sanatkârlar tarafından olumlu karşılanmamış, rağbet görmemiştir. Bunun nedeni, mevcut prim bor
cuna gecikme zammı borcunun da ilave edilmesi suretiyle, toplam meblağa bir ay sonraki ay için
de faiz uygulamasıdır. Bu düzenleme, ödeme zorluğu içinde olan esnaf ve sanatkâra hiçbir kolaylık 
getirmemiş ve ilgi de görmemiştir. 

Meslek kuruluşlarının görüşü alınarak, yeniden borç yapılandırma modeli geliştirilmelidir. Bu 
model yürürlüğe konarak, Bağ-Kur tahsilat gelirlerinin de tahsil edilmesi gerçekleştirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, günümüz ekonomik koşullan içerisinde Bağ-Kur prim borçlannın aksatıl
madan düzenli olarak ödenmesi mümkün değildir. Şu anda Bağ-Kura kayıtlı olduğu halde borcunu hiç 
ödememiş 477 000 esnafımız bulunmaktadır. Bununla birlikte, primlerini ödemeye çalıştığı halde borçlu 
olan 1110 000 esnafımız mevcuttur. Ancak, 819 000 esnafımız borcunu düzenli olarak ödeyebilmektedir. 
Esnaflanmızın Bağ-Kura olan toplam prim borcu 16 katrilyondan fazladır. Buradan ortaya çıkan sonuç, 
borçlu sayısı borçsuz sayısından fazladır. Peki, bu normal midir; elbette ki değildir. Bu nedenle, sosyal prim 
borçları ve buna ilişkin olarak tahakkuk eden gecikme zammı faizlerine ödeme kolaylığı getirilmelidir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün ülkemizin en büyük sorunlarından biri de işsizlik
tir. İşsizliğe çözüm ararken, esnaf ve sanatkârın iş yapar duruma getirilmesi için gerekli destek 
bugüne kadar verilememiştir. Yeni işyeri açan ve l'den fazla işçi çalıştıran işletmelere üç yıl vergi 
indirimi yapılmalı ve SSK primlerinden muaf tutulmalıdır. 

Esnaf ve sanatkârın geliştirilmesi, güçlendirilmesi, iç istihdamın yaratılması amacıyla özel fon 
kurularak yaratılan bu yeni istihdam için sosyal güvenlik desteği verilmelidir. 

Küçük sanayi sitelerinde yeni teknolojinin uygulanması amacıyla, KOSGEB danışmanlık, 
laboratuvar, eğitim, tasarım gibi hususlarda hizmet merkezleri açılmalıdır. 

AB ülkeleri, sosyal güvenlik primlerinde esnaf ve sanatkârı teşvik için yarattığı istihdama göre 
ve yatırımlara yöneldiğinde, önemli miktarlarda indirim yaparken, ülkemiz esnaf ve sanatkârı böy
le bir olanaktan yararlanamamaktadır. Hiç olmazsa, Bağ-Kur ve SSK prim artış oranlarının makul 
düzeylerde tutulmasına yönelik mevzuat değişikliğine gidilebilir. 

Esnaf ve sanatkârımız pek çok sorunla karşı karşıyadır. Zor ekonomik ve sosyal koşullar altın
da faaliyetlerini sürdüren sektörün sorunlarını çözmek için gereken adımları atmak, hem muhalefet 
olarak bizim hem de iktidardaki partinin aslî görevidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ekmekcioğlu. 
HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Esnaf ve sanatkârlarımız, çalışkanlıkları ve dürüstlükleriyle her zaman toplumumuzun temel 

taşları olarak kabul edilmişlerdir. Onları yok saymanın, gözden çıkarmanın, topluma ve ülkeye 
vereceği zararın ve çıkaracağı faturanın çok ağır olacağını unutmamalıyız. 

Esnafımızın içinde bulunduğu bu sıkıntılardan kurtulabilmesi için gerekli düzenlemeler acilen 
yapılmalıdır; tabiî ki, bunlar temennidir, taleptir. AKP İktidarı, bu sorunları bugüne kadar çözebil
di mi; hayır. Çözebilecek mi; ben inanmıyorum, çözemez. Artık, esnaf ve sanatkâr, problemlerini 
kendine yakın olan sosyal politikaları savunan, sosyal demokrat bir iktidarın çözebileceğini bil
melidir; bu adres de, Cumhuriyet Halk Partisidir. Birbirinden farkı olmayan AKP ve bundan önceki 
partileri iktidara taşıyarak sorunların çözülmediği yaşayarak görülmüştür. 

Görüşülmekte olan tasarının 30 uncu maddesine Cumhuriyet Halk Partisi olarak olumlu bak
tığımızı belirtir, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ekmekcioğlu. 
Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Eraslan; buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Tabiî, çok önemli bir kanunu görüşüyoruz. 227 ayrı iş kolunu ilgilendiren, Türkiye'de ticarî 

faaliyette bulunan, küçük ölçekli, orta ölçekli, 6 000 000 esnafımızı ilgilendiren, dolayısıyla, aynı 
zamanda, 25 000 000 insanımızı da ilgilendiren, her aileyi 4 kişiyle, 5 kişiyle çarparsak, asgarî 
25 000 000 insanımızı ilgilendiren çok önemli bir kanunu, esnaf ve sanatkârlar kanununu 
görüşüyoruz; ama, maalesef, bakıyorum, 550 milletvekilinden teşekkül eden Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, şu an, iktidar kanadında 30 milletvekili var, Cumhuriyet Halk Partisinin, Anamuhalefet 
Partisinin de sıralarında, kürsülerinde, 8-10 milletvekili var. 

EYÜP FATSA (Ordu) - Kardeşim, konuşacak bir şeyin varsa konuş!.. Yasayla ilgili konuşacak-
san konuş!.. 

MEHMET ERASLAN (Devamla) - Biz yasayı konuşuyoruz Sayın Fatsa... Hiç alınmayın... 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Fatsa... 
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MEHMET ERASLAN (Devamla) - Hiç alınmayın... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Yasayla ilgili konuş... 
BAŞKAN - Sayın Fatsa... Lütfen... 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisinde, kanun böyle görüşül

mez. .. Yasa... 
AHMET KOCA (Afyon) - Siz kaç kişisiniz?! 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Biz 3 milletvekiliyiz Doğru Yol Partisi olarak Sayın Mil

letvekili; 2'miz buradayız, dolayısıyla, yüzde 75 eder. (AK Parti sıralarından alkışlar [!]) 
AHMET KOCA (Afyon) - O kadar işte; başka da gelmez... 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Dolayısıyla, yüzde 75 eder. 3 kişinin 2'si burada, 2 millet

vekili buradayız; ama, 360 milletvekilinden 30 tane milletvekili var. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan... Sayın Eraslan... Lütfen... 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Anamuhalefet Partisinin, sadece, 8-10 milletvekili var. 

Anlaşmışsınız kendi aranızda, bu kanunu geçireceğiz... İktidar Partisi getirmiş, Cumhuriyet Halk 
Partisi, Anamuhalefet Partisi de, biz, bunu olumlu buluyoruz diyorsunuz, getiriyorsunuz, anlaşıyor
sunuz... Esnafı ilgilendirmeyen ve esnafa hiçbir yararı, hiçbir hayrı dokunmayan böyle bir yasayı 
görüşüyoruz; ama, maalesef, burada milletvekili yok. Bakıyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bomboş, kürsüler bomboş, Mecliste milletvekili yok, Mecliste hiç kimse yok ve biz böyle bir 
yasayı... Haydi iktidara bir şey demeyeceğim; ama, Cumhuriyet Halk Partisi, Anamuhalefet Par
tisinin, 170 milletvekili olan bir partinin sıraları, Sayın Anadol, böyle olmamalıydı!.. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yavaş, yavaş... Fazla heyecanlanma!.. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Hepiniz burada olmalıydınız, hepiniz burada muhalefet 

görevinizi yapmalıydınız. Hepinizin, muhalefet söylemleri icabı, burada bulunmanız gerekiyordu. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Muhalefet edecek tarafı yoksa ne yapsın?! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisine de saygısızlıktır, 

Türkiye'deki yetmiş iki milyon ülke insanına da, Türkiye'ye de saygısızlıktır bu! Biz, eğer bu saate 
kadar burada duruyor, bekliyorsak, acaba ne katkımız olur, acaba ne faydamız olur, nasıl istifademiz 
olur kanaatiyle burada geç saatlere kadar beklerken, bakıyoruz, maalesef, bütün sıralar boş, bütün 
kürsüler boş; ne iktidar sırasında var ne muhalefet sırasında var. Ben, bunu, milletim adına, ülkem 
adına teessüfle karşılıyorum ve bunun, Türkiye Büyük Millet Meclisine hiçbir şekilde yakışmadığını, 
böyle yasal düzenlemelerin bize hiçbir şey katmayacağını, hiçbir faydası olmayacağını... Konuşul
mayan ve özellikle muhalefet edilmeyen bir kanun, mutlaka, aksaklıklarla, yanlışlıklarla, zafiyetler
le ve eksikliklerle tahakkuk edecektir. Bunu herkes böyle bilsin, böyle bilinmesini istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Eraslan, Başkanlık kürsüsü yerinde, hatırlatırım!.. 
Buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum bu müsamahanızdan 

dolayı; ama, gerçekten, öyle, çok benimsenecek bir ortam yok, çok kıvanç duyulacak, sevinç 
duyulacak bir ortam yok maalesef. 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Tribünlere mi konuşmak istiyorsunuz?! 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, esnaf ve sanatkârlar, Türkiye'de, 

üretimin yüzde 37'sini ve -en önemli bölümü de- istihdamın yüzde 45'ini oluşturuyor. Bakın, şu an 
işsizlik almış başını gidiyor; ama, esnaf ve sanatkârlar, istihdamın oluşturulması noktasında, Tür-
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kiye'ye yayılan, Türkiye'nin her yerinde, Türkiye'nin sathında ticarî faaliyet sürdüren esnaf ve 
sanatkârlar istihdamın yüzde 45'ini oluştururken, yine, aynı şekilde, tüm işletmeler içerisinde, oran
sal olarak, işletmelerin aynı zamanda yüzde 95'ini teşkil ediyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlar, bugün, sadece 1 063 000 esnaf ve çiftçi, düzenli primini ödüyor, 1 063 000 

esnaf. Aynı zamanda, 928 000 esnaf hiç prim ödeyemiyor, Bağ-Kur borcunu ödeyemiyor, sigorta 
borcunu ödeyemiyor. Düzensiz prim ödeyen esnaf sayısı ise 1 400 000 civarında. 

Şimdi, böyle sıkıntılarla karşı karşıya; vergisini ödeyemiyor, Bağ-Kur primini ödeyemiyor, 
çarkını döndüremiyor, devletten aldığı krediyi iade edemiyor, onu ödeyebilmek için, yeniden kredi 
için başvuruyor, yeniden kredi alıyor, binbir belayla borçlarını ödemenin gayreti içerisinde oluyor 
ve binbir zorlukla, binbir sorun içerisinde çoluk çocuğuyla yaşamını devam ettirmeye çalışan bir 
Türk esnaf ve sanatkârımız var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - İşte, bunların bu noktada yarasına merhem olmak gerekir, 

bu noktada onlara el uzatmak gerekir, onlan yaşatmak gerekir, ayağa kaldırmak gerekir, ekonomik 
açıdan güçlendirmek gerekirken, esnaf ve sanatkârların hiçbir yararına, hiçbir faydasına olmayacak 
bir yasayı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, olmayan iktidar milletvekilleriyle, olmayan Cum
huriyet Halk Partisiyle, olmayan bir Anamuhalefet Partisiyle görüşüyoruz. 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sizin görüşmediğiniz şeyleri görüşüyoruz hiç olmazsa. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Ben, bu tabloyu büyük bir üzüntüyle, büyük bir hüsranla 

izlerken, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkanım, hem Partim hem Grubum hem de şahsımın 

isminden bahsederek Partimize sataşmada bulundu; söz istiyorum efendim. 
AHMET IŞIK (Konya) - Evet, doğru söylüyor. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Anadol. (AK Parti ve CHP sıralarından alkışlar) 
Yalnız, Sayın Anadol, çok kısa, 69 uncu madde gereğince. 
Buyurun. 

VII.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan'ın, konuşmasın

da, partisine ve şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Elbette Sayın Başkanım. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür 

ederim. Sözlerimi de fazla uzatmaya niyetim yok. Gecenin bu saatinde Yüce Meclisi meşgul etmek 
istemiyorum. Eğer, benden evvel konuşan Doğru Yol Partili milletvekili arkadaşım aynı şeyleri söy
leyerek, yineleyerek hem iktidara hem muhalefete, aslı esası olmayan, temelinde zayıf olan iddialar
la saldırmasaydı bu kürsüyü işgal etmeyecektim. 

MEHMET ERASLAN (Hatay) - 8 tane milletvekili var burada. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ben dördüncü dönem milletvekilliği 

yapan bir arkadaşınızım. Kamuoyunu yanlış etkilememek için burada söz aldım. Şu anda bizi televiz
yonlardan izleyen yurttaşların deminki konuşmadan yanlış sonuç çıkarmaması için söz aldım. 
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Değerli arkadaşlarım ve bizi izleyen, şu saatte izleyen yurttaşlarım; Türkiye Cumhuriyeti 
kurulduktan bu yana, Türkiye Büyük Millet Meclisi daha doğrusu, kurulduktan bu yana -cum
huriyetten önce kuruldu, 23 Nisan 1920'de- geleneksel olarak Meclislerin içtüzüklerinde komisyon
lar vardır ve Meclisin en önemli çalışmaları komisyonlarda olur. Adı üstünde, Meclis İçtüzüğünde 
bunlara ihtisas komisyonları derler. Milletvekillerinin belirli dalda uzman olanlarından oluşan bu 
komisyonlar ince eleyip sık dokurlar, gerektiğinde altkomisyonlar kurarlar ve gerektiğinde millet
vekili olmayanları, sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının temsilcilerini çağırırlar, onların 
düşüncelerini alırlar, bazen yazışmalar yaparlar bu örgütlerle ve komisyonlarda bu yasa tasarılarının 
veya tekliflerinin, bazen ikisini birden birleştirildiği vakit, âdeta, tabir yerindeyse, fırında pişiril
mesini sağlarlar ve titiz bir çalışma yaparlar. Şimdi, bu yasa da, görüştüğümüz yasa da aynı şekilde 
oluşmuştur. Komisyonumuzun bu konuya dikkati sonucunda, bir altkomisyon kurulması gereği 
duyulmuştur ve altkomisyon çok titiz bir çalışma yapmıştır iktidarıyla muhalefetiyle. Elbette, an
laşamadığımız hususlar olmuştur. Zaten, bu yasanın böyle gecikmesinin nedeni, iktidar ve 
muhalefet arasında, belirli konularda, belirli maddelerde anlaşma sağlanamaması olmuştur. Ne ol
muştur sonra; her iki parti, bu ilgili esnaf kuruluşlarıyla temaslarda bulunmuşlardır. îktidar ve 
muhalefet partisi arasındaki bu anlaşmazlığı gidermek üzere, belirli noktalarda birleşmeyi sağ
lamak, uzlaşmayı sağlamak üzere, uzun müzakereler olmuştur ve sonunda, bir uzlaşma, anlaşma 
sağlanarak ve Meclisten bunun geçmesi yoluna gidilmiştir. Bugün, o aşamayı yaşıyoruz. 

Şimdi, bu kadar emekler... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Anadol, lütfen ama... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
BAŞKAN - Son 1 dakika Sayın Anadol. 
Buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bu kadar uzun emekler sonucu hazırlanarak Meclise 

getirilen bir yasa tasarısıyla ilgili, özellikle benim partime, Anamuhalefet Partisine yapılan bu hak
sızlığı asla kabul etmiyorum ve muhalefeti sadece muhalefet etmek, iktidar ile muhalefetin anlaş
masını asla kabul etmemek gibi bir anlayışın, ne ülkemize ne esnaflara ne demokrasimize ne de 
Meclisimize hiçbir fayda getireceğine inanmıyorum. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar) Bugün 
bunu yaşıyoruz ve bu Meclis yasama görevini yerine getirmektedir. 

Arkadaşım, 3 milletvekilinden ibaret Doğru Yolun yüzde 70'ini temsil ettiğini söylüyor. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Hesabı yanlış yapmış, yüzde 66,5 eder! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - İleride, bunların da ne kadar doğru olduğunu, bu hesabın, 

göreceğiz. 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, sataşma nedeniyle yerimden söz istiyorum. 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Eraslan, oturur musunuz. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Geçen gün de yüzde 90'ları istifa etmişti! 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Fatsa, Tüzüğün 69 uncu maddesi gereğince, buyurun. (AK Parti sıralarından 

alkışlar) 
2.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan'ın, konuşmasında 

partisine sataşması nedeniyle konuşması 
EYÜP FATSA (Ordu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
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Değerli arkadaşlar, iktidarıyla muhalefetiyle, Türkiye için büyük önemi haiz olan esnaf ve 
sanatkârlarımızla ilgili önemli bir yasayı, bir büyük mutabakatla, beraber çıkarıyoruz. Bu yasayla 
ilgili süreci Sayın Anadol biraz önce özetledi, tekrar etmeyeceğim. Bu, bir mutabakatla gelmiştir; 
üzerinde çok çalışılmıştır, çok tartışılmıştır, sadece Parlamentoda değil, Parlamento dışında sivil 
toplum örgütlerinde, meslek kuruluşlarında da uzun süre tartışılmış ve gündemde kalmış bir kanun 
tasarısıdır. Dolayısıyla, Sayın Eraslan'ın, bunu takip etmemiş olması, edememiş olması... 

MEHMET ERASLAN (Hatay) - Ne alakası var?! 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade et, müsaade et... 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, lütfen... 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Milletvekili sayılarınıza bakın. 
BAŞKAN - Sayın Eraslan... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade et, müsaade et... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Fatsa. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Ben, onu, izleyicilerin takdirine arz ediyorum. 
İktidar ve muhalefet partisi sıralarında çok az sayıda milletvekili olduğundan bahisle, hem ik

tidarı hem de muhalefeti tenkit etmiştir. Sayın Eraslan'la biz aynı partide, yaklaşık ikibuçuk sene 
milletvekilliği yaptık. Ben, bu Partinin Grup Başkanvekiliydim, Sayın Eraslan da AK Parti 
Grubunun bir üyesiydi. Bütün arkadaşlarımızla ilgili olduğu gibi, Sayın Eraslan'la ilgili de 
Grubumuzun arşivinde devam ve devamsızlık çizelgesi vardır. Sayın Eraslan, ikibuçuk sene 
neredeydin kardeşim?! Neredeydin allahaşkına?! (AK Parti sıralarından alkışlar) 

EYÜP FATSA (Devamla) - Burada böyle çıkıp hamasi nutuk atmak, tribünlere oynamak kolay; 
ikibuçuk sene neredeydin, gel kamuoyuna, git seçmenine, Hatay'da bunun hesabını ver. 

MEHMET ERASLAN (Hatay) - Ben buradaydım Sayın Fatsa. 
BAŞKAN - Sayın Eraslan... Sayın Eraslan... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade et, müsaade et!.. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - İkibuçuk yıldır buradayım, devamsızlık cetvelini çıkarın, siz 

mi daha fazla gelmişsiniz, ben mi daha fazla gelmişim. 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, lütfen... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade et kardeşim, kayıtlarınız... Evet, Ankara'daydınız; ama, 

Genel Kurulda değildiniz. 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, lütfen... Sakin olalım... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade et kardeşim... Bir şey konuştunuz, biz dinledik sabırla. 
Yani, söylenen şeylerin doğru olması, hakikat olmasına, her milletvekili arkadaşımızın azamî 

hassasiyet göstermesi gerekir. 
Sayın Eraslan, bakın, sizden önce de bu kürsüde aynı gerekçelerle nutuk atan arkadaşlarınız, 

sonra "Sayın Genel Başkan bizi kandırdı, bizi yandırdı, bizi yanılttı" diye feryat ettiler. Unutma, bir 
gün aynı feryadı siz de yapabilirsiniz! 

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Fatsa. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz istiyorum; cevap hak

kım doğdu. 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Eraslan... 
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MEHMET ERASLAN (Hatay) - Çok kısa... 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, lütfen, oturur musunuz. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Efendim, ismimi hitap ederek sataşmada bulundu; sataş

madan dolayı söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, ben tutanakları getirtip bakacağım; siz konuşmanızda, iktidar ve 

muhalefet partilerinin Mecliste olmadığını söylediniz. Her iki Partinin Grup Başkanvekilleri de çık
tılar, Genel Kurulun dolu olduğunu, tüm milletvekillerinin burada olduğunu söylediler. Konu bun
dan ibarettir. 

Lütfen, Sayın Eraslan. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, tutanakları getirtip inceleteceğim, ona göre söz vereceğim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Kandoğan, lütfen... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, şahsımla ilgili son cümlesi. 
BAŞKAN - Tutanakları inceleteceğim Sayın Kandoğan 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Benim şahsımla ilgili son cümlesi. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, tutanakları getirtip, okuyup, ona göre karar vereceğim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Siz de dinlemediniz mi Saym Başkan son söylediğini?! 
MEHMET ERASLAN( Hatay) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 

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

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

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
MEHMET ERASLAN( Hatay) - Sayın Başkan, karar yetersayısı... 
BAŞKAN - Arayacağım Sayın Eraslan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - 70 kişi var. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Var, var... 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Kaçır, burada, Başkanlık Divanının Kâtip Üyeleri var, sayıyorlar; 

Başkanlık Divanının ihtiyacı yok Sayın Kaçır. 
Karar yetersayısı yoktur, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.30 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 21.36 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin 
Beşinci Oturumunu açıyorum. 

851 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2.- Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 30 uncu maddesinin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi, 30 uncu 

maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum: 
Federasyon denetim kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 31.- Federasyon denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurulda alınan kararların yönetim kurulu tarafından 

yerine getirilip getirilmediğini incelemek. 
b) Federasyon işlemlerinin mevzuat ve federasyon ana sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilip 

getirilmediğini incelemek. 
c) Bakanlık ve Konfederasyon tarafından mevzuat gereği verilen görevlerin yerine getirilip 

getirilmediğini incelemek. 
d) Federasyon kayıt ücreti ve katılma paylarının üye odalardan zamanında tahsil edilip edil

mediğini kontrol etmek ve federasyonun işlem ve hesaplan hakkında genel kurula rapor vermek. 
e) Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Denetim kurulu üyeleri, yukarıda sayılan görev ve yetkilerinden (d) ve (e) bentlerinde belir

tilenleri salt çoğunlukla yerine getirirler. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
Federasyonun gelirleri 
MADDE 32.- Federasyonun gelirleri şunlardır: 
a) Federasyona bağlı odalardan alınacak kayıt ücreti ve katılma paylan. 
b) Yayın gelirleri. 
c) Bağış ve yardımlar. 
d) Federasyonun amacını gerçekleştirmek için kurulacak kuruluşların ve iştiraklerin gelirleri. 
e) Federasyonca düzenlenecek sosyal faaliyet gelirleri. 
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f) Federasyon tarafından düzenlenecek meslekî kurslar, sergi ve fuarlardan sağlanacak gelirler. 
g) Konfederasyonca belirlenen tarife ücretleri karşılığında düzenlenecek ve onanacak belge ve 

hizmet karşılıkları. 
h) Faiz ve diğer gelirler. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 
Fesih ve tasfiye 
MADDE 33.- Federasyon, kayıtlı üye odalardan üçte birinin yazılı fesih talebi üzerine bir ay 

içinde yapacağı genel kurul toplantısında, genel kurul üyelerinin üçte ikisinin karan ile feshedilir. 
Feshedilen federasyon, Konfederasyonca görevlendirilecek üç kişilik bir heyet tarafından, 

borçları kendi varlığından ödenip, alacakları tahsil edildikten ve tasfiye giderleri de karşılandıktan 
sonra kalacak meblağ ve aynî haklar Konfederasyona devrolunur. Beş sene içerisinde aynı konuda 
federasyon kurulduğu takdirde devrolunan meblağ bu kuruluşa verilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsı adına söz isteyen 
Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu. 

Buyurun Sayın Aslanoğlu. 
CHP GRUBU ADINA FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Öncelikle, esnaf ve sanatkârın... Bu tasarıda, her iki partinin ortak olarak en az, asgarî müş

terekte birleşmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabiî, tümüyle, bu yasa, tüm esnafın, tüm sanat
kârın her türlü sorununu çözüyor mu, hayır; ama, ortak bir noktada buluşarak, öncelikle bu yasanın 
çıkması, hepimizin ve tüm esnaf açısından çok önemli bir yasa. 

Değerli arkadaşlar, yasalar çıkar; ama, yasalar, esnaf ve sanatkârın sorununun çözümünde tek 
neden değildir. Ben, birazcık, işin finansman boyutuna girmek istiyorum. Bugün, Meclisimiz KİT 
Komisyonunda, Halk Bankasının hesaplan inceleniyordu. Orada da söyledim. Tabiî, Halk Bankası 
esnafın bankası, Halk Bankası sanatkânn bankası, Halk Bankası KOBİ'lerin ve özellikle küçük 
sanayicinin bankası. Halk Bankası yıllarca Türkiye'de önemli görevler yapmıştır. Bugün birçok es
nafımızın var olmasında, Halk Bankası, onlann en önemli sorunlannı aşmıştır, finansman sorunlarını 
aşmıştır; ancak, size şunu söyleyeyim: Hepiniz diyorsunuz ki, Halk Bankasının görev zararlan... 

Değerli arkadaşlarım, hepimizi kandırmışlar, Halk Bankasının görev zararları, asla esnafa 
verilen krediden değildir. Bunu herkes böyle bilsin. Yıllarca, taa 80'li yıllardan beri Halk Bankası 
görev zararı, görev zararı... Asla, esnafa verilen krediden dolayı değildir. 

Size, birkaç rakam vermek istiyorum. 2003 yılında Halk Bankasının esnafa verdiği kredi 600 trilyon. 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, maddeyle ilgili konuşur musunuz. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Efendim, maddeyle ilgili. Yani, esnafın sorunu 

değil mi Sayın Başkan? Finansman sorununu çözmediğiniz zaman bu yasa bir işe yaramaz Sayın 
Başkanım, onu söylemek... O zaman tasfiyeye gidersin Sayın Başkanım. Maddeyle ilgili. 

Değerli arkadaşlar, 2003 yılındaki esnafa verilen kredilerin toplamı 600 trilyon; bir daha altını 
çiziyorum, 600 trilyon. 600 trilyonun her tarafı zarar olsa, Halk Bankasının görev zarannın yüzde 1 'i değil. 

İki; sordum bugün yine Halk Bankası yönetimine, bu sizin 1... Rakam vermek istemiyorum, 
tabiî, banka sırrı değil ama. Halk Bankası, çünkü Türkiye'nin temel bir bankası. Şu kadarlık tasfiye 
olacak alacağınızda, esnaftan alamadığınız kaç para var dedim. Aynen şu ifadeyi kullandılar: "Tüm 
batak kredilerinin içinde binde 1." 
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Şunu söylemek istiyorum: Bu yasayı çıkarırız; ama, Sayın Bakanım, esnafa uzun vadeli finans
man sağlamadığımız sürece, esnafa işletme kredisi adı altında, onların, her an, kimseye el avuç aç
madan, gidip bankasına, dilediği parayı, ihtiyacı kadar parayı almasını sağlamadığımız sürece, elli 
tane de yasa çıkarsak, esnafın sorununu çözemeyiz. Öncelikle, mutlaka, Halk Bankası esnafın ban
kasıdır. Sadece 2005 yılı nisan ayıyla ilgili söylüyorum Sayın Bakanım; şu anda Halk Bankasının 
tüm topladığı kaynakların sadece ve sadece yüzde 6'sı esnafa veriliyor. Saym milletvekilleri, bir 
daha altını çiziyorum; Halk Bankası, esnafın bankası; Halk Bankası, küçük sanayicinin bankası; 
topladığı tüm kaynakların içerisinden esnafa verilen para yüzde 6. 

Bir başka rakam daha vermek istiyorum. İhracatçıyı, biz, yüzde 12'yle fonluyoruz. Şu anda, 
Türkiye'de, ihracatçıya, ihracat yapan insanlara yüzde 12 faizle kredi veriyoruz. Halk Bankasının, 
esnafa verdiği kredinin faizi hâlâ yüzde 24. Enflasyonun yüzde 10'lara düştüğü bir ülkede, eğer, 
hâlâ, biz, esnafa yüzde 24 faizle para veriyorsak, esnafın sorununu bu yasalarla çözemeyiz Saym 
Bakanım. O açıdan, mutlaka ve mutlaka, özellikle küçük sanayicinin, KOBİ'lerin ve küçük esnafın 
finansman sorununa, uzun vadeli finansman sorununa temel çözümler getiremezsek, bu ülkede, 
özellikle ekonominin dinamosu olan esnafın sorunlarını çözmekte çok zorluklar çekeriz. 

Sayın Bakanım, artık, dünyanın tek ilkesi ihracat; yani, o ülkenin katmadeğerini satmak. An
cak, ben, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımın, Türkiye'deki halı ihracatçılarına ettiği lafa çok üzül
düm. İçerisinde bir hata yapan varsa, bunu kim yapıyorsa, bu ülkede, hükümetin görevi, yürütmenin 
görevi, gel kardeşim, ülke adına yapamazsın demektir. Türkiye'de, halı ihracatı çok önemli boyut
ta. Türkiye'de, halı ihracatı, binlerce evkadınının el emeği, ekmeği. Ben, arkadaşlarımla görüştüm; 
özellikle Amerika'dan ve diğer ülkelerden halı alan halıcılar, özellikle perakendeyle halı alan insan
lar, artık, Türkiye'den siparişi kesiyorlar. Mutlaka, esnaf adına, halıcı esnaf adına... Yani, Deniz
li'deki hiçbir arkadaşımın böyle bir hata yaptığına inanmıyorum, Denizli'deki dürüst, namuslu in
sanların bunu yapacağına inanmıyorum. 

Denizli, özellikle turizm açısından Türkiye'deki en çok turistin gelip, alışveriş yaptığı bir bölge. 
Bu açıdan Türk halıcılığının tüm dünyadaki itibarını kırmıştır, itibarını zedelemiştir. Esnaftan sorum
lu bir Bakan olarak, mutlaka, hükümetin, bunu öncelikle tamir etmesi lazım, her esnafın bunu yap
madığını ve hükümet olarak da, kim yapıyorsa deşifre edilmesi... Herkesin bunu yapmadığını, Deniz
lili esnafın veya Türkiye'deki diğer halıcı esnafının buna alet olmayacağını herkesin bilmesi lazım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 
Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan. 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Biz, Doğru Yol Partisi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelen kanun tasarı ve 

tekliflerinin memleketimiz ve milletimiz hayrına olan bölümlerini çok açık bir şekilde destek
liyoruz. Bu kanun tasarısıyla ilgili olarak, gerek ben gerekse Doğru Yol Partisi Milletvekili Sayın 
Eraslan, son derece olumlu şeyler söyledik. Bazı maddeleriyle ilgili çekincelerimiz var. 3 üncü mad
deyle ilgili bir çekincemiz vardı, doğal delegelikle ilgili bir çekincemiz vardı, federasyon başkan
larının iki dönem seçilmesinin sınırlandırılmasıyla ilgili çekincelerimiz vardı. Bunları, çıkıp, bu 
kürsüden dile getirdik; ancak, bunun dışındaki diğer maddelerle ilgili olarak, biraz önce, ben, bir 
maddede konuşma yaptım, o maddenin son derece iyi hazırlanmış olduğunu ve ihtiyaca cevap ver
diğini, geldim, buradan ifade ettim. Ancak, Sayın Eraslan'ın ifade ettiği Meclis sıralarının boş olma 
meselesi, 22 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin en zayıf noktası, en zayıf halkası. Ben de 
bunu birkaç kez burada dile getirdim. 
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Bakınız, 30 000 000 insanı ilgilendiren bir kanundan bahsediyoruz, 30 000 000 insanın bu 
kanunun çıkmasını beklediğini söylüyoruz. İki aydan beri, Türkiye'nin gündeminde bu kadar önem
li bir kanunun olduğu, çeşitli kereler buralarda ifade edildi; ancak, bu kadar önemli bir kanun 
tasarısının bu kadar az sayıda milletvekiliyle görüşülmesinden Sayın Eraslan da rahatsız, ben de 
rahatsızım, öyle inanıyorum ki, buraya devam eden, müdavim milletvekilleri de rahatsız. Bunun 
kürsüde dile getirilmesinden niye rahatsızlık duyuluyor?! Ben isterdim ki... Ben biliyorum, burada 
bulunan arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu, şu anda bulunanların büyük çoğunluğu her zaman 
burada olan arkadaşlanmız. Sizlerin de bu durumdan rahatsızlığınızı dile getirmenizde ne sakınca 
olabilir?! Sayın Eraslan oradan bunu dile getirdiğinde Sayın Fatsa Ayağa fırlıyor. 

EYÜP FATSA (Ordu) - Ne alakası var... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Fatsa, bugün öğleyin de aynı şeyi yaptınız, biraz 

önce de aynı şeyi yaptınız. Benim istifamla ilgili gelip burada konuşma yapıyorsunuz. Ben size söy
lüyorum şimdi: Elazığ milletvekiliniz istifa etti, bir hafta sonra geri döndü. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Hangi Elazığlı o? Elazığ'ın hangi milletvekili? 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan... Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Çankırı milletvekiliniz istifa etti... 
BAŞKAN - Bir saniye Sayın Kandoğan... 
ZÜLFÜ DEMÎRBAĞ (Elazığ) - Elazığ milletvekili sen mi ki, istifa etsin! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Müsaade eder misiniz... Müsaade edin. 
BAŞKAN - Sayın Demiribağ... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Elazığ'da senin seviyende milletvekili yok! 
BAŞKAN - Sayın Demirbağ... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sivas milletvekili. Sivas milletvekili istifa etti, bir hafta 

sonra geldi, geri döndü. Çankırı milletvekili istifa etti, iki gün sonra geri döndü, bir komisyon baş-
kanvekilliği görevi verildi. 

Sayın Fatsa, lütfen, bu konularda bu kadar... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Bir saniye, Sayın Kandoğan... 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Ümmet, komisyon başkanvekilliği göreviniz vardı... 
BAŞKAN - Bir saniye, sayın milletvekilleri... 
Sayın Kandoğan, lütfen, maddeyle ilgili konuşur musunuz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Geliyorum. 
Sayın Fatsa, ben sizi biliyorum. Necmettin Hocanın dizinin dibinde otururken, son anda bir 

vücut çalımıyla AK Partiye gittiğinizi de biliyorum ben. Ben onu çok iyi biliyorum, çok iyi 
biliyorum, o vücut çalımını nasıl yaptığınızı da çok iyi biliyorum. 

Bakınız, AK Parti İktidarı döneminde, bazı bakanlarımız, üçüncü partisi. Milletvekilliği... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Kandoğan... 
FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Seviyeyi çok düşürdünüz ya! 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen şahsîleştirmeyin, yoksa, sözünüzü kesmek zorunda 

kalırım. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkanım, biraz önce, Eyüp Fatsa geldi, o konuş

maları burada yaptı, siz o konuşmalara müdahale etmediniz, "tutanakları istiyorum" dediniz, şimdi, 
ben konuşurken, cevap verirken, beni, sözümü kesmekle itham ediyorsunuz. 
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BAŞKAN - Sayın Kandoğan, o kürsü, şahsîleştirmek için tahsis edilmiş değildir. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Aynı şey... Sayın Fatsa da benim istifamla ilgili beyanda 

bulundu. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili konuşacak mısınız Sayın Kandoğan? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın milletvekilleri, istifam, bir milletvekilinin en tabiî 

hakkıdır. Bir şey söylüyorum; bakınız, bir şey söylüyorum: Bu kadar istifadan sonra... 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - ...Sayın Başbakan tarafından yemeklere çağrılıyor

sunuz... 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - ...özel görüşmelere çağırmıyorsunuz; itibarınız, kıy

metiniz artacaktır. 
Saygıyla selamlıyorum. 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Vücut çalımından sonra laz çalımını da bayağı öğrenmişsin! 
EYÜP FATSA (Ordu) - O yemeklere sen de gelmiştin. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 

Konfederasyonu 
Konfederasyonun kuruluşu 
MADDE 34.- Konfederasyon, Bakanlıkça hazırlanmış örneğine uygun Konfederasyon ana 

sözleşmesinin Bakanlık tarafından onanmasından sonra kurulmuş olur. Kuruluş merkezi An
kara'dadır. Konfederasyonun kısa adı TESK'tir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen, Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Vazgeçtim. 
BAŞKAN - Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Eraslan; buyurun. 
MEHMET FEHMİ UYANIK (Diyarbakır) - Mehmetçiğim, sen Ümmet'e uyma! (AK Parti 

sıralarından gülüşmeler) 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Sayın Başkan, tabiî ki, biz, gecenin bu saatinde, kanun görüşeceğiz, kanunun, yasalaşması için 

elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz; Parlamentonun görevi bu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin görevi bu; yasal faaliyetlerde, yasama faaliyetinde bulunmak. Fakat, benim daha önceki 
konuşmam, yani, hiç kimseyi, böyle, karalama niteliğinde, çamur atma niteliğinde olmadı; böyle bir 
lüksüm de yok, böyle bir arzum da yok, böyle bir talebim de yok. Yalnız, değerli arkadaşlar, yani, 
bakın, hepiniz burada oturuyorsunuz. Peki, sizin ne suçunuz var? Yani, sizin suçunuz, gecenin bu 
saatinde burada oturmak mı? (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Bir müsaade edin... Bir müsaade edin... 
Bakın, benim vurgulamak istediğim şu: Burada bir yasama faaliyeti yapıyoruz, bir yasama 

çalışması yapıyoruz. Dolayısıyla, herkesten önce, herkesten önce burada bulunması gereken İktidar 
Grubudur. 
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TEMEL YILMAZ (Gümüşhane) - Her maddede bu söylenmez ki ya! 
BAŞKAN - Sayın Temel Yılmaz, lütfen... 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Daha sonra, bu yasama faaliyetinde muhalefet görevini 

yapmak üzere bulunması gereken Anamuhalefet Partisidir. Ben bunu söyledim ve hepimizin burada 
beraber olması gerekiyor. Bütün milletvekillerimizin, düşünceleriyle, birikimleriyle, donanımlany-
la, görüşleriyle, bu yasama faaliyetine katkı sağlamaları gerekiyor. Etkin bir yasama çalışması böy
le olur. 

Sayın Anadol, çıktılar, benim söylediğim şeyin çok daha ötesinde, çok daha farklı bir şekilde, 
kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğimi söylediler. Allahaşkına -yani, herkeste göz var- burada 8 kişiy
diniz, burada da 25-26 kişiydiniz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Altkomisyon çalışmasında var miydin sen? 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Benim kimseyi yanıltma gibi bir niyetim, kimseyi incitme 

gibi bir niyetim yok; sadece, Türkiye Büyük Millet Meclisinin şanına, şerefine ve şöhretine yaraşır 
ve yakışır bir yasama çalışması talebinde bulundum. Bu benim en doğal hakkım; bunu, tabiî ki 
bulunacağım. 

Sayın Fatsa çıktı dedi ki: "İkibuçuk yıldan beri, Sayın Mehmet Eraslan Bey, neredeydiniz?" 
Ben ikibuçuk yıldan beri buradayım Sayın Fatsa; her gün buradayım. Eğer inanmıyorsanız, devam
sızlık cetvelini, çizelgesini çıkarın, eğer benim devamsızlığım sizin devamsızlığından fazlaysa, mil
letvekilliğinden istifa edeceğim! Haydi; hodri meydan! Haydi, hodri meydan! 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Bravo Sayın Eraslan. 
FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Sizin sözünüzün hiçbir kıymeti yok bizim yanımızda. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Yani, biz buradayız 
Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, Allahaşkına, değerli arkadaşlar... Kimse alınmasın, kimse 

gücenmesin. Yani, niye zorunuza gidiyor ki bu?! Aslında, bizim yerimize, sizin, kalkıp, bunu söy
lemeniz, bunu savunmanız gerekiyor. Milletvekillerinin burada olması gerektiğini, bu kadar önem
li bir kanunu, 6 000 000 esnafı ilgilendiren, 25 000 000 ülke insanını ilgilendiren bu kadar önemli 
bir kanunu görüşürken, sizin ve muhalefet partisinin, milletvekillerini burada toplayıp, onların fikir, 
düşünce ve kanaatlerini bu yasada yoğurarak, bu şekilde bir yasama faaliyeti, yasama çalışması 
yapma noktasında bir gayret sarf etmeniz gerekirken, benim yaptığım konuşmanın tam farklı bir 
boyutunu, burada, izah etmeye çalıştınız ve söylemediğim şeyi, bana yansıtarak, bana mal etmeye 
çalıştınız. Bu doğru bir şey değil, doğru bir düzen değil, doğru bir hareket değil. Ben, bunları, mil
let adına, yetmişiki milyonluk ülke adına kınadığımı ifade etmek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Eraslan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum: 
Konfederasyona kayıt 
MADDE 35.- Bu Kanuna göre kurulmuş veya kurulacak olan birlik ve federasyonlar kuruluş 

tarihinden itibaren bir ay içinde Konfederasyona kayıt olmak zorundadırlar. 
Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyen birlik ve federasyonların kayıtları Konfederasyonca 

resen yapılır ve ilgili meslek kuruluşlarına yazılı olarak bildirilir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen, Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç; 

buyurun. 
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HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben, herhalde anlaşılmakta güç
lük çekilen bir hususu belirtmek için huzurlarınıza geldim. O da şu: Sayın Anadol, gerçi belirttiler. 
Belki, Sayın Eraslan heyecanlı, o kısmı kaçırdı veya daha önceki süreci kaçırdı. Bakın, bir aydır bu 
kanun Meclis gündeminde. Değişik boyutlarda tartışıldı. Sosyal kesimlerden taraf olanlar vardı ilk 
şekline bu mutabakat sağlanmadan önceki şekline karşı olanlar vardı; Komisyon içerisinde eski 
metni savunanlar vardı; Sayın Bakan başka düşünüyordu, TESK'in üst yönetimi farklı düşünüyor
du, bazı alt federasyon başkanları farklı düşünüyordu. Bunlar bu taleplerini Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grubu olan siyasî partilere ilettiler. Belirli bir tartışma yaşandı. Bu yasa bu haliyle, eski 
haliyle, mutabakat olmadan önce buraya üç defa geldi ve -Sayın Eraslan bilmiyorum o zaman Genel 
Kurulda mıydı- toplumsal kesimlerin tam mutabakatı olmadığı için, Cumhuriyet Halk Partisinin, 
Anamuhalefet Partisinin engellemesiyle, direnişiyle karşılaştı ve görüşülemeden kaldı. Bunları 
anımsıyorsunuz. Eğer böyle bir uzlaşma olmasa, sosyal kesimleri mutlu eden bir ortak sonuç çık
masa, Cumhuriyet Halk Partisi burada o görevini yapardı Sayın Eraslan, hiç merak etmeyin. 

Onun için, bakın, telefonla da görüştüm; birçok federasyon alt başkanı ve konfederasyon baş
kanları yasanın bu şekliyle geçmesini istiyor. Bir burukluk var içimizde. O da 3 üncü maddeyle, 
şoför esnafının tanımıyla ilgiliydi; ama, geçici 3 üncü maddede de, onların katılımını sağlayacak 
maddî kolaylıklar ve kayıt kolaylıkları getirildi önergeyle. Bu sorun da kısmen hallolmuş oluyor. 
Onun için, esnafın temel maddî sorunlarını çözmüyor; ama, bu organizasyon şeması içerisindeki 
önümüzdeki seçimlerinin sorunlarını çözüyor ve esnaf bu yasayı bekliyor. Onun için Cumhuriyet 
Halk Partisi bu yasanın çıkması için kolaylık gösteriyor. Daha önceki kısımlarını da iyi değerlen
dirmeniz gerekiyor. 

Ben saygılarımı sunuyorum bu açıklamadan sonra. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Konfederasyonun organları 
MADDE 36.- Konfederasyonun organları şunlardır: 
a) Genel kurul: Birlik ve federasyonların başkan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşur. 
b) Başkanlar kurulu: Konfederasyon genel başkanı ile birlik ve federasyon başkanlarından 

oluşur. 
c) Yönetim kurulu: Genel kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen 

genel başkan dahil onbeş kişiden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. 
d) Denetim kurulu: Genel kurul üyeleri arasından veya ikisi dışarıdan dört yıl süreyle görev 

yapmak üzere seçilen beş kişiden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi yok; ancak, 1 adet önerge vardır. Önergeyi okutup iş

leme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 851 sıra sayılı "Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 
Tasarısı"nın 36 ncı maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Fatsa Nuri Çilingir Bayram Ali Meral 
Ordu Manisa Ankara 

Tacidar Seyhan Mehmet Vedat Yücesan Orhan Ziya Diren 
Adana Eskişehir Tokat 

Ülkü Gökalp Güney 
Bayburt 

- 551 -



T.B.M.M. B : 108 7 . 6 . 2 0 0 5 0 : 5 

"a) Genel kurul: Birlik ve federasyonların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Konfederas
yonun görevde bulunan genel başkanı, yönetim kurulu ve dışarıdan seçilen üyeler hariç denetim 
kurulu üyelerinden oluşur." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANVEKİLİ HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Kabul ediyoruz. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının genel niteliklerini esas aldığımızda, farklı 

meslek dallarında örgütlenmiş bulunan; ancak, Anayasamızın 135 inci maddesinde belirtilen mes
lekî kuruluşlardan olan ve bunların oluşumunu ve örgütlenme yapısını düzenleyen kuruluş kanun
ları yapılırken, bunlar için benzer hükümlerin getirilmesi Anayasamızda öngörülen demokratik ve 
sosyal bir hukuk devleti olmanın gereğidir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum: 
Konfederasyon genel kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 37.- Konfederasyon genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Konfederasyon genel başkanını, yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini 

seçmek. 
b) Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider hesaplarını 

incelemek, kabul veya reddetmek. 
c) Yönetim kurulu ve denetim kurulunu ibra etmek. 
d) Yeni döneme ait çalışma programı ile bu programda yer alan eğitim, teorik ve pratik kurs 

programlarını ve tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya değiştirerek kabul etmek. 
e) İşlem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluğu tespit edilen organ üyeleri hak

kında dava açılmasına, bunların görevde kalıp kalmamasına karar vermek. 
f) Yönetim kurulunca hazırlanan yönetmelikleri onamak. 
g) Herhangi bir sebeple birlik ve federasyonlarla Konfederasyon yönetim kurulu ve denetim 

kurulu arasında çıkacak görüş ayrılıklarını çözüme kavuşturmak. 
h) Esnaf ve sanat sahiplerinin meslek ve sanatlarının yürütülmesi için gerekli ve faydalı 

görülecek tedbir ve teşebbüslerden yönetim kurulu tarafından getirilecek konulan incelemek ve 
karara bağlamak. 

ı) Eğitim ve öğretim kurumları açılmasına, öğrenci yurtlan tesis edilmesine, burs verilmesine 
ve öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safı gelirinin % lO'unu geçmemek şartıyla kamu 
yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal yardımlarda bulunulmasına, bütçe imkanları yeterli ol
mayan birlik ve federasyonlara durumlarını belgelendirmek kaydıyla aynî ve nakdi yardım yapıl
masına karar vermek. 
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j) Konfederasyonun kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt 
alım satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek, bu faaliyetlerine ait 
bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek tutmak. 

k) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ve üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 
meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağ
lamak amaçlarıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, 
amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya karar ve bu 
konuda işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki vermek. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum: 
Konfederasyon başkanlar kurulu 
MADDE 38.- Konfederasyon başkanlar kurulu, yüksek istişare kurulu olarak, ülke genelindeki 

esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarına ilişkin meseleler ile Türk esnaf ve sanatkârlarının ülke 
içindeki ve uluslararası düzeydeki gelişme ve sorunları hakkında Konfederasyon yönetim kuruluna 
tavsiyelerde bulunur. 

Konfederasyon genel başkanı, başkanlar kurulunun da başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hal
lerde toplantıya yetki verilen Konfederasyon genel başkan vekili başkanlık eder. 

Kurul, üyelerinin çoğunluğu ile yılda bir defa ekim ayında kendiliğinden ve gerektiğinde Kon
federasyon genel başkanının veya başkanlar kurulunun çoğunluğunun yazılı çağrısı üzerine her 
zaman toplanabilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Ağrı Millet
vekili Naci Aslan. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA NACİ ASLAN (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 851 sıra 
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporunun 38 inci maddesi üzerine Cumhuriyet Halk 
Partisi ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, dün 5,7 ölçeğinde Bingöl İlimizde meydana gelen depremde 47 
yurttaşımız yaralandı; mal kaybına uğrandı; tüm Bingöllülere geçmiş olsun diyorum, yaralılara 
Cenabı Allah'tan şifalar diliyorum; ayrıyeten, Tunceli'de 5 askerimizin şehit olması nedeniyle baş
ta Genelkurmayımız ve Türkiye Cumhuriyetinin tüm yurttaşlarına başsağlığı diliyorum, böyle 
acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Terör nereden gelirse gelsin, ister etnik yapıdan gelsin 
ister mezhepsel ve dinsel kavramdan gelsin, yani terörün milliyeti, dini, cinsi ve ırkı olamaz, terörün 
tüm faaliyetlerini içtenlikle, yürekten Türk Milleti önünde lanetliyorum ve ülkemizin başına bu tür 
belaların bir daha gelmemesi dileğiyle, tüm şehit ailelerine yürekten başsağlığı diliyorum; Cenabı 
Allah'tan şehitlerimize rahmet diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olarak 507 sayılı Esnaf 
Sanatkârlar Kanununun zaman içinde meydana gelen değişiklikle esaslı bir hale getirilmesi gereği, 
meslekî ve teknik bilgilerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmediği görüldüğü için, dayanağını 
Anayasanın 135 inci maddesinden alan esnaf ve sanatkârlar oda, birlik, federasyon ve konfederas
yonunun daha etkin ve verimli bir şekilde çalışması, elektronik ortamda daha şeffaf ve günümüz 
şartlarına ve Avrupa Birliği standartlarına uygun, daha demokratik hale getirilmesini sağlamak 
amacıyla bu tasarı düzenlenmiştir. 

Bu yasayla, var olan yasanın daha önce farklı bölüm ve maddelerinde yer alan kayıt ücreti, 
aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleriyle ilgili hükümleri bir madde altında 
yeniden düzenlenmekte, uygulamada meydana gelen güçlüklerin giderilebilmesi ve ödeme kolay
lığının getirilebilmesi amaçlanmaktadır. Bu maddeyle, kayıt ücreti ve yıllık aidatın makbul ve 
ödenilebilir seviyeye getirilmesi öngörülmüştür. 
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Değerli milletvekilleri, odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyon
ların konfederasyona ödeyecekleri katılma payı, gelirlerinin yüzde 3'ü olarak belirlenmektedir. 
Katılma payı, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları arasında maddî bir dayanışmayı ifade eden 
önemlj bir destek unsurudur ve öncelikle bu oran yüzde 5'e çıkarılmalıdır. 

Kaldı ki, katılma payının hesaplanmasında, bu kanuna göre üst kuruluşlardan satın alınan ev
rakın maliyet bedeli ile bu kanun dışındaki diğer kanunî düzenlemeler nedeniyle elde edilen gelirin 
maliyet bedelleri ve bunlar için yapılan giderler yıllık gayri safî gelirden mahsup edileceği için, ar
tırılmasını gerek gördüğümüz yüzde 5'lik bu oran meslek kuruluşlarını zorlamayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek 
kolları listesinde 484 meslek dalında yalnızca 13 mesleğin meslekî federasyonu bulunmaktadır. 
Diğer taraftan, madde metninde, odaların birlik ve üyesi bulunduğu federasyona bir önceki yıl gay
ri safî gelirlerinin yüzde 3'ü oranında katılma payı ödeyeceği ifade edilmektedir. 

Federasyonu olan odalar için yüzde 3'lük bu oranın hem birliğe hem federasyona ayrı ayrı 
olarak mı ödeneceği, yoksa, yüzde 3'ün yarısının birliğe, yarısının federasyona mı ödeneceği 
konusunda tereddüt oluşmaktadır. Eğer, hem birliğe hem federasyona ayrı ayrı yüzde 3 katılma payı 
ödenmesi düşünülmüş ise, bu, federasyonu olan odalar için bir haksızlık olacaktır. Bu nedenle, bu 
ifadenin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, tasarının "Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hiz
met ücretleri" başlıklı maddesinde "Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay 
itibariyle alınır" denilmektedir. 

Diğer taraftan, aynı fıkranın birinci cümlesindeyse, kayıt ücretinin kayıt esnasında, yıllık aidatın 
da nisan ve ekim aylarında 2 eşit taksitle alınması öngörülmektedir. Bu durumda, üyenin yıllık aidatının 
1 inci taksitini ekim ayında ödemesi ve kasım ayı itibariyle de faaliyetine son vererek oda kaydını sil
dirmek istemesi halinde, tahsil edilen yıllık aidatın kasım ve aralık ayına ilişkin 2 aylık kısmı üyeye geri 
mi ödenecektir veya üyenin nisan ayında yıllık aidatın tamamını ödemesi ve bu aydan sonra faaliyetine 
son verdiği için oda kaydını sildirmek istemesi halinde, tahsil edilen aidatın 4 aylık kısmının dışındaki 
tutar üyeye iade mi edilecektir? Bu durum, yıllık aidat mantığını aylık aidat mantığına çevirmiyor mu? 

Değerli milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının e-esnaf ve sanatkâr veritabanı kayıt
larına göre 3 443 255 aktif üye sayısıyla toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan ve ülke 
çapında istihdama azımsanmayacak bir katkı sağlayan esnaf ve sanatkârlarımız, sermaye ve refahın 
tabana yayılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve bu suretle sosyal dengelerin kurulmasında 
önemli bir unsurdur. Ülkemizde, 270 işkolunda örgütlü-örgütsüz toplam 5 726 680 esnaf ve sanat
kârımız mevcuttur. Biraz önce de belirttiğim gibi, bunların 3 443 225'i aktif üye olarak çalışmaya 
devam ederken, 2 283 353 üye de hâlâ pasif üye konumundadır. Esnaf ve sanatkârlarımız, 1 kon
federasyon, 13 federasyon, 83 birlik, 3 459 odada örgütlenmişlerdir. Ayrıca, 72 ajans ve ajanlık var
dı; bunlar da artık fonksiyonlarını yitirdikleri için yeni yasayla ortadan kaldırılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, üretimimizin yüzde 37'sini, istihdamın yüzde 45'ini, tüm işletmelerin 
yüzde 90'ını oluşturan toplam 5 726 608 olan esnaf ve sanatkârlar, aileleriyle birlikte nüfusun yüz
de 20'sini temsil etmektedirler. Geçtiğimiz son iki yılda, 2003 yılında 104 400, 2004 yılında da 
92 700 olmak üzere, toplam 197 100 işyeri kepenk indirmiştir. Esnaf ve sanatkârlarımız çok yük
sek Bağ-Kur primi ödüyorlar, yaşlılık aylığı bağlananlardan, ticarî veya meslekî kazancı dolayısıy
la gerçek veya basit usulde Gelir Vergisi mükellefiyeti devam edenlerin aylıklarından yüzde 10 
oranında sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. Birçoğu yoksulluk sınırında, emekli aylığı olarak 
350 000 000 alan esnaf ve sanatkâr emeklileri, yaşam mücadelesi verdikleri için, çalışmaya devam 
etmektedirler. Bağ-Kur emekli aylığı alanların aylıklarından bir de yüzde 10 oranında sosyal güven
lik destek primi kesilmesi, adaletsiz bir yaklaşımdır ve haksız rekabeti doğurmaktadır. Sosyal 
güvenlik destek primi uygulaması, sigortacılık temel ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. Bu neden
le, destek primi kesintisi uygulamadan kaldırılmalıdır. 
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Değerli milletvekilleri, esnaf ve sanatkârlarımızın Bağ-Kur primlerinin ve çalıştırdıkları iş
çilerin SSK prim oranlarının düşürülmesi gerekmektedir. Esnaf ve sanatkârlık, aynı, doktorluk ve 
mühendislik gibi, belirli teorik ve pratik eğitimlerle kazanılan ve belgeyle kanıtlanan bir meslektir. 
Muhasebe defteri tutmak veya vergiye tabi olmak, bir mesleğin belirleyici unsuru olamaz. Örneğin, 
eczacılar odası, mimar ve mühendisler odası gibi, diğer tüm meslekî kuruluşların hiçbirinde, 
muhasebe ve vergi kavramları, meslekî tanımlarda yer almamaktadır. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın en fazla sorun yaşadıkları alanlardan birisi de vergidir. Ekonomiyi 
canlandırmanın yolu, herkes tarafından bilindiği üzere, üretimi artırmaktır. Bunun için de, üretim 
üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır; kayıtdışı sektörle etkin olarak mücadele edilerek, vergi tabana 
yayılmalı, herkes, kazancı oranında vergilendirilmelidir. Günümüz ekonomik koşulları da dikkate 
alınarak, Avrupa Birliği normları çerçevesinde, esnaf ve sanatkâr tanımı vergi yasalarımızda yer al
malıdır. Benzer meslekî kuruluşların yasalarında meslek tanımı yapılırken vergiyle hiçbir ilişkilen-
dirme yapılmadığı halde, esnafın meslekî tanımlamasına ilişkin düzenlemede, hiç yeri olmadığı hal
de, vergiyle ilgili hükümler konulmasının mantığını açıklar mısınız? 

Değerli milletvekilleri, esnaf ve sanatkârlann yanlarında çalışan çırak, kalfa, usta konumun
daki 2 000 000'u aşkın meslek mensubu, esnaf ve sanatkârlar tanımından çıkarılmakta ve işçi 
kategorisine dahil edilmektedir. Bu kategoriyle işçi konumuna girdiğinde, 8 saatten fazla çalış
mayacak veya bu durumlarda fazla mesai talebinde bulunacaklardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aslan, toparlar mısınız, 1 dakikalık süre veriyorum. 
Buyurun. 
NACİ ASLAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Kıdem tazminatı talepleri ve sendika açma girişimlerini de beraberinde getirecek toplusözleş

me talepleri esnaf ve işletmeler için yeni yükler oluşturacaktır. 
Sayın Başkanımın bana 1 dakika süre tanımasından dolayı teşekkür ediyorum. Şu konuşma 

metnimin yarısını bırakıyorum; ama... Bundan altı ay önce bir komisyon olarak Erzurum'a git
tiğimizde, Aşkale İlçemizde -depremle ilgili tespitler yaparken- Muhtarlar Birliğinde bir toplantıya 
katıldık -bunu da, AK Parti Sayın Grup Başkanları ile Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Grup Başkan
ları işitsin diye söylüyorum- orada bir muhtar şöyle dedi: "Bizim Aşkale'de, örneğin 5 000 esnaf 
var. Biz, Halk Bankası ve Ziraat Bankasına gittiğimiz zaman, kredi talebinde bulunduğumuz zaman, 
bize '2 memur kefil getirin' diyorlar." Şimdi, ilçede 5 000 esnaf, 100 memur var; yani, her esnafa 2 
memur kefil gösterdiğiniz zaman, ancak 50 esnaf o krediyi kefaletle alabiliyor. "Ben de tesadüfen 
Ziraat Bankasına gittim, müdüre bu teklifimi yaparken, müdür bana 'hemşerim 2 memur kefil getir, 
ben vereyim' dedi. Kaymakam ile belediye başkanı da oturuyorlar." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aslan, tamamlar mısınız. 
NACİ ASLAN (Devamla) - Başkanım, şu cümleyi bitireyim. 
"Ben de muziplik olsun diye, döndüm kaymakam beye ve belediye başkanımıza 'efendim, bana 

kefil olur musunuz' dedim. 'Ne demek, biz niye kefil olalım'?.." 
O halde, bizim uyarımız şu, hükümetimizden ricamız: Özellikle Doğu Anadoluda, Güneydoğu 

Anadoluda, daha doğrusu kırsal kesimde -ben ayırım yapmıyorum, her yerimiz öyle- Or-
taanadolu'da da bu meseleler vardır. Bir de, oradaki banka müdürleri, oradaki emlaki ipotek olarak 
kabul etmiyorlar. Sizin İstanbul, Ankara, İzmir'de emlakiniz varsa, o tapuları getirin... Hatta, bir 
yurttaşımız tapuyu şöyle göstermiş müdüre, demiş ki: "Şu tapunun köşesinde ne var; Türkiye Cum
huriyetinin amblemi, Bayrağımız, al Bayrağımız." Nüfus cüzdanını çıkarmış "sen de çıkar müdür 
bey, ben bu toprakların çocuğuyum, bu ülkenin yurttaşıyım; yani, ben başka topraklarda mı 
yaşıyorum, benim toprağım ipotek olarak kabul edilmiyor?" 
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Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
Ayrıyeten, Cumhuriyet Halk Partisi ve İktidar Partisinin, bu yasa tasarısı üzerinde anlaşmaya 

varmaları nedeniyle mutlu olduğumu belirtiyor; saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum: 
Konfederasyon yönetim kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 39.- Konfederasyon yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Konfederasyon işlerini mevzuata ve genel kurul ve başkanlar kurulu tavsiyelerine uygun 

olarak yürütmek. 
b) Bakanlık tarafından mevzuat gereği verilecek görevleri yerine getirmek. 
c) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik 

kurs programlarını ve tahmini bütçeyi hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak. 
d) Birliklerin, federasyonların ve gerektiğinde odaların çalışmalarını mevzuat ve ana sözleş

meleri esasları içinde yürütülmesini sağlamak için lüzumlu görülecek zamanlarda hesap ve işlem
lerini incelemek ve alınması gerekli tedbirler hakkında bildirimde bulunmak; birlik ve federasyon
ların, gelecek yıl çalışma programları ile yıl sonu bilanço ve gelir ve gider cetvellerini değerlendir
mek ve bu kuruluşlara yol gösterici tavsiyelerde bulunmak. 

e) Üyeleri hakkında gerekli bilgilerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında düzenli olarak 
bulunmasını sağlamak, resmî ve özel mercilerce lüzumlu görülecek konularda istenecek bilgi ve 
mütalaayı vermek, mensuplarının genel meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda, adlî ve idarî 
yargı mercileri önünde Konfederasyon genel başkanı marifetiyle Konfederasyonu temsil etmek. 

f) Birlikler veya birliklerle federasyonlar arasında çıkacak anlaşmazlıkları incelemek ve 
çözüme kavuşturmak, çözüme kavuşturulamayan hususları Bakanlığa intikal ettirmek. 

g) Konfederasyon topluluğu içindeki kuruluş mensuplarının meslek ve sanatlarının yürütül
mesi için gerekli ve faydalı görülecek tedbirleri almak ve teşebbüslerde bulunmak. 

h) Konfederasyon personelinin tüm bilgilerini Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında 
takip etmek, genel sekreter ve diğer personelin atanma, terfi, cezalandırılma ve görevlerine son 
verilmesine karar vermek. 

ı) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını ilgilendiren konularda hazırlanacak mevzuat hak
kında, gerektiğinde Konfederasyon görüşünü oluşturmak ve ilgili makama sunmak. 

j) Ülke içinde ve dışında sergi ve fuarlar düzenlemek, desteklemek, katılmak ve Bakanlık izni 
alınmak şartıyla, ülke dışındaki meslekî kuruluşlara üye olma çalışmaları yapmak. 

k) Esnaf ve sanatkârlar ile Konfederasyona bağlı kuruluşların ihtiyacı olan yardım ve kredileri 
sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak. 

1) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının muhasebe ve personel ile gereken diğer konular
da yönetmeliklerini hazırlamak. 

m) Meslek standartlarının belirlenmesi konusunda Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işbirliği 
yapmak, 

n) Millî Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı ve benzeri kuruluşların kurullarına katılacak delegeyi tespit etmek. 

o) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesini Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında 
yayınlamak, meslekî yayında bulunmak. 
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p) Birlik ve federasyonlarca gönderilen uyulması zorunlu meslekî kararları Bakanlık onayına 
sunmak. 

r) Federasyon, birlik ve odalarda Konfederasyon tarafından yapılan denetimler sonucunda or
gan üyelerinin ve görevli personelin 59 uncu maddeye göre sorumlu görülmesi halinde, sonuç hak
kında Bakanlığa bilgi vermek. 

s) Konfederasyon katılma payının ve kayıt ücretinin birlik ve federasyonlardan elektronik or
tamda işlem sırasında tahsilini sağlamak. 

t) Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması ve korunması için gerekli tedbirleri almak, 
konuyla ilgili olarak Bakanlığı bilgilendirmek. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum: 
Konfederasyon denetim kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 40.- Konfederasyon denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurulda alınan kararların yönetim kurulu tarafından 

yerine getirilip getirilmediğini incelemek. 
b) Konfederasyon işlemlerinin mevzuat ve Konfederasyon ana sözleşmesi çerçevesinde yerine 

getirilip getirilmediğini incelemek. 
c) Bakanlık tarafından mevzuat gereği verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini in

celemek. 
d) Konfederasyon kayıt ücreti ve katılma paylarının üye birlik ve federasyonlardan zamanında 

tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek ve Konfederasyonun işlem ve hesapları hakkında genel 
kurula rapor vermek. 

e) Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Denetim kurulu üyeleri, yukarıda sayılan görev ve yetkilerinden (d) ve (e) bentlerinde belir

tilenleri salt çoğunlukla yerine getirirler. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum: 
Konfederasyonun gelirleri 
MADDE 41.- Konfederasyonun gelirleri şunlardır: 
a) Birlik ve federasyonca ödenecek kayıt ücretleri ve katılma payları. 
b) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Sicil Gazetesi ile meslekî yayın gelirleri. 
c) Düzenlenecek ve onanacak belge gelirleri. 
d) Para cezaları. 
e) Konfederasyon amacını gerçekleştirmek için kurulacak kuruluş ve iştirak gelirleri. 
f) Konfederasyon tarafından düzenlenecek meslekî kurslar, eğitim faaliyetleri, fuar ve sergiler

den sağlanacak gelirler. 
g) Konfederasyona bağlı kuruluşlarda kullanılan her türlü matbu evrakın basım ve dağıtımın

dan veya bu evrakın elektronik ortamda düzenlenmesinden sağlanan gelirler. 
h) Sosyal ve kültürel organizasyonlardan sağlanan gelirler. 
ı) Esnaf ve Sanatkârların Meslek Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu gelirleri. 
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j) Bağış ve yardımlar. 
k) Faiz ve diğer gelirler. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Ortak Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Kurul Toplantıları, 

Seçimler ve Yasaklar 
Genel kurul toplantıları ve çağrı 
MADDE 42.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan genel kurul toplantıları 

yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine, dört yılda bir olmak üzere; 
a) Oda genel kurulları ocak, şubat ve mart aylarında, 
b) Birlik genel kurulları mayıs ayında, 
c) Federasyon genel kurulları haziran ayında, 
d) Konfederasyon genel kurulu eylül ayında, 
kuruluşun merkezinin bulunduğu yerde yapılır. 
Genel kurul toplantısını zamanında yapmayan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel 

kurul işlemleri; odalarda bağlı olduğu birlik, birlik ve federasyonlarda Konfederasyon, Konfederas
yonda ise Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç kişilik kurul tarafından yürütülür ve görevlen
dirmeden sonraki iki ay içinde genel kurul yapılır. 

Genel kurul toplantılarının, yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantıdan en az onbeş gün önce il
gili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanındaki say
fasında yayınlanır. Ayrıca, oda ve birliklerce mahalli olarak günlük veya haftalık yayınlanan bir 
gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise teamüle göre ilân olunur. Federasyon ve Konfederasyon 
genel kurul toplantıları Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ilân olunur. Genel kurula 
sunulacak raporlar toplantıdan onbeş gün önce ilgili esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşunun Bakan
lık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanındaki sayfasından üyelerinin bilgilerine sunulur ve kuruluşun 
merkezinde ayrıca incelemeye açık tutulur. Genel kurul toplantısından bir üst kuruluş yazılı olarak 
onbeş gün önce haberdar edilir. 

Genel kurul toplantıları, üye sayısına uygun büyüklükte salonda yapılır. 
Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, kuruluş genel kurullarını kuruluş tarihinden sonraki 

doksan gün içinde yaparlar. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum: 
Olağan toplantı gündemi 
MADDE 43.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan genel kurulu, her kuruluşun 

ana sözleşmesine uygun olarak düzenlenecek aşağıdaki ve gerek görülmesi halinde ilave edilecek 
diğer gündem maddeleriyle toplanır. Gündem maddeleri ayrı ayrı görüşülür. 

a) Açılış. 
b) Başkanlık divanının teşekkülü. 
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c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması. 
d) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi. 
e) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 
f) Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi. 
g) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi. 
h) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi. 
ı) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası. 
j) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik 

kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi. 
k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi. 
1) Dilek ve temenniler. 
m) Seçimler. 
n) Kapanış. 
Gündemde yer almayan konular, toplantıda hazır bulunan genel kurul üyelerinin beşte birinin 

yazılı isteği ile yapılacak oylama sonucuna göre, Bakanlık tarafından görüşülmesi istenen hususlar 
ise doğrudan gündeme alınır. Ana sözleşme değişikliği ve fesih hususu, ilân edilen gündemde yer 
almadıkça genel kurul üyelerinin teklifi olsa dahi görüşülemez. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum: 
Olağanüstü genel kurul toplantıları 
MADDE 44.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurulları; 
a) Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun kararı ile yönetim kurulu tarafından, 
b) Genel kurul üyelerinin dörtte birinin noterce tasdik edilmiş imzası ile düzenlenecek tutanak 

ve gündemle noter kanalıyla yapılacak başvuru üzerine, alınacak kararla yönetim kurulu tarafından, 
c) Denetim kurulu tarafından, 
d) Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde Bakanlık tarafından, 
Olağanüstü olarak toplantıya çağırılır. Toplantı, çağrısında belirlenen gündemle yapılır. 

Olağanüstü toplantılarda belirlenen gündem dışında görüşme yapılamaz. Bakanlık çağrısı hariç, 
yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı hazırlık çalışmaları yönetim kurulunca yürütülür. 
Yönetim kurulunun bu görevi yerine getirmemesi halinde ise, olağanüstü genel kurul toplantısı 
hazırlık çalışmalarının nasıl ve kimler tarafından yürütüleceği Bakanlık tarafından belirlenir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum: 
Genel kurul toplantıları ve çoğunluk 
MADDE 45.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının açılabil

mesi için genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının toplantıya iştirak etmesi şarttır. 
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul toplantısı bir ayı geçmemek 

üzere ertelenir. İki toplantı arasındaki süre odalarda beş, diğerlerinde iki günden az olamaz. Bu 
durum iki genel kurul üyesi ve Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri tarafından düzenlenecek 
bir tutanakla tespit olunur. 
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İlk toplantı ilanında ikinci toplantının yeri, tarih ve saati belirtilmiş ise yeniden ilan yapılmaz. 
İkinci toplantıya katılanların sayısı odalarda, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin top
lamının beş katından az olamaz. Diğer esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında bu maddenin 
birinci fıkrası hükmü uygulanır. 

Genel kurul toplantılarında kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak, 
fesih konusunda karar alınabilmesi için genel kurul üyelerinin üçte ikisinin, ana sözleşme değişik
liği için ise genel kurul üyelerinin yarısından fazlasının karan zorunludur. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum: 
Genel kurul toplantısına katılacaklar listesi 
MADDE 46.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarına katılan 

genel kurul üyeleri; adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarası, esnaf ve sanatkârlar sicil numarası ile temsilcisi oldukları meslek kuruluşlarının isim
lerini gösterecek şekilde, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr 
veri tabanından alacakları listedeki yerlerini kimlik göstermek ve imza etmek suretiyle genel kurula 
katılırlar. Genel kurulda delegeler ve misafirler ayrı yerlerde otururlar. Güvenliğin temini bakımın
dan Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri tarafından gerek görülürse genel kurul toplantısına 
misafir alınmaz. 

Genel kurul üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları gerekli olup, vekâlet kabul edilmez. Genel 
kurul üyelerinden birden fazla temsil hakkı olanların, her temsil hakları için ayrı oy hakkı vardır. 

Genel kurul toplantısına katılacakların listesi ve diğer genel kurul evrakı, genel kurul divan 
başkanı ve divan üyeleri ile Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri tarafından imza olunur. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum: 
Bakanlık temsilcisi ve hükümet komiseri 
MADDE 47.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının geçerli 

olabilmesi için Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplantı süresince bulunması ve 
kapanışa kadar toplantıya nezareti zorunludur. Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri, toplan
tının mevzuat, ana sözleşmeleri ve gündem esasları içinde yapılmasını temin ve denetlemekle 
görevlidir. 

Görevlendirilen Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserlerinin imzasını taşımayan genel 
kurul toplantısına katılacaklar listesi ile tutanaklar ve dolayısıyla toplantı belgeleri hüküm ifade etmez. 

Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri, Bakanlık veya bu konuda yetkilendirilen mülki 
idare amiri tarafından görevlendirilir. Toplantıdan en az onbeş gün evvel Bakanlık veya yetkilen
dirilen mülki idare amirliğine müracaatla toplantı yeri, günü, saati ve gündemi bildirilmek suretiy
le Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri görevlendirilmesinin talep edilmesi lazımdır. Toplan
tı başlamadan evvel çağrının usûlüne uygun olarak yapıldığı, genel kurul toplantısına katılacaklar 
listesinin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alındığı ve çoğunluğun tamam olduğu 
Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri tarafından incelenip tespit edilerek görüşmelere başlan
masına izin verilir. 

Ancak, usulüne uygun olarak yapılan müracaat üzerine görevlendirme yapıldığı halde, Bakan
lık temsilcisi veya hükümet komiseri toplantıya katılmaz ise mülki idare amirine durum bildirilir. 
Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri yine gelmezse bir saat sonra toplantıya başlanır. 
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Genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcileri veya hükümet komiser
lerinin Bakanlık tarafından belirlenecek zaruri masraf ve ücretleri, genel kurulu düzenleyen esnaf 
ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından ödenir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınızı sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum: 
Başkanlık divanı 
MADDE 48.- Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplantıyı açma iznini ver

mesini müteakip genel kurul üyeleri tarafından, genel kurul üyeleri veya üst kuruluşlarca görevlen
dirilmiş temsilciler arasından genel kurulu, belirlenen ve oylanacak gündeme göre sevk ve idare ile 
görevli bir başkan, bir başkan vekili ve üç kâtip üye açık oyla, ya da toplantıya katılan genel kurul 
üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi halinde, gizli oy açık tasnifle seçilir. 

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum: 
Organ ve yönetim kurulu başkanlarının seçimleri 
MADDE 49.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının organ seçimleri ile yönetim kurulu 

başkanlarının seçimi tek dereceli olarak, yargı gözetiminde gizli oyla ve açık tasnifle yapılır. 
Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce, genel kurul üyelerini gös

teren Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından hazırlanmış genel kurul toplantısına katılacaklar 
listesi, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci 
toplantıya ilişkin hususları belirleyen bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu 
başkanlığına verilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim, Yüksek Seçim 
Kurulunca belirlenir. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleme yapmak suretiyle varsa nok
sanlıkları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak genel kurul üyelerini belirleyen listeyi ve diğer 
hususları onaylar, onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar seçim kurulu ile ilgili esnaf ve 
sanatkârlar meslek kuruluşunun merkezinde ve genel kurulun yapılacağı yerde asılmak suretiyle, 
ayrıca Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında yedi gün süre ile ilan edilir. 

Yedi günlük ilan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç 
iki gün içerisinde kesin olarak karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak ilgili esnaf ve 
sanatkârlar meslek kuruluşuna gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan genel kurul üyeleri arasından bir başkan ile iki 
üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim san
dık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve 
oyların tasnifi ile görevli olup görevleri, bu işlemler bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Bin kişiden fazla üyesi bulunan genel kurullarda her bin kişi için bir oy sandığı bulunur ve her 
seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. İkiyüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara 
alınmaz. Sandıkların konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir. Seçimlerde kullanılacak araç ve 
gereçler, seçim kurulundan sağlanır. 

Oy verme işlemi genel kurul görüşmelerinden sonra başlar ve saat 17:00'ye kadar, gizli oy açık 
tasnif esaslarıyla devam eder. Seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere 
bekleyen üyeler de oylarını kullanırlar. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar oy 
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verenin kimliğinin resmî bir kuruluşça verilen belge ile kanıtlanmasından ve listedeki isminin kar
şısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar asıl ve yedek üyeler belirtilerek her türlü 
şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasın
da sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunlann dışın
daki zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. Adaylar asıl ve yedek üye olarak liste halinde seçime 
girerlerse, tasnif sonunda en fazla oy alan listedeki asıl adaylar asıl, yedek adaylar da yedek olarak 
seçimi kazanmış olurlar. Liste içindeki oylara göre üyeler sıralanır. 

Genel kurullarda oy verme işlemi alt yapı müsait olduğu takdirde elektronik ortamda gerçek
leştirilebilir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlan tutanakla tespit edilip sandık kurulu başkan ve 
üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar ile elektronik ortam
da kullanılan oylar hâkim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak ve 
ilgili meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr sayfasında yayınlanmak suretiyle geçici 
seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay 
süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir. Seçimin devamı sırasında yapılan 
işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak 
itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geç
mesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin 
sonuçları ilan eder. Seçim sonuçları üst kuruluşlara ve Bakanlığa bildirilir. 

Hâkim, herhangi bir sebeple seçimi durdurduğu veyahut seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir 
usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, ilgililer 
bu karara, tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim 
kurulu en geç iki iş günü içinde itirazı inceler ve kesin olarak karara bağlar. İptal kararının kesinleş
mesi üzerine hâkim bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin 
yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgililere ve Bakanlığa bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim 
yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür. 

Seçimlerin tamamının iptali halinde seçimler yenileninceye kadar geçen sürede yönetim kurulu 
görevini yapmak üzere odalara birlik, birlik ve federasyonlara Konfederasyon, Konfederasyona ise 
Bakanlık tarafından, genel kurul üyeleri arasından üç kişilik bir kurul atanır. 

Üçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre tavan 
gösterge üzerinden ücret ödenir. Bu ve diğer seçim giderleri genel kurulu yapan esnaf ve sanatkâr
lar meslek kuruluşu tarafından karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görevlilerine 
karşı işlenmiş gibi cezalandırılır. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının seçim tarihleri, Bakanlar Kurulu tarafından bir yılı 
geçmemek üzere ertelenebilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum: 
Seçilme şartları 
MADDE 50.- Genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarına genel başkan, baş

kan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar şunlardır: 
a) Denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık il

köğretim veya ortaokul mezunu olmak; Konfederasyon denetim kurulu üyeliğine dışarıdan seçilecek
ler için dört yıllık yüksek okul mezunu ve denetim formasyonunu haiz olmak; disiplin kurulu üyeliği 
için en az lise mezunu olmak; yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu olmak. 
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b) Konfederasyon denetim kuruluna dışarıdan seçilecekler ve yeni kurulan odalar hariç, en az 
iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak. 

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak, 
yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanık
lık, kaçakçılık, hileli iflas, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, kara para aklama, Dev
let sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı 
hüküm giymemiş olmak. 

d) Seçim esnasında oda üyeliğinden geçici veya uzun süreli olarak çıkarılmasına ilişkin kesin
leşmiş ceza almamış olmak. 

Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az 
birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliğin 
düşmesi ve en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin üyeliğe davetine ilişkin karar 
ve işlemler yönetim kurulunca yerine getirilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum: 
Organlarda görev alma yasağı 
MADDE 51.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında denetim ve disiplin kurulu üyeliği 

bulunanların, aynı kuruluşun yönetim kurulunda görev almaları yasak olduğu gibi bu kişilerin eş
leri, üstsoy, altsoy ve ikinci derecedeki kan hısımlarının da aynı dönemde, bu kuruluşun yönetim, 
denetim ve disiplin kurullarında görev almaları yasaktır. 

Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayı birden fazla odaya kaydı olan esnaf ve 
sanatkârlar ancak bir odanın yönetim veya denetim kurulunda görev alabilirler. Bu kişiler, odalarda 
birden fazla yetkili organ üyeliği görevi alamazlar. 

Ayrıca, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarından herhangi birisinde yönetim, denetim veya 
disiplin kurulu üyeliği bulunanlar, diğer esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim, 
denetim veya disiplin kurullarının en fazla ikisinde daha üye olarak yer alabilirler. Bu kişiler uh
delerinde üç görevden ziyade üyelik bulunduramazlar. Aynı kişi birlik ve federasyon başkanı 
olamaz. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum: 
Amaç dışı faaliyet yasağı 
MADDE 52.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında herhangi bir 

faaliyette bulunamazlar. Kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteren veya bu Kanunda belirtilen as
li görevlerini Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluş
larının sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine 
Bakanlığın veya bu kuruluşların bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yer
deki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama, basit yargılama usulüne göre yapılır ve 
en geç iki ay içinde sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen organların yerine, bu Kanundaki usul ve esaslara göre, en geç bir ay için
de yapılacak genel kurul ile yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlar. Görevlerine 
son verilen organ üyelerinin cezai sorumlulukları saklıdır. Bu organların yukarıdaki hükümler gereğin
ce görevlerine son verilmesine neden olan ve mahkeme kararında belirtilen tasarrufları hükümsüzdür. 
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Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini 
veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, 
valilik tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men karan, yirmidört saat içinde görevli 
hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar. Aksi halde bu idari karar 
kendiliğinden yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ BÖLÜM 

Toplantılar, Temsil ve İlzam, 
Huzur Hakkı ve Aylık Ücretler, 

Genel Sekreterler 
Yönetim kurulu toplantıları ve kararları 
MADDE 53.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulları en az ayda bir top

lanır. Yönetim kurulu, gerek görülmesi halinde başkanın veya üyelerinin çoğunluğunun ya da 
denetim kurulu çoğunluğunun çağrısıyla her zaman toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarının 
çağrısı üyelere yazılı olarak yapılır. 

Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile 
karar verir. 

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler yönetim kurulu üyeliğinden 
çekilmiş sayılır.Yönetim kurulu üyeleri arasında eksilme olduğu takdirde, yedek üyelerden genel 
kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre sırayla yönetim 
kuruluna getirilir ve yeni üye ilk toplantıya yazılı olarak çağrılır. Yeni üyenin iştiraki sağlanmadan 
yönetim kurulu toplantısı yapılamaz. Bu üyenin toplantıya icabet etmemesi halinde sonraki üye çağ
rılarak yönetim kurulu üye sayısı tamamlandıktan sonra toplantı yapılır. 

Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak görevden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan 
aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde; üç ay içinde yapılacak seçimlere kadar, 
odalar birlik tarafından, birlikler ve federasyonlar Konfederasyon tarafından, Konfederasyon ise 
Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç kişilik bir kurul tarafından yönetilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum: 
Başkan, temsil ve ilzam 
MADDE 54.- Oda, birlik, federasyon başkanı ve Konfederasyon genel başkanı, genel kurul 

tarafından tek dereceli olarak seçilir; bunlar aynı zamanda ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşunun yönetim kurulu üyesi ve başkanıdır. Başkanlık ve genel başkanlık görevini üst üste iki 
dönem yapanlar bir seçim dönemi geçmedikçe tekrar başkan seçilemezler. Genel başkan veya baş
kanın herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda, yönetim kurulu kalan süreyi tamam
lamak üzere kendi aralarından birisini başkan olarak seçer. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından, odalarda 
bir başkan vekili; oda sayısı 50 ve daha az olan birliklerde bir başkan vekili, 51-100 olan birlikler
de iki başkan vekili, 101 ve daha fazla olan birliklerde üç başkan vekili; federasyonlarda iki başkan 
vekili; Konfederasyonda ise dört genel başkan vekili seçer. 
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Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını temsil ve ilzama başkan yetkilidir. Başkanın bulun
madığı zamanlarda, yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olan başkan vekili temsil ve ilzam görevini 
ifa eder. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını, başkan veya başkan vekili ile genel sekreterin 
müşterek imzalan bağlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kan-
doğan; buyurun. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
kanun tasarısının 54 üncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

54 üncü madde, başkanların seçimleriyle ilgili olan bir madde ve başkanın genel kurul tarafın
dan tek dereceli olarak seçileceğiyle ve iki dönem üst üste görev yapan bir başkanın, bir dönem geç
medikçe tekrar seçilemeyeceğiyle ilgili bir hükümdür. Bununla ilgili olarak, genel gerekçeye bak
tım, okudum. Genel gerekçede, iki dönem üst üste seçilen, üçüncü dönem niçin seçilemeyecektir 
diye herhangi bir hüküm yok. Madde gerekçesine baktım, 54 üncü maddeye baktım. 54 üncü mad
dede de niçin böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyulduğuna dair herhangi bir ifade yok. 

Şimdi ben merak ediyorum; hakikaten, bu, çok önemli bir madde. Bu kanun tasarısının içine 
bu kadar önemli bir maddeyi, böyle bir hükmü yerleştiriyoruz ve bu hükümle ilgili olarak madde 
gerekçesinde tek bir kelime, tek bir cümle dahi yer almıyor. Niçin iki dönem üst üste seçilen üçün
cü dönem seçilemez?! 

Bir kere, seçim, genel kurulun oylarıyla yapılacak olan bir seçim. Genel Kurul üyelerinin nasıl 
seçileceği belirlenmiş. Şimdi, bir insanın bir yere aday olması onun en tabiî hakkı; ama, sen iki sefer 
yaptın, artık bir dönem kenarda oturmadan aynı görev için yeniden aday olamazsın diye bir hüküm 
koymak, en azından, demokrasiye son derece aykırı bir hüküm. Biz... 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Amerika'da da var. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Milletvekili, Amerika'da ne var derseniz, 

Amerika'da çok şey var, Amerika'da 30 000 dolar kişi başına düşen gelir... 
BAŞKAN - Sayın Erdoğan, lütfen... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - ... haydi o zaman, gelin 30 000 doları getirin. İşsizlik 

oranı belli, diğer işler belli... Yani, yapılan bir şey Amerika'da varsa, orada doğru mu demektir?! 
Amerika'da yapılan her uygulamayı, gelip, Türkiye'de biz aynen uygulayalım mı?! O zaman hiç uğ
raşmayalım, Amerika'daki bütün kanunları toparlayalım, bütün uygulamaları alalım, bir komisyon 
kurulsun, Amerika'daki bütün bu kanunların hepsini Türkiye'ye uyarlasınlar, kabul edelim! Böyle 
bir mantık olabilir mi?! 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde aynı şeyi yaptık, iki dönem; Futbol Federasyonu Baş
kanlığı seçiminde iki dönem. Ben burada itiraz ettim, daha sonra önerge verildi, üç döneme çıkarıl
dı. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinde öyle bir hava oluştu ki... (AK Parti sıralarından gürül
tüler) Sayın milletvekilim, bu, demokratik bir seçimdir, herkes aday olabilir, isteyen herkes oraya 
çıkıp soyunabilir -tek dereceli bir seçimdir, genel kurul üyelerinin nasıl seçildiği bellidir- niçin 
bunun önünde engel oluyoruz?! Futbol Federasyonunda da yaptık aynı şeyi. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bir hava oluştu, bütün kurum ve kurullarda ikiden fazla, üçten fazla başkanlık yaparlar
sa oraları şu hale çeviriyorlar, bu hale çeviriyorlar!.. Mantık bu. 

Peki, şimdi, ben, size sormak istiyorum, milletvekillerine soruyorum: Geliniz o zaman, millet
vekillerinin seçimlerini de, milletvekili olabilme hakkını da iki dönemle sınırlayalım. 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Verin teklifinizi... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, veriyorum; destekleyecek misiniz? 
FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Evet. 
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ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Söz mü Sayın Zonguldak Milletvekilimiz, söz mü Fazlı Bey? 
FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Evet, evet. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Tamam. Eğer bunu destekleyecekseniz, ben, yarın bu 

kanun teklifimi hemen vereyim. 
FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Ver. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Sana kalsa, bir dönemde... 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Yani, milletvekilliği olunca, kırk yıl milletvekilliği 

yapacak, hiçbir engel yok, hem de seçimler, liderlerin iki dudağının arasında; ama, öbür tarafta, 
genel kurul üyelerinin oylarıyla seçiliyor. Futbol Federasyonu Başkanının nasıl seçildiğini burada 
tartıştık. Yüzde 60 üye, futbol kulüplerinin göstermiş olduğu delegelerin seçeceği Futbol Federas
yonu Başkanı. 

Şimdi, milletvekilliği olunca herhangi bir sınırlama yok, herhangi bir kısıtlama yok, istediği 
kadar milletvekili seçilebilecek, beş dönem, on dönem, herhangi bir engel yok; ancak, iş, federas
yonlara, odalara, borsalara vesairelere gelince, milletvekilleri olarak hemen bir tasarı, sınırlama, iki 
dönem, üç dönem... Biz bu hakkı nereden buluyoruz sayın milletvekillerim?! Bu hakkı kim verdi 
bize?! Eğer seçimle geliyorsa, halkın oylanyla, delegelerin oylarıyla geliyorsa ona saygı duymak 
lazım. Üç dönem de seçilsin, dört dönem de seçilsin. 

Ben, bu anlayışın demokratik olduğuna inanmıyorum, hukukî olduğuna inanmıyorum. İnsan 
haklarına aykırı olduğuna inanıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - İnsanların seçme ve seçilme hakkının önüne getirilen bir 

kısıtlama olarak görüyorum. 
O nedenle, 54 üncü maddenin bu haliyle yasalaşmasının demokrasiye aykırı olduğunu bir kez 

daha ifade ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum: 
Denetim kurulu toplantıları 
MADDE 55.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının denetim kurulları kendi üyeleri 

arasından bir başkan seçer. Denetim kurulları ayda bir toplantı yaparlar. Denetim kurulları yaptık
ları denetimlerin sonucunu üç ayda bir yönetim kurullarına, dönem sonunda da genel kurula rapor 
halinde sunarlar. 

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler denetim kurulu üyeliğinden 
çekilmiş sayılır. Denetim kurulu üyeleri arasında eksilme olduğu takdirde, yedek üyelerden genel 
kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre sırayla denetim 
kurulunca yazılı olarak denetim kuruluna çağrılır. 

Denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerinin tamamının görevden ayrılmaları ve yedeklerinin 
de kalmaması halinde ilk seçime kadar odalarda birlik, birlik ve federasyonlarda Konfederasyon, 
Konfederasyonda ise Bakanlık tarafından bir denetçi atanır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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56 ncı maddeyi okutuyorum: 
Aylık ücretler ve huzur haklan 
MADDE 56.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinin huzur hak

ları, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilleri ile denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerine 
verilecek aylık ücretler ile merkez dışından genel kurul, başkanlar kurulu, yönetim kurulu, denetim 
kurulu ve disiplin kurulu toplantılarına katılacak üyelere ve bunların görevlendirilmelerinde 
ödenecek yolluk ve konaklama ücretleri, aşağıda belirtilen hadleri aşmamak kaydıyla ilgili esnaf ve 
sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurullarınca belirlenir. 

a) Yönetim kurulu başkanlarına; 
Odalarda üye sayısı 200-500 olan odalarda asgari ücret, 501-1500 olan odalarda asgari ücretin 

iki katı, 1501-3000 olan odalarda asgari ücretin üç katı, 3001-10000 olan odalarda asgari ücretin 
dört katı, 10001 ve daha fazla üyesi olan odalarda asgari ücretin beş katı, 

Birliklerde üye oda sayısı 25'e kadar olanlarda asgari ücretin üç katı, 26-50 olanlarda asgari üc
retin dört katı, 51-100 olanlarda asgari ücretin beş katı, 101-150 olanlarda asgari ücretin altı 
katı,151 ve daha fazla olanlarda asgari ücretin yedi katı, 

Federasyonlarda üye oda sayısı 50'ye kadar olanlarda asgari ücretin beş katı, 51-100 olanlarda 
asgari ücretin altı katı, 101 ve daha fazla olanlarda asgari ücretin yedi katı, 

Konfederasyonda Genel başkana asgari ücretin on katı, 
b) Yönetim kurulu başkan vekillerine; (a) bendinde belirtilen miktarların 2/4'ü, 
c) Denetim kurulu üyelerine; (a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/4'ü, 
d) Disiplin kurulu üyelerine; (a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/4'ü, 
Aylık ücret, 
e) Aylık ücret almayan yönetim kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına (a) bendinde belir

tilen ücretlerin 1/5'i huzur hakkı, 
Alırlar. Bu ücretler brüt asgari ücret üzerinden net olarak ödenir. 
Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organ üyelerinin yurt içi harcırahları, asgari 

ücretin 1/5'inden, yurt dışı harcırahları ise en yüksek Devlet memuruna ödenen günlük harcırahtan 
fazla olamaz. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında birden fazla organda görevli olanlar, bu görevlerine 
ait ücretlerden yüksek olanı alırlar. Organ üyeleri, meslek kuruluşları iştiraklerinden en fazla birin
den ücret alabilirler. 

Aylık ücret alanlara huzur hakkı ödenmez. 
BAŞKAN - Madde üzerinde 2 önerge vardır. Önergeleri önce geliş sıralarına göre okutacağım, 

sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 851 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının 

56 ncı maddesinin (a) bendindeki "Odalarda üye sayısı 200-500 olan" ifadesinin "Odalarda üye 
sayısı 100-500 olan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz M. Atilla Maraş Yahya Akman 
Ankara Şanlıurfa Şanlıurfa 

A. Müfit Yetkin Zülfü Demirbağ 
Şanlıurfa Elazığ 
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BAŞKAN - Maddeye en aykırı olan önergeyi okutup, işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 851 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının 
56 ncı maddesine son fıkra olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz M. Atilla Maraş Yahya Akman 
Ankara Şanlıurfa Şanlıurfa 

A. Müfit Yetkin Zülfü Demirbağ 
Şanlıurfa Elazığ 

"Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları personelinin işe alınmalarına ve ücretlerinin belirlen
mesine yönetim kurulu karar verir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANVEKİLİ HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Kabul ediyoruz. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında çalıştırılan personelin işe alınması ve verilecek üc

retlerle ilgili yönetim kurulu yetkilendirilmiştir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 851 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının 

56 ncı maddesinin (a) bendindeki "Odalarda üye sayısı 200-500 olan" ifadesinin "Odalarda üye 
sayısı 100-500 olan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz (Ankara) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANVEKİLİ HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Kabul ediyoruz. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Daha önceki maddelerdeki değişikliğe paralellik sağlamak amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önergeler doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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57 nci maddeyi okutuyorum: 
Genel sekreterler 
MADDE 57.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının işlemlerini, mevzuat, ana sözleş

meleri ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütmekle görevli bir genel sekreter bulunur. 
Genel sekreterler birden fazla esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunda görev yapamazlar. Genel 
sekreter yönetim kurulu toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz. İhtiyaç duyulması halinde on-
binden fazla üyesi olan odalar ile birlik ve federasyonlarda bir, Konfederasyonda üç genel sekreter 
yardımcısı çalıştırılabilir. 

Giderler, başkan veya vekili ile genel sekreterin ortak imzasıyla yapılır. Esnaf ve sanatkârlar 
meslek kuruluşları adına yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır. Ancak, yönetim kurulu kuruluş 
içi konularda genel sekretere tek başına imza yetkisi verebilir. Konfederasyon genel sekreteri, 
yönetim kurulunun izni ile harcama yetkisi dahil, görev ve yetkilerinden bir bölümünü her yıl başın
da yeniden tespit edilmek kaydıyla yardımcılarına devredebilir. 

Genel sekreterin atanması, terfi, cezalandırılması ve görevine son verilmesi yönetim kurulu 
kararı ile yapılır. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların eşleri, çocukları ve çocuklannın 
eşleri genel sekreter olarak atanamaz. Genel sekreterin tezkiye amiri ise ilgili meslek kuruluşunun 
başkanıdır. 

Genel sekreter, personelin birinci tezkiye amiri olup personelin atanma, terfi, cezalandırma ve 
işten uzaklaştırma işlemleri teklifi üzerine yönetim kurulunca yapılır. 

Birlik genel sekreterleri birliğe üye odaların genel sekreterleri ile temmuz ve aralık aylarında, 
birlik başkanının gözetiminde yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı yaparlar. 

Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı olarak atanacakların 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekli olup; bu şartları taşımayanlar, 
genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı olarak atanamaz. Bu şartları taşımadıkları sonradan an
laşılanların ise görevlerine son verilir. 

Birlik ve federasyon genel sekreter ve yardımcılarının en az iki yıllık yüksek okul mezunu ol
maları, oda genel sekreter ve yardımcılarının en az lise ve dengi okul mezunu olması, Konfederas
yon genel sekreteri ve yardımcılarının ise, üniversitelerin işletme, iktisat, hukuk, siyasal bilgiler, ik
tisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu veya muadili bir alanda yüksek tahsil yapmış olması şart
tır. Genel sekreterlerin iktisadi ve idari sahada tatbiki bilgi ve tecrübe sahibi olmaları ile yabancı dil 
bilmeleri tercih sebebidir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum: 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim, Kullanılacak Defterler, 
Aidatlar ve Belge Ücretleri, 

Ücret Tarifeleri 
Denetim 
MADDE 58.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ile sicil işlemleri Bakanlık gözetim ve 

denetimine tabidir. 
Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının ilgili personeli ile organlarında görevli üyeleri, 

Bakanlık denetim elemanlarının talebi üzerine kuruluşa ait her türlü evrak, defter ve kayıtları göster
meye veya vermeye, para ve diğer varlıkların sayılmasına müsaade etmeye, denetim ve incelemeleri 
için yardımda bulunmaya ve çalışmalarını yapabilecekleri uygun bir yer tahsis etmeye mecburdurlar. 
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Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen veya 59 uncu maddede belirtilen suçlardan dolayı hak
larında kovuşturmaya başlanan ve görevi başında kalması denetim ve soruşturmanın yapılması 
bakımından sakıncalı görülen esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlannm personeli Bakanlık denetim 
elemanlarınca doğrudan görevden uzaklaştırılabilir. Organ üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ise 
denetim elemanlarının teklifi sonucu Bakanlık veya Cumhuriyet Savcılığı tarafından yetkili asliye 
hukuk mahkemesinde açılan dava üzerine mahkemece bir ay içinde basit usulde yargılama yapılarak 
karara bağlanır. Mahkeme dava sonucunu Bakanlık, ilgili oda ve üst kuruluşa bildirir. 

Görevden uzaklaştırılanlar hakkında takipsizlik veya beraat kararlarının verilmesi halinde, bu 
kimseler tekrar görevlerine dönerler ve bunların görevden uzak kaldıkları devreye ait ücretleri yasal 
faizleri ile birlikte, mensup oldukları kuruluşlarca tam olarak Ödenir. Denetim sonucunda düzen
lenen soruşturma evrakının denetim elemanı tarafından o yerin Cumhuriyet Başsavcılığına gön
derilmesi üzerine Bakanlık davada müdahil sıfatını kazanır. 

Odaların sadece üye kayıtlan ve belgeleri, sigortalılık yönünden gerektiğinde Esnaf ve Sanat
kârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu denetim elemanları tarafından denet
lenebilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum: 
Cezai takibat 
MADDE 59.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlannın üyeleri ve genel 

sekreterleri ile personeli, görevlerini yerine getirirken görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve 
hareketlerinden ve özellikle bu kuruluşların paralan ile para hükmündeki evrak, senet ve diğer mal
ları aleyhine, bilanço, kesin hesap, rapor, diğer her çeşit evrak ve defterleri üzerinde suç işledikleri 
takdirde, bu suçlardan dolayı, adli olarak kamu görevlileri gibi ceza görürler. 

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

60 inci maddeyi okutuyorum: 
Kullanılacak beyanname, defter ve makbuzlar 
MADDE 60.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında kullanılacak defter, belge, beyan

name, makbuz ve fişler şunlardır: 
a) Üye kayıt defteri. 
b) Üye kayıt beyannamesi. 
c) Genel kurul karar defteri. 
d) Başkanlar kurulu karar defteri. 
e) Yönetim kurulu karar defteri. 
0 Denetim kurulu karar defteri. 
g) Disiplin kurulu karar defteri. 
h) Gelenek ve teamül defteri. 
ı) Demirbaş defteri. 
j) Gelen ve giden evrak kayıt defteri. 
k) Mevzuata uygun muhasebe defterleri. 
1) Kasa defteri. 
m) Gelir ve gider defteri. 
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n) Kıymetli evrak defteri. 
o) Gelir ve gider makbuzu. 
p) Tahsil ve tediye fişi. 
r) Hizmetin gerektirdiği diğer defter ve belgeler. 
Bu Kanuna tabi meslek kuruluşlarında kullanılacak defter, beyanname, makbuz, fiş ve belgeler 

ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle resmî kurum ve kuruluşlara verecekleri belgelerin 
basım ve dağıtımında Konfederasyon yetkilidir. Bu belgelerden Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanından elektronik ortamda düzenlenenlerinin bedeli, bunu düzenleyen esnaf ve sanatkârlar mes
lek kuruluşunca Konfederasyona ödenir. 

Defter, beyanname, makbuz, fiş ve diğer belgeleri yetkisiz olarak basan, bastıran, dağıtan, 
değişik yollardan çoğaltan ve kullananlar bu fiillerinden dolayı Konfederasyonun ilgili Cumhuriyet 
savcılıklarına başvurusu üzerine, genel hükümler çerçevesinde sorumlu olurlar. 

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum: 
Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri 
MADDE 61.- Üyelerin odalara, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların 

Konfederasyona ödeyeceği kayıt ücreti, yıllık aidat ve katılma payları ile esnaf ve sanatkârlar mes
lek kuruluşlarının düzenledikleri belge ve yaptıkları hizmet karşılığı ücretler şunlardır: 

a) Üyenin sicile ilk kayıt yapılması sırasında ödeyeceği kayıt ücreti, asgari ücretin onda birin
den az, yansından fazla olamaz. Kayıt ücreti, esnaf ve sanatkârların sicil kaydı esnasında sicil 
müdürlüğü tarafından tahsil edilir; kayıt ücretinin yarısı sicil ihtiyacında kullanılmak üzere birlik 
adına açılacak banka hesabına, diğer yarısı ise ilgili odanın banka hesabına aktarılır. 

b) Üyenin odaya ödeyeceği yıllık aidat, asgari ücretin onda birinden az, yarısından fazla 
olamaz. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. 

c) Odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona 
ödeyecekleri kayıt ücreti, asgari ücretin yarısından az, tamamından fazla olamaz. 

d) Odaların birlik ve üyesi olduklan federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona, 
her yıl ödeyecekleri katılma payı, ödemeyi yapacak esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun bir ön
ceki yıl gayri safi gelirlerinin % 3'üdür. Katılma payı hesaplamasında; bu Kanuna göre üst kuruluşlar
dan satın alınan evrakın maliyet bedeli ile bu Kanun dışındaki diğer kanuni düzenlemeler nedeniyle 
elde edilen gelirlerin maliyet bedelleri ve bunlar için yapılan giderler gayri safı gelirden mahsup edilir. 

e) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının düzenledikleri ve onayladıkları belgeler ile yap
tıkları hizmet karşılığında alacakları ücretlerin miktar ve oranı; maktu olanlarda bu fıkranın (a) ve 
(b) bentleri uyarınca belirlenecek miktarın onda birinden, nispi olanlarda ise belgede geçen değerin 
binde onundan fazla olamaz. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları tarafından tahsil edilen her türlü gelir, tahsilatı yapan 
ilgili meslek kuruluşunun banka hesabına yatırılır. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ve sicil müdürlüğü hesabına intikal eden paraların mes
lek kuruluşlarına aktarılacak miktarları, elektronik ortamda tahsil edildikleri anda ilgili meslek 
kuruluşunun banka hesabına intikal ettirilir. 

Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda 
kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. Süresi içinde ödenmeyen 
yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca 
verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın 
ve katılma payının bir mislini geçemez. 

- 571 -



T.B.M.M. B:108 7 . 6 . 2005 0 : 5 

Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile 
düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum: 
Fiyat tarifelerinin tespit şekli 
MADDE 62.- Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, 

bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından 
fiyat tarifesinin sunulmasından sonra otuz gün içinde onaylanır veya reddedilir. Onaylanan fiyat 
tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya yedi gün içerisinde bildirilir ve bu andan itibaren 
yürürlüğe girer. Fiyat tarifeleri uygulanacak azami hadleri gösterir. 

Belediyeler veya o yerin en büyük mülkî amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bulmadıkları 
takdirde esnaf teşekkülü ile anlaşmaya varamazlarsa onbeş gün içinde o yerin mülkî amirinin ya da 
görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret ve sanayi veya ticaret odasından bir temsilci 
ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcisinden teşekkül edecek bir komisyonda görüşülüp 
karar verilmesini isteyebilirler. 

Komisyon kararlan salt çoğunlukla alınır. Komisyon, tarifeleri uygun bulmadığı takdirde tarife 
yürürlükten kalkar. 

Komisyon kararına karşı, ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari davaları 
görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu mahkemenin kararı kesindir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun toplu taşıma araçlarının bilet tarifelerinin yapıl
masıyla ilgili 7 nci maddesinin (f) bendi hükmü, bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlar için uygulanmaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

851 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının 62 nci maddesinin 
son fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Recep Koral M. Atilla Maraş 
Ankara İstanbul Şanlıurfa 

Yahya Akman A. Müfit Yetkin 
Şanlıurfa Şanlıurfa 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANVEKİLİ HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
SADULLAH ERGİN (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile düzenleme yapılan toplu taşıma ücret 

tarifelerinin mevcut Büyükşehir Kanunundaki şekli ile Büyükşehirlerde uygulanması gerekli ol
duğundan bu husus önerilmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 
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Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Madde, kabul edilmiştir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum: 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu, 
Mutabakat Komiteleri 

Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu 
MADDE 63.- Esnaf ve sanatkâr meslek kollarını belirlemek ve yıllık gayri safi gelirleri ve böl

gelerin özelliklerine göre esnaf ve sanatkârlar ile tacir ve sanayicinin ayrımını yapmak, 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 1463 üncü maddesinde Bakanlar Kurulunca çıkarılması öngörülen karar 
taslağını hazırlayarak Bakanlığa sunmak üzere; Bakanlık Müsteşarı veya ilgili müsteşar yardım
cısının başkanlığında, Bakanlık, Maliye, Millî Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının 
ilgili genel müdürleri ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bir temsilcisi ile Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliğini temsilen katılan bir temsilci ve Konfederasyonu temsilen katılan bir temsil
ciden oluşan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu kurulmuş
tur. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
64 üncü maddeyi okutuyorum: 
Mutabakat komiteleri 
MADDE 64.- Bu Kanuna tabi odalar arasında veya bu odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları 
çözümlemek üzere il ve ilçelerde mutabakat komiteleri kurulur. Bu komiteler anlaşmazlıkları, Es
naf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun belirleyeceği esaslar 
dahilinde çözüme kavuştururlar. 

Mutabakat komiteleri; 
a) Bu Kanuna tabi odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları 

çözümlemek üzere, İl ve ilçelerde mülkî amirin başkanlığında ilgili odaların ve birliğin birer tem
silcisinden oluşur, oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. 

b) Bu Kanuna tabi odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında 
üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek üzere, il ve ilçelerde mül
ki amirin başkanlığında illerde birlik, ilçelerde ilgili oda ile ticaret veya ticaret ve sanayi odalarının 
birer temsilcisinden oluşur. 

Komite kararlarına karşı ilgililer tarafından on gün içinde yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine 
itiraz edilebilir. Mahkemenin kararı kesindir. Kesinleşen mahkeme kararı üzerine ilgili sicil müdür
lükleri kayıtlarında gerekli işlemi yapmak zorundadırlar. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

65 inci maddeyi okutuyorum: 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Muafiyetler ve Listeler 
Muafiyetler 
MADDE 65.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek 

ve bu amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayri menkuller ile 
bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, katma değer vergisi ve emlak vergisi 
hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 
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BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum: 
Listeler 
MADDE 66.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan ve olağanüstü genel kurul top

lantılarına katılacak üyeleri belirleyen ve seçim kuruluna verilecek olan genel kurul toplantısına 
katılacaklar listesi, Maliye Bakanlığı ile Konfederasyonun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen 
ücret karşılığında ilgili esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşu tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr 
veri tabanından temin edilir. Tahsil edilen ücret tutarları bütçeye gelir kaydedilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum: 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Esnaf ve Sanatkârlar Sicili 
Sicil teşkilatı ve personeli 
MADDE 67.- Esnaf ve sanatkârların sicillerinin, sağlıklı ve güvenli bir şekilde Bakanlık e-es

naf ve sanatkâr veri tabanında tutulması ve yayınlanmasını teminen ticaret davalarına bakan asliye 
hukuk mahkemeleri gözetiminde ve kurulu bulunduğu il idari sınırlan içerisinde çalışmak üzere bir
lik bünyesinde ayrı bir birim olarak Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğü kurulur. Sicilin personel üc
retleri ve diğer giderleri birlik tarafından karşılanır. 

Sicil işlemleri birlik yönetim kurulunun teklif edeceği aday veya adaylar arasından Bakanlık 
tarafından onaylanacak sicil müdürleri tarafından yürütülür. Sicil müdürlerinin en az ön lisans dip
lomasına sahip olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel 
şartları haiz bulunmaları gereklidir. Gerek görülmesi halinde en az lise mezunu olmak kaydı ile sicil 
müdürüne yardımcı olacak personelin ataması birlik yönetim kurulunca yapılır ve Bakanlığa bilgi 
verilir. Sicil müdürlerinin ve personelinin görevden alınmaları atanmalarındaki usule tabidir. 

Bakanlık, sicil müdürlerinin ve diğer sicil personelinin işlemlerini her zaman denetlemeye ve 
görevden alınmasını ilgili birlik yönetim kurulundan istemek de dahil olmak üzere gerekli tedbir
leri almaya yetkilidir. 

Sicil müdürleri, sicil kayıtlarını mevzuata ve gerçeklere uygun olarak tutmak ve izlemekle 
görevli ve sorumludur. Sicil kayıtları üzerinde suç işledikleri belirlenen sicil teşkilatı personeli hak
kında bu suçlarından ve diğer mevzuata aykırı işlemlerinden dolayı kamu görevlileri hakkındaki 
cezalar uygulanır. 

Türk Ticaret Kanununun, ticaret siciline ilişkin 26 ila 40 mcı maddelerinin bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümleri Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğü hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
68 inci maddeyi okutuyorum: 
Sicile kayıt mecburiyeti ve sicil işlemleri 
MADDE 68.- Bu Kanun kapsamındaki esnaf ve sanatkârlar, yanlarında çalışanlar hariç, çalış

maya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve 
Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilen
ler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve 
kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur. 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan sicile kayıt 
sırasında meslek dalı ile ilgili ustalık belgesi istenir. 
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Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtlarında, kendilerinin vergi mükellefi ya da vergiden muaf ol
duklarının belgelenmesi istenir. 

Esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için 
sicile kayıtları şarttır ve sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması gereklidir. Sicile kaydı 
yapılan esnaf ve sanatkârların ilgili odaya kayıt için bilgilerinin gönderilmesi, sicil tarafından elek
tronik ortamda Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir. Esnaf ve sanatkârlar 
kayıt beyannamelerindeki hususlarda meydana gelen değişiklikleri en geç otuz gün içinde sicile bil
dirmek zorundadırlar. 

Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tutarları ya da 
gayri safı iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanlar kendileri istemedikçe ticaret siciline 
ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayda zorlanamazlar. An
cak, yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin 
altı katını aşanların kayıtları, sicil marifetiyle ticaret siciline aktarılır. 

Tescili gerektiren olay veya işlemlerin tamamen veya kısmen sona ermesi veya ortadan kalk
ması halinde sicildeki kayıt ilgilinin talebi üzerine kısmen veya tamamen silinir. 

Sicil müdürü tarafından öldüğü belirlenen ve varisleri tespit edilemeyen esnaf ve sanatkârların 
sicil kayıtlarının silinmesi ve bu hususun Sicil Gazetesinde ilanı doğrudan ve ücretsiz olarak yapılır. 
Bu durumdaki işlemlerden 492 sayılı Harçlar Kanununda belirtilen harçlar tahsil edilmez. 

Sicil işlemleri, sicil müdürleri ve personeli tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf ve 
sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

69 uncu maddeyi okutuyorum: 
Kayıt ve tescil harcı 
MADDE 69.- Esnaf ve sanatkârların sicile kayıt ve tescil harçlarının tutarı 492 sayılı Harçlar 

Kanununun Ticaret Sicili Harçları hükümlerine göre hesap edilecek harcın yarısıdır. Alınan bu har
cın yarısı ilgili birliğe gelir kaydedilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

70 inci maddeyi okutuyorum: 
Sicil Gazetesi 
MADDE 70.- Sicile kayıt edilen ve ilanı gereken hususlar, Bakanlığın gözetim ve denetimi al

tında Konfederasyon tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı kullanılarak elektronik or
tamda Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayınlanır. 

Sicil Gazetesinin çıkarılmasına ilişkin esasları tespit, yayım işlerini sevk ve idare etmek ve 
Bakanlık ile Konfederasyon arasındaki çalışmaları koordine etmek üzere; Bakanlık Müsteşarının 
başkanlığında, ilgili müsteşar yardımcısı, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü ve genel müdür yar
dımcıları ile Konfederasyon genel sekreteri, genel sekreter yardımcısı ve Sicil Gazetesi müdürün
den oluşan Sicil Gazetesi komitesi kurulur. 

Sicil Gazetesinde yayınlanacak ilan ücretleri Sicil Gazetesi komitesinin teklifi ve Bakanlığın 
onayı ile yürürlüğe girecek bir tarife ile belirlenir. Sicil Gazetesi ilan ücretleri sicil tarafından elek
tronik ortamda tahsil edilir ve Sicil Gazetesi hesabına elektronik ortamda aktarılır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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71 inci maddeyi okutuyorum: 
BEŞİNCİ KISIM 

Eğitim 
Eğitimin kapsamı, pratik meslek eğitimi ve denetimi 
MADDE 71.- Bu Kanunun mesleki eğitime ilişkin hükümleri ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim 

Kanununun esnaf ve sanatkâr kesimindeki pratik meslek eğitimini düzenleyen hükümleri Bakanlık, 
Millî Eğitim Bakanlığı ve Konfederasyonun işbirliği ile bütünlük içinde yürütülür. Esnaf ve sanatkâr
ların mesleki eğitimleri, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve 
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa planlanır, yürütülür, değerlendirilir ve denetlenir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
72 nci maddeyi okutuyorum: 
Eğitimin organizasyonu 
MADDE 72.- Bu Kanunda ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirlenen amaçlar doğ

rultusunda esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak ve kalfaların, pratik meslek eğitimini 
gerçekleştirmek, her kademedeki esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının asli görevidir. 

Esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak ve kalfaların, mesleki eğitimlerini organize et
mek için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının bünyesinde birer mesleki eğitim danışmanlığı 
birimi kurulur. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
73 üncü maddeyi okutuyorum: 
Meslek Eğitimi Fonu 
MADDE 73.- Esnaf ve sanatkârların her türlü meslek eğitimi faaliyetini gerçekleştirmek ve 

desteklemek amacıyla Konfederasyon bünyesinde Meslek Eğitimi Fonu kurulur. 
Fonun kaynakları; 
a) Konfederasyon bütçesine her yıl bu amaçla konacak ödenekler, 
b) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının eğitim bütçelerinden ödeyecekleri paylar, 
c) Yapılacak bağışlar ve diğer gelirlerden, 
Oluşur. 
Fonda toplanan kaynak, sadece esnaf ve sanatkâr kesimine yönelik yapılacak meslekî eğitim 

ile bu eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kullanılır. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
74 üncü maddeyi okutuyorum: 
Meslek eğitiminin finansmanı 
MADDE 74.- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları bu Kanunda belirtilen meslek eğitimine 

ilişkin görevleri yerine getirmek için, katılma paylarının hesaplanmasında kullanılan yöntem esas 
alınarak, yıllık gayri safi gelirlerinin % 5'ini ayırmak suretiyle eğitim bütçesi yapmak zorundadırlar. 

Odalar ayırdıkları bu payın beşte birini birliğe, beşte birini varsa federasyona, beşte birini Kon
federasyon bünyesindeki Meslek Eğitimi Fonuna, hesap yılını takip eden mart ayı sonuna kadar 
öderler. Geri kalan miktarı da kendileri mesleki eğitim için kullanırlar. Birlik ve federasyonlar ayır
dıkları bu payın beşte birini Konfederasyon bünyesindeki Meslek Eğitimi Fonuna öderler, geri 
kalan miktarı da kendileri mesleki eğitim için kullanırlar. Konfederasyon ise ayırdığı payın 
tamamını Fona aktarır. 
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BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

75 inci maddeyi okutuyorum: 
ALTINCI KISIM 

Yönetmelikler, Geçici ve Son Hükümler 
Yönetmelikler 
MADDE 75.- Bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesindeki karma odalarda kurulacak meslek komitelerinin kuruluşu ile çalışma 

usul ve esasları Konfederasyon tarafından, 
b) 47 nci maddesindeki, Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserinin görevlendirilmesi, 

görev ve yetkileri ile bunlara ödenecek ücretler Bakanlık tarafından, 
c) 49 uncu maddesinde belirtilen genel kurullarda oy verme işleminin elektronik ortamda 

yapılması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından, 
d) 60 inci maddesindeki, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarınca kullanılacak defter ve 

makbuzlar ile faaliyet konularına ve mevzuata uygun nitelikte muamelat, muhasebe, personel iş
lemlerinin usul ve esasları Konfederasyon tarafından, 

e) 61 inci maddesindeki, kayıt ücretleri ve yıllık aidatlar ile esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarının düzenleyecekleri belgeler ve yaptıkları hizmet karşılığında anılan maddede belirtilen 
hadler içinde kalmak kaydıyla iller ve meslek gruplarının özellikleri dikkate alınarak belirlenecek 
tarifelere göre tahsil edecekleri ücretler Konfederasyon tarafından, 

f) 62 nci maddesindeki, fiyat tarifelerinin düzenleme usul ve esaslarının tayin ve tespiti Kon
federasyon tarafından, 

g) 63 üncü maddesindeki, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon 
Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından, 

h) 67, 68 ve 69 uncu maddelerinde yer alan, sicil işlemlerinin nasıl yürütüleceği, defter ve 
kayıtların ne şekilde tutulacağı, hangi hususların tescil ve ilan edileceği; resen kayıt ve terkin işlem
leri, sicilin denetimi, sicil memurlarına itiraz yolları, sicil personelinin nitelikleri, sorumluluğu 
Bakanlık tarafından, 

ı) 70 inci maddesindeki, Sicil Gazetesinin çıkarılması ve idare şekli, giderlerinin karşılanması, 
gelirlerinin tahsili ve sarfı, ilan ve ücret tarifesi, kayıtlarının tutulması, muamelat ve muhasebe iş
lemlerinin yürütülmesi usul ve esasları ile Sicil Gazetesi komitesi üyelerine Sicil Gazetesi gelir
lerinden karşılanmak ve net aylık miktarı asgari ücret tutarını geçmemek üzere ödenecek huzur hak
ları Bakanlık tarafından, 

j) 71, 72 ve 73 üncü maddelerinde yer alan pratik eğitimin verileceği iş yerleri ve bunların 
denetimine ilişkin hükümlerinin usul ve esasları ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun uy
gulanmasında henüz kapsam içine alınmamış il ve meslek dallarında yapılacak uygulama ve 
verilecek belgeler ile Meslek Eğitimi Fonunun yönetimi ve fon kaynaklarının kullanımı Kon
federasyon tarafından, 

üç ay içerisinde çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. Konfederasyon tarafından hazırlan
ması öngörülen yönetmelikler Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulur. 

Bu Kanunun 4, 16, 26 ve 34 üncü maddelerinde öngörülen örnek ana sözleşmeler Bakanlıkça 
altı ay içinde hazırlanır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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76 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar 
MADDE 76.-17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu yürürlükten kaldırıl

mıştır. Diğer kanunlarda, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa yapılmış olan atıflar bu Kanuna 
yapılmış sayılır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan oda, bir

lik, federasyon ve Konfederasyonun tüzel kişilikleri bu Kanunda öngörülen şartlan yerine getir
meleri kaydıyla devam eder. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olağan ve olağanüstü genel 

kurullarını yapmış ve yapmamış olan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, olağan genel kurul 
toplantılarını ve seçimlerini 2005 yılında olmak üzere; odalar Eylül, Ekim aylarında, birlikler ve 
federasyonlar Kasım ayında, Konfederasyon Aralık ayında, bu Kanuna göre yeniden yaparlar. Bu 
kanuna göre yapılacak ilk seçimlerden itibaren üst üste iki dönem başkanlık ve genel başkanlık 
görevlerinde bulunanlar, iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevlere yeniden seçilemezler. Esnaf 
ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının halen görevde olan yetkili kurulları, bu Kanuna göre 2005 
yılında yapılacak olağan genel kurul ve seçimlere kadar olan görev sürelerini mevcut durumları ile 
tamamlarlar. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlannm 
yapılacak olağanüstü genel kurulları ve seçimleri bu Kanuna göre yapılır ve yetkili organlar bu 
Kanuna göre teşekkül ettirilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 851 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının 
geçici 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Fatsa Mustafa Ataş İsmail Bilen 
Ordu İstanbul Manisa 

Nur Doğan Topaloğlu Mehmet Ceylan 
Ankara Karabük 

"Geçici madde 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olağan ve olağanüstü genel 
kurullarını yapmış ve yapmamış olan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, olağan genel kurul 
toplantılarını ve seçimlerini 2005 yılında olmak üzere; odalar Ekim ayında, birlikler ve federasyon
lar Kasım ayında, konfederasyon Aralık ayında, bu Kanuna göre yeniden yaparlar. Esnaf ve sanat
kârlar meslek kuruluşlarının halen görevde olan yetkili kurulları, bu kanuna göre 2005 yılında 
yapılacak olağan genel kurul ve seçimlere kadar olan görev sürelerini mevcut durumları ile tamam
larlar. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlannm 
yapılacak olağanüstü genel kurulları ve seçimleri bu Kanuna göre yapılır ve yetkili organlar bu 
Kanuna göre teşekkül ettirilir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANVEKİLİ HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Takdire bırakıyoruz. 

- 578 -



T.B.M.M. B : 108 7 . 6 . 2 0 0 5 0 : 5 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Yürürlükteki mevzuata göre üye olmuş olanların bu yasaya uyumlu hale gelecek oda yapılan

malarından dolayı ortaya çıkabilecek yeni oda ve üyeliklerden dolayı hak mahrumiyetlerini ön
lemek, maddeyi daha anlaşılır kılmak, bu yasa tasarısındaki önceki maddelerdeki değişikliklere 
paralel düzenlemeler amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3.- 30.6.2005 tarihine kadar, mevcut esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıtlı 

üyelerin üyelik nitelikleri bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak yönetim 
kurulu tarafından güncelleştirilir. 

Sicile kayıtlı olmayıp odaya kayıtlı üyelerle, odaya kayıtlı olmayıp sicile kayıtlı olan üyelerin 
eksik işlemleri, sicil tarafından oda ve sicil numaraları ilgili odayla irtibatlı olarak verilerek tamam
lanır. Ayrıca, odalar; üyelerine ilişkin bilgilerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncel
leştirilmesini 30.6.2005 tarihine kadar, tamamlamak zorundadırlar. Üyeler de bu süre içinde eksik 
bilgilerini odaya ulaştırmak mecburiyetindedirler. Bu çalışmalar sonucunda vefat ettiği, emekli 
olarak veya başka bir nedenle mesleğini icra etmekten vazgeçtiği tespit edilen üyelerin bilgilerini 
havi listeler oda yönetim kurulunca sicile bildirilir ve bu kişilerin sicil ve oda kayıtları silinir. Bu 
şekilde yapılan terkin işleminden harç alınmaz ve Sicil Gazetesinde yayımı, ücretsiz olarak yapılır. 

Güncelleme çalışmaları sırasında Maliye Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sosyal Sigortalar Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluş
larının veri tabanlarından yararlanılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 851 sıra sayılı "Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 
Tasarısının geçici 3 üncü maddesinde geçen "30.6.2005" ibarelerinin "15.8.2005" olarak değiştiril
mesi ile madde metnine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıda belirtilen hükümlerin ilave edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Haluk Koç Sadullah Ergin Recep Yıldırım 
Samsun Hatay Sakarya 

Zafer Hıdıroğlu Bayram Ali Meral 
Bursa Ankara 

"Oda kayıtları bulunup esnaf ve sanatkâr sicil kayıtları olmayan üyelerin üyeliklerinin bu 
yasaya uygun olarak güncellenmesini temin için üyelik niteliklerini taşımaları kaydıyla ve bir sefere 
mahsus olmak üzere 15.8.2005 tarihine kadar esnaf ve sanatkâr siciline yapılacak kayıtlarında tes
cil harcı ve herhangi bir masraf alınmaz ve bunların sicil gazetesinde ilanı ücretsiz olarak yapılır." 

"Oda üyeliğine istinaden Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu üyesi olan, ancak bu kanunun yürürlüğe girmesiyle üyelik şartlarını taşımadıkları için oda 
üyelikleri sona erenlerin bu kuruma olan üyelikleri yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla 
devam eder." 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANVEKİLİ HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Olumlu görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Buyurun, Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teşekkür ediyorum. 
Hükümetin, öncelikle, bu önergeye katılmasına, komisyonun olumlu takdir belirtmesine teşek

kür ediyorum; çünkü, birçok şoför ve otomobilciler odasından, gerçekten, bir müracaat geldi; bunu 
paylaştık arkadaşlarımızla. Şoför esnafının esnaflıktan çıkarılması durumunda, ilgili şoförler odası, 
hazırun cetveli çıkarma problemiyle karşılaşıyordu. Daha önceden esnaf ve sanatkârlar siciline 
şoför olarak kaydolan üyelerin hazırun cetvelinde görünmemesi durumu mevcuttu. Bu, çıkarılması 
düşünülen kanunla, artık gözükmeyecek; fakat, odalara şoför olarak kayıt yaptıran üyelerin çoğun
luğunun, kayıt yaptırdıktan sonraki yıllarda ticarî araç olarak vergi kayıtlarını yaptırmış oldukları 
bir vakıa. Bu üyelerin meslek değişimleri yapılırken -esnaf ve sanatkârlar sicil memurluğunca- üc
rete tabi olduğundan bir mağduriyet doğacaktı. Bu, böyle bir kolaylık getiriyor. 

Tasarının 2 nci maddesinde yapılan düzenlemeye paralel olarak da, madde metninde geçen 
tarihler tashih ediliyor ve oda kaydı bulunup sicil kaydı bulunmayan üyelerin sicile kayıtlannda 
maddî külfete girmemeleri -ki, 90 YTL'lik bir ücret söz konusuydu, böyle bir külfete girmemeleri-
ve yasaya uyum sağlayamadıkları için oda üyelikleri sona erenlerden, oda üyelikleri sebebiyle Bağ-
Kur üyesi olanların da oda üyeliklerinin düşmesi sonucu mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor. 

Öncelikle teşekkür ediyorum; fakat, bir sıkıntımı da belirtmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, demin, 62 nci maddenin son fıkrası, Sayın Salih Kapusuz'un ilk imza 

sahibi olduğu bir önergeyle madde metninden çıkarıldı. Sayın Bakan buna katılmadı dikkat ettiy
seniz. Bakın, bir yasanın görüşmelerinin yine son noktasına geliyoruz. Yine, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi mi diyeyim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı mı diyeyim, bu Meclisin işlerine 
müdahil oluyorlar, arkadaşlar. 

Arkadaşlar, bakın, hükümetin bakanı, Sayın Bakan "katılmıyorum" diyor ve burada, Grup Baş-
kanvekili arkadaşımızın -ilk imza sahibi- önergesiyle bir maddenin bir fıkrası çıkarılıyor. Biraz 
samimiyet diyorum, biraz içtenlik diyorum. Bir mutabakat varsa, buna sonuna kadar uyalım; yani, 
bundan sonraki süreçte güven unsurunu eksiltmeyelim diyorum değerli arkadaşlarım. Bunu an
lamakta ben güçlük çekiyorum; Sayın Bakan niye "hayır" dedi, siz bu fıkranın çıkarılmasını niye 
istediniz? Belki, açıklama yaparsınız, eğer Melih Gökçek istediyse bunu, lütfen çıkın söyleyin. 
Sayın Gökçek, burada her dakika komisyonda, her dakika kuliste. Yapmayın bunu arkadaşlar. Bu 
Mecliste kanunu yapacaksa burası yapsın. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, oylamadan sonra söz istiyorum. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 4'ü okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunun 16 nci maddesinin birinci fıkrası, bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte faaliyette bulunan İstanbul Bilumum Madeni Eşya Sanatkârları Odaları Birliği için 
uygulanmaz. Bu birlikte İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne bağlı bir sicil müdür yar
dımcısı görev yapar. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Salih Kapusuz; 
buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

HALUK KOÇ (Samsun) - Yazılı müracaat var mı Sayın Başkan? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Emrederseniz olur. 
BAŞKAN - Sayın Koç, bu konuları çok iyi bilirsiniz, lütfen... 
AK PARTİ GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; hepinize saygılar sunuyorum. 
Tabiî, biraz önce geçici 4 üncü madde olarak okunan madde, bir istisnayı ihtiva etmektedir. Bir 

meslek grubuna ait uygulanmayacak hüküm olarak bu kanunda yer almaktadır; ancak, bir hususun 
Genel Kurul tarafından bilinmesi açısından, değerli arkadaşımın biraz önce yapmış olduğu açık
lamalarına bir açıklık getirmek istiyorum. Biliyorsunuz, Genel Kurulumuz tarafından kabul edilmiş 
Büyükşehir Belediye Kanunumuz ve şu anda Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Belediye 
Kanununun daha önce burada kabul edilen hükmü gereği, biz, bu görevi belediyelere verdik; çün
kü, toplutaşımacılıkta en ağırlıklı hizmet yükümlülüğünü kim yerine getiriyor; büyükşehirlerimiz 
veyahut da belediyelerimiz getiriyor. Dolayısıyla, orada, bir tezatı, bir rekabeti, bir karşı karşıya gel
meyi önlemek ve Genel Kurulun daha önce kabul etmiş olduğu yasayla; bunu, aynı istikamette 
buluşturmak adına doğru bir düzenleme yapıyoruz. 

Sayın Bakanımız -doğru- katılmadı; ama, Genel Kurul karar verme mercii olduğu ve karar ver
me yetkisine sahip olduğu için, Genel Kurulumuz o yasayla uyumlu hale getirmiştir. 

Arz eder, teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 
Madde üzerinde şahsı adına, Sayın Tacidar Seyhan; buyurun. 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Şimdi, bir önerge verildi, bu önerge çok tartışıldı arkadaşlarımla benim aramda veya Grubumuz 

arasında. Bizim itiraz ettiğimiz şey şudur: Burada, Sayın Kapusuz'un da ifade ettiği şeyi engelleyen 
bir şey yoktu kanunda. Sayın Bakan orada, Sayın Müsteşar da orada; bunu engelleyen bir ibare ol
madığını ifade ettiler. Bu önerge, buna rağmen geldi ve arkadaşlarımız diyor ki bize bu önerge gel
di, nedeni de, gerekçesi de bu. Bakan diyor ki: "Buna gerek yok." Müsteşar da "gerek yok" diyor. 
Şimdi, biz, bu önergeyi, kimin adına, niye kabul ediyoruz o zaman? Mademki, kanunda böyle bir 
açıklık atfediliyor, Bakanlığın ilgili hukukçuları da bunun doğru olduğuna inanıyor; niye kabul 
ediyoruz? Biz bir şeye itiraz etmiyoruz. Ben her şeyi kabul ediyorum, siz neyi kabul etmiyorsunuz? 
Ya da biz kabul ediyoruz, siz neyi kabul etmiyorsunuz? Bakan kabul ediyor, Müsteşar kabul ediyor, 
komisyon kabul ediyor, neyi reddediyorsunuz? Biz, telefon eden arkadaşlarımızın isteği üzerine, on
lar uygun buluyor diye bu kanunun metnini değiştirmekle yükümlü insanlar mıyız? Biz burada niye 
vanz? Türk Milletinin iradesini temsil etmiyor muyuz? Biz milletin iradesi miyiz; yoksa, bir haklılık 
ifadesinin gereğini yerine getirmek için mi burada bulunuyoruz? Şu an inanabilirsiniz; peki, ya yarın, 
böyle bir ibarenin eklenmesi konusunda bir haklılık nedeni ortadan kalkmış olursa bunu nasıl 
savunacağız? Biz, burada farklı bir şeyi anlatıyoruz; ne bir yargı peşindeyiz ne de bir kınama peşin
deyiz. Biz, niye buradayız, niye uzlaştık, iki aydır geçmeyen bir kanunu neden geçirdik; bir 
mutabakat yoktu, hiç değilse nispî mutabakat sağlandı; bu, her şey demek değildir. Biz, bu kanunu 
çıkarmakla esnafın sorununu çözmedik, sanatkârın sorununu tamamen çözmedik; biz, bir adım attık, 
iyi niyetle bu adıma devam etmek istiyoruz; biz, size destek olmak istiyoruz; ama, biz, kesinlikle mil
letin, halkın bize verdiği iradeyi kullanmak istiyoruz. Ne bir başkası doğru buldu diye kanun değiş
tirmek istiyoruz ne de bir ya da birkaç belediyenin iradesini burada temsil etmek istiyoruz. Madem
ki Bakan katılıyor, mademki Komisyon katılıyor, mademki arkadaşlarımız burada hemfikir, madem
ki biz, gruplar adına hemfikir olduk, bırakın bu böyle kalsın. Bir yanlışlık varsa, getirin, iki günde 
düzeltelim. İtiraz ettiğim, karşı çıktığım tek neden budur, tek gerekçe budur. 
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Hepinizin sağduyusuna güveniyorum, hepinizin insan sevgisine, hepinizin bu millet için değer
li şeyler yaptığına inanıyorum; ama, ben, esnaf-sanatkânn iradesinin bir belediye başkanına veya 
bir oda başkanının isteğine veya direktifine teslim edilmesine karşı çıkıyor, reddediyorum. Biz, yet
miş milyonu temsil ediyoruz, hepimiz yermiş milyon adına buradayız. Öyle bir şey yok, bu öner
geyi verenlere de öyle bir şeyi yasal olarak yakıştırmayı reddediyorum; ama, buna hizmet ettiğini 
anlatmak istiyorum. Biz, eğer bunda uzlaşmışsak, Bakan "bunda bir anlam olarak ifade yanlışlığı 
yok" diyorsa, bu yapılan temsil eden insanlara düşen görev, vazife, salahiyet de onlann siyasî 
iradesine inanç ve saygı göstermektir. Bu, bir mutabakattır; bu bozulmuştur; buna üzüntümüzü ifade 
ediyoruz. Aslında, (a) veya (b) olarak değişiklik açısından yapılan ifade yoktur. Eski ifade, zaten, 
bu önergenin bütününü temsil ediyordu. Kanuna gereksiz, yersiz, amaçsız, sadece kişisel tatmine 
yönelik bir ibare konulmuştur. Bu, bir alışkanlık haline gelmesin diye, sizlerin özgür iradesine bunu 
açıklamak istedim. 

Hepinize saygı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Seyhan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 5'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 
a) Yıllık aidatlarını, 31.12.2003 tarihine kadar ödemeyen oda üyelerinin, bu tarihten önceki 

dönemlere ilişkin yıllık aidat borçları ve gecikme zamlan, 
b) Katılma ve eğitim paylarını, 31.12.2003 tarihine kadar ödemeyen oda, birlik ve federasyon-

lann, bu tarihten önceki dönemlere ait katılma ve eğitim payı borçları ve gecikme zamlan, 
2004 yılına ait yıllık aidat, katılım payı ve eğitim payları asıllarının üç ay içinde ödenmesi kay

dıyla terkin olunur. 
31.12.2003 tarihinden önceki dönemlere ait yıllık aidat ve gecikme zammı borcu olup oda 

tarafından kanuni yollara başvurulduğu halde adresinde bulunamayan ve gayrifaal olduğu anlaşılan 
üyeler oda yönetim kurulunca tespit edilerek sicil ve oda üyelik kayıtlarının silinmesi için sicile bil
dirilir; bu şekilde yapılan terkin işlemlerinin Sicil Gazetesinde yayımı ücretsiz olarak yapılır ve harç 
alınmaz. 

BAŞKAN- Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 6'yı okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 6.- 30.6.2005 tarihine kadar, yapılacak güncelleme çalışmaları sonucunda 

aktif üye sayıları 200'den az olan odalar, Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında Bakanlıkça 
tespit edilir ve bu odalar mahkeme kararma gerek kalmaksızın kendiliğinden fesih olmuş sayılırlar 
ve durum Bakanlık tarafından ilgili birliğe bildirilir. Bu odalar hakkında ilgili birlik tarafından bu 
Kanunun 15 inci maddesinin son fıkrasındaki fesih ile ilgili hüküm uygulanır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 851 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının 
geçici 6 ncı maddede geçen "30.6.2005" ibaresinin "15.8.2005" olarak, "200" ibaresinin "100" 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Mehmet Atilla Maraş Yahya Akman 
Ankara Şanlıurfa Şanlıurfa 

A. Müfit Yetkin Mustafa Elitaş 
Şanlıurfa Kayseri 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANVEKİLİ HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Katılıyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının geçici 2 nci maddesinde yapılan düzenlemeye paralel olarak gerekli değişikliğin 

yapılması hâsıl olmuştur. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 7'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 7.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 

507 sayılı Kanuna göre tesis edilmiş bulunan ajanlıklar kendiliğinden lâğvolur ve haklarında bu 
Kanunun 15 inci maddesinin son fıkrasındaki fesih ile ilgili hüküm uygulanır. Ajanlık üyeleri 
30.6.2005 tarihine kadar, sicil tarafından bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen esaslar dahilinde 
ilgili odalara devir ve kayıt edilir. Bu işlem için üyelerden herhangi bir ücret alınmaz. Bu ajanlık
ların üye kayıt defterleri bağlı olduğu birlik tarafından muhafaza edilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 851 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının 
geçici 7 nci maddede geçen "30.6.2005" ibaresinin "15.8.2005" olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Salih Kapusuz Mehmet Atilla Maraş A. Müfit Yetkin 
Ankara Şanlıurfa Şanlıurfa 

Yahya Akman Mustafa Elitaş 
Şanlıurfa Kayseri 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANVEKİLİ HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Olumlu görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Katılıyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının geçici 2 nci maddesinde yapılan düzenlemeye paralel olarak gerekli değişikliğin 

yapılması hâsıl olmuştur. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
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Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 8'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 8.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 

507 sayılı Kanuna göre büyükşehir statüsündeki illerin il merkezlerine dahil ilçelerde kurulmuş olan 
odalar ile daha sonra büyükşehire dahil edilen ilçelerde kurulmuş odalar mevcut üyelerini muhafaza 
ederler. Ancak, daha sonra yapılacak yeni üyelik kayıtlarında bu odaların çalışma bölgesinde 
faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar isteklerine göre bu odalara veya büyükşehir sınırları içinde 
kurulu bulunan ilgili odaya sicil tarafından kaydedilir. 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 9 uncu maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 9.- Sicil Gazetesinin elektronik ortamda yayımlanmaya başlanmasından ön

ce yayınlanmış nüshaları Bakanlık ve Konfederasyonun gözetim ve işbirliğinde elektronik ortama 
aktarılır. 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 10 uncu maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 10.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce genel sekreter, genel sek

reter yardımcısı ve sicil memuru olarak atanmış olanlarda bu Kanunda belirtilen nitelikler aranmaz; 
sicil memurları sicil müdürü olarak atanmış sayılır. 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 11 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 11- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönet

meliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 12 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 12.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilçelerde kurulu bulunan ve üye 

sayıları 200 den aşağı olan odaların, toplam üye sayıları 200 olması şartıyla üç ay içinde müşterek 
genel kurullarını yaparak birleşmeleri halinde karma oda olarak devam ederler. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, Konya Milletvekili Hasan Anğı söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Anğı. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HASAN ANĞI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Gecenin ilerleyen vaktinde sabrınızı taşırmamak için, birkaç cümleyle, bu tasarıyla ilgili 

bugüne kadar geldiğimiz süreci ve bugünkü çalışmaları özetlemek istiyorum. 
Öncelikle, hükümetimizin hazırladığı bu tasarıya komisyon çalışmalarındaki ve Genel Kurul 

çalışmalarındaki katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. 
Tabiî, geç kalmış bir tasarı; ama, bugün nihayete getiriyoruz; onun için de, hem Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubuna hem de AK Parti Grubumuza teşekkür ediyorum. 
Biz, bununla ne yapıyoruz; esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının teşkilat yasasını hazır

lıyoruz. Bunun üzerine bina edilecek. Esnaf ve sanatkârın sorunları, gündüzden beri, gündeme 
getirilmişti. Bu projelerin üretilmesine katkı sağlanacak. Gerçek esnaf ve sanatkârı tanımlayan, bun
ların örgütlenmesiyle ilgili birtakım istisnalara fırsat vermeden, gerçek yapılarını ortaya koyma, 
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demokratik bir yapılanma içerisinde tabandan tavana bir taşınma sağlanmış olacak ve esnafın, 
sanatkârın kendi örgütlerine karşı bu ilgileri artırılarak, gelecekteki pek çok uygulamalara zemin 
oluşturacak. Buna hepimiz katkı verdik, iyi bir çalışma ortaya koyduk ve bugün de, biraz sonra 
bitirmiş ve tümü üzerindeki oylamamızı, inşallah, yapmış olacağız. 

Bu yasanın getirdiği temel farklılıklar ne diye baktığımız zaman, mevcut 507 sayılı Yasaya 
göre, istisnaları ortadan kaldırıp, gerçek hüviyetine dönüştürülen bir esnaf ve sanatkâr yapısı var. 
Bundan dolayı işsiz güçsüz kalan insanlar varmış gibi bir tanımlama doğru değil; çünkü, bu yasa, 
kimseye iş vermiyor, işinden de etmiyor; ama, üye olmanın da kriterlerini ortaya koyup, esnaf ve 
sanatkârın, yanında çalışanıyla yarışan değil, kendi örgütlenmesini ortaya koyan bir tabloyu burada 
gerçekleştirmiş oluyoruz. Tanımlar açık ve net. Genel kurulların, yönetim kurullarının ve denetim 
kurullarının yetkileri belirlenmiş burada. Önergelerle, bu daha da iyileştirildi; böylece, bundan son
raki çalışmalara ışık tutacak hale dönüştü. 

Ben, tekrar, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, başta hükümetimiz, komisyonumuz ve Genel 
Kurul üyelerimiz olmak üzere, bütün bürokrat arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

Yasanın, tüm esnaf ve sanatkâr camiasına hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Anğı. 
Madde üzerinde 1 önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 851 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının 

geçici 12 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz M. Atilla Maraş A. Müfit Yetkin 

Ankara Şanlıurfa Şanlıurfa 
Yahya Akman Mustafa Elitaş 

Şanlıurfa Kayseri 
"Geçici Madde 12.- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilçelerde kurulu bulunan ve üye 

sayıları 100'den aşağı olan odaların, toplam üye sayıları 100'den aşağı olmaması şartıyla 2005 yılı 
Ekim ayında yapacakları genel kurulları öncesinde müşterek genel kurullarını yaparak birleşmeleri 
halinde, karma oda olarak devam ederler." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANVEKİLİ HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Katılıyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
İlçelerde kurulu bulunan güncellemeyle üye sayıları 100'den az olan odaların birleşmeleri 

halinde üye sayıları 100'ü aşarsa, hayatiyetlerini devam ettirmelerine imkân sağlamak ve birleşmey
le ilgili müşterek genel kurulları ile olağan genel kurullarını yakın tarihlerde yapmalanna imkân 
sağlamak hedeflenmiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

77 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 77.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
78 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 78.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, tasarının tümünün kesin olarak oylanmasından önce ne yön

de oy kullanacağını belirmek üzere, lehte olmak şartıyla, Tokat Milletvekili Zeyid Aslan?.. Yok. 
Yine, lehinde, Bilecik Milletvekili Sayın Yaşar Tüzün; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu kanun tasarısı 

hakkında oyumun rengini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, aylardır Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde olan bu kanun, az son

ra yürütme maddesini de oyladıktan sonra ve Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. 
Değerli arkadaşlar, bu kanun, esnaf ve sanatkârların çalışma koşullarını ve geleneksel iliş

kilerini, gerçekten, tamamen değiştirmektedir. Yine, bu kanun, başta şoförler olmak üzere, bazı es
naf ve sanatkârları dışlamaktadır. Yine, bu kanun, esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik geçmişinden 
gelen geleneksel yapısını ve düzenini bozacaktır. Milyonlarca çırak, kalfa ve ustayı, maalesef, işçi 
konumuna getirecektir. Yıllardan beri süregelen esnaf ve sanatkârımızın çalışma düzenini bozacak
tır. Ancak, bütün bunlara rağmen, yine de, esnaf ve sanatkârların bir altyapısının, bir teşkilat 
yapısının oluşması için de, bundan sonraki günlerde faydalı olacak bir kanundur. 

Ben, bu maddede, özellikle söylemek istediğim, önemli bir konuya değinmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlar, hepimiz seçim bölgelerine gidiyoruz. Seçim bölgemizde yapmış olduğumuz 
ziyaretlerde esnafımızın bizden şu serzenişi oluyor: Biz, gerçekten, namusuyla, dürüst bir şekilde 
çalışan esnafız ve yıl sonu geldiğinde matrahımızı tam olarak vergi dairesine bildiriyoruz. Ancak, 
Maliye Bakanlığı, bizzat il defterdarlarını toplayıp, vergi dairesi müdürlerine baskı yapıp, matrah 
artırımına gidilmesi konusunda üzerimizde yoğun baskı ve tehdit var diyorlar. 

Değerli arkadaşlar, bu ne demektir; eğer siz matrahınızı artırmazsanız, biz de defterlerinizi isteriz, 
size her türlü yasal cezaî işlemi uygularız anlamına geliyor; yani, kısacası, aba altından sopa gösteriliyor. 

Gerçekten, bu ülkede namusuyla, şerefiyle çalışan esnaf ve sanatkârımız var. Böylesine çalışan 
insanlarımızı, tekrar "göstermiş olduğunuz vergi matrahı azdır, düşüktür" diyerek, bunun artırımına 
gidilmesi konusunda, sizlere soruyorum değerli milletvekili arkadaşlarım, sizin seçim bölgenizde 
hiç serzenişte bulunan yok mu?.. Hiç yok mu?.. Demek ki, var; ses gelmediğine göre. 

BAŞKAN - Sayın Tüzün... 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Buyurun Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Lütfen toparlar mısınız Sayın Tüzün. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Sürem var Başkanım. 
AHMET IŞIK (Konya) - Olsun, yine de toparla. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, yine buna benzer bir konu -bunu paylaş

mamız gerekiyor; bu yüce çatı altında bunu gündeme getirmemiz gerekiyor ve paylaşmamız 
gerekiyor- özellikle, 2001 yılında, ülkemizde yaşanan bu malum ekonomik kriz, tüm esnaf ve sanat
kârları ve odaları ciddî ve derinden yaraladı. İllerde bulunan -özellikle bir inşaattan örnek vermek 
istiyorum- yapı denetim büroları veya inşaat mühendisleri odaları, mimarlar odaları, 100 met
rekarelik bir inşaatın sadece inşaat ruhsatı aşamasına gelmesi için ödenecek para, bugünkü rakam
larla, asgarî 3 milyar Türk Lirasıdır. 

Şimdi, bu odalar veya bu inşaat mühendisleri veya mimarlar, vatandaşa yardımcı olmak üzere, 
oda tarifesinin altında düşük ücret almak durumunda kalıyorlar; yani, 100 metrekare inşaatın ruhsat 
için vereceği oda tarifesi 3 milyar ise, mimar arkadaşımız, sırf vatandaşa yardımcı olmak amacında, 
bu rakamı, eğer fatura olarak yine 3 milyar olarak gösterse de vatandaştan düşük ücret alıyor. 

Şimdi, biz, devlet olarak diyoruz ki, hayır kardeşim, sen ondan ne kadar ücret alırsan al, benim 
oda olarak gösterdiğim bu rakamdan fatura kesmek zorundasın. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Tüzün 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Yine, belediyelerimizin, gerçekten, esnafın üzerine çok ciddî bir 

uygulaması söz konusu. Bunlarda detaya girmeyeceğim. Bunları saymaya başladığımız zaman, es
nafın sorunu gerçekten çok fazla ve biz, bu kanunla, gerçekten, esnaf ve sanatkârımıza hiçbir kolay
lık sağlamadık; sadece, oda ve birlik açısından teşkilatın altyapısını oluşturduk. 

Benim, bütün bu saydığım sıkıntılara rağmen, oyumun rengi olumlu olacaktır, evet oyu 
vereceğim; ancak, sizlerden temennim, çok kısa bir süre içerisinde, esnafın bu bahsettiğimiz sorun
larını gündeme getirmek ve bu yüce çatı altında çözüm bulmak olmalıdır diye düşünüyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tüzün. 
Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

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

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

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

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının 

açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 
Oy sayısı: 211 
Kabul: 211 (x) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun teşekkür konuşması yapacaktır. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; bugün, Ahi Evran kültürünü yaşatan ve rejimimizin temel taşını teşkil eden esnaf ve sanatkâr
larımızla ilgili çok önemli bir yasayı kabul etmiş bulunuyorsunuz. Maddelerinin görüşülmesi, 
komisyondaki çalışmalar sırasında birçok görüşler ileri sürüldü. Biz bunu demokratik bir ortamda 
saygıyla karşıladık. Faydalı olan bütün uyanlardan yararlanacağız. Onun için, tek tek cevap verme 
ihtiyacı duymuyorum. Zira, dile getirilen hususlar çeşitli ortamlarda takdirlerinize sunulmuştur. 

Bütün gruplarımıza, gerek AK Parti Grubumuza gerek Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna ve 
diğer parti temsilcisi arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. Başarı sizlerindir, kazanç esnaf ve sanat
kârımız ve milletimizindir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Çalışma süremiz tamamlandığı için, sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla 

görüşmek için, 8 Haziran 2005 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma saati: 23.57 

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

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, işkenceyi önlemek için yapılan işlemlere ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/5624) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇÎÇEK tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 07.04.2005 

( Av.Mesut DJEÖER u 

Diyarbakır Milletvekili 

Sayın Başbakanımız işkenceyi önlemek için 0 tolerans demişti ve bilindiği gibi 
yargıda polislere tebligat ancak çok Özel ilgiyle olabilir gibi düşünce hakim. 

1 - İşkence yapan kişiye yargının adli tebligat* ı yapabilmekte mi? 

2- Tebligat' m düzenli yapılmasını sağlayacak ne gibi işlemler yapılmakta ? 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI Ü6./C&/2005 

Bakan 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli. 18/04/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-104-79 sayılı yazınız. 

b) 22/04/2005 tarihli ve 426 sayılı yazımız. 

îlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandın I ması istenilen 7/5624 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerinize arz ederim. * 

KK: 
Soru önergesi cevabı 
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'Sayın Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5624 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1. maddesinde, kazaî merciler, 
genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler 
tarafından yapılacak bilcümle tebligatın, bu Kanun hükümleri dairesinde Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılacağı; 2. maddesinin birinci 
fıkrasında diğer. kgnunlfatKİa .özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde.zaxar umulan 
işlerde veya aynıyerde bulunan 1. maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire 
ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak tebligatın, kendi memurları veya mahallî 
mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılacağı; 10. maddesinde, tebligatın, tebliğ 
yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılacağı; kendisine tebliğ yapılacak şahsın 
müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılmasının caiz olduğu; 11. maddesinde, 
vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılacağı; 16. maddesinde, kendisine 
tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğin kendisi ile aynı konutta oturan kişilere 
veya hizmetçilerinden birine yapılacağı; 17. maddesinde, belli bir yerde devamlı olarak 
meslek veya sanalını icra edenlerin, o yerde bulunmadıkları takdirde tebliğin aynı yerdeki 
daimi memur veya müstahdemlerinden birine yapılacağı; 18. maddesinde, tebliğ yapılacak 
şahıs otel, hastane, tedavi veya İstirahat evi, fabrika, mektep, talebe yurdu gibi içine serbestçe 
girilemeyen veya arananın kolayca bulunması mümkün olmayan bir yerde bulunuyorsa, 
tebliğin yapılmasını o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın^ amirinin temin 
edeceği; bunlar tarafından muhatabın derhal buldurulması veya tebliğin temini mümkün 
olmazsa, tebliğin kendilerine yapılacağı; 19. maddesinde, tutuklu ve mahkûmlara ait 
tebliğlerin yapılmasını, bunların bulunduğu müessese müdür veya memurunun temin edeceği; 
21. maddesinde, kendisine tebligat yapılacak kimsenin veya bu Kanun hükümlerine göre 
tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbirinin gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden 
imtina ederlerse, tebliğ memurunun tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti 
azasından birine veyahut zabıta amir ve memurlarına imza mukabilinde teslim edeceği ve 
tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına 
yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber 
verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya 
da bildirileceği; ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihin, tebliğ tarihi sayılacağı; muhtar, 
ihtiyar heyeti azalan, zabıta amir ve memurlarının bu hüküm uyarınca kendilerine teslim 
edilen evrakı kabule zorunlu oldukları; 35. maddesinin birinci fıkrasında, kendisine veya 
adresine Kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimsenin, adresini değiştirirse 
yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecbur olduğu ve bundan 
sonraki tebliğlerin bildirilen yeni adrese yapılacağı; ikinci fıkrasında, adresini değiştiren 
kimsenin yenisini bildirmediği ve yeni adres tebliğ memurunca da tespit edilemediği takdirde 
tebliğ olunacak evrakın bir nüshasının eski adrese ait binanın kapısına asılacağı ve asılma 
tarihinin tebliğ tarihi sayılacağı; üçüncü fıkrasında, bundan sonra eski adrese çıkarılan 
tebliğlerin muhataba yapılmış sayılacağı; dördüncü fıkrasında, daha önce tebligat yapılmamış 
olsa bile, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen en son adreslerdeki değişiklikler hakkında da 
bu madde hükümlerinin uygulanacağı; 36. maddesinde, celse esnasında davaya ait evrakın 
taraflara, müdahile veya vekillerine tevdiinin, tebliğ hükmünde olacağı: 39. maddesinde, bu 
Kanun hükümlerine göre kendilerine tebliğ yapılması caiz olan kimselerin o davada hasım 
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olarak alakaları varsa muhatap namına kendilerine tebliğ yapılamayacağı; 41. maddesinde. 
adlî, idarî ve askerî kaza mercileri iJc diğer adalet dairelerinin re'sen veya talep halinde işin 
mahiyetine göre. dairelerinde çalışan memurlar vasıtasıyla tebligat yapılmasına karar 
verebileceği; 52. maddesinde, bu Kanunun uygulanmasında görevli bulunan memur ve 
hizmetliler ile mahalle, köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclisi azalarının işledikleri suçlardan 
dolayı fiillerinin mahiyet ve derecelerine göre Türk Ceza Kanununun Devlet memurlarına ait 
hükümleri ile cezalandırılacakları, yapılacak takibatın inzibatî ceza uygulanmasına engel 
oluşturmayacağı; 53. maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanun gereğince tebligat yapılması 
gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir 
ise fail hakkında bir milyar liradan üç milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunacağı; 
ikinci fıkrasında, eğer bu yanlış bildirme yüzünden her hangi bir gecikme veya zarar husule 
gelirse verilecek para cezasına üç aydan bir yıla kadar hapis cezasının da ilave olunacağı; 54. 
maddesinin birinci fıkrasında, muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimselerin tebliğ 
evrakını muhataplarına en kısa zamanda vermedikleri ve bundan gecikme veya zarar vukua 
geldiği takdirde beşyüz milyon liradan iki milyar liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılacakları: üçüncü fıkrasında, kendisine yapılması gereken tebligatı almayan 
muhatap ile muhatap adına tebligatı kabule mecbur olup da tebligatı kabul etmeyenler 
hakkında da bu cezaların uygulanacağı; 55. maddesinde, muhatap kendisi hakkında tebliğ 
memuruna yalan beyanda bulunursa bir milyar liradan üç milyar liraya kadar; muhatap 
namına tebligat yapılabilecek bir kimsenin, bu Kanunun tatbiki dolayısıyla tebliğ memuruna 
muhatap hakkında yalan beyanda bulunursa beşyüz milyon liradan iki milyar liraya kadar; 
muhatap olmadığı veya muhatap namına tebellüğ etmeye yetkisi bulunmadığı halde tebliğ 
memuruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulunarak tebliğ evrakını alan kimsenin 
bir milyar liradan üç milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılacağı; 56. 
maddesinde,bu Kanun hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı 
koyanlar ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yerden koparan, imha eden veya okunmaz 
hale getirenler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşyüz milyon liradan üç milyar 
liraya kadar ağır para cezasına hükmolunacağı; 

11/09/1959 tarihli ve 10303 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebligat Tüzüğünün 
1. maddesinde, kazaî mercilerin bütün tebliğlerinin. Tebligat Kanunu ve bu Tüzük 
hükümlerine göre Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi veya memur vasıtasıyla yapılacağı; 2. 
maddesinde, kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya gecikmesinde zarar umulan 
işlerde veya aynı yerde bulunan 1. maddede yazılı daire ve müesseseler arasında yahut bu 
daire ve müesseselerde bulunan kişilere tebliğlerin, kendi memurları veya mahallî mülkiye 
amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılacağı; memur vasıtasıyla tebligat yaptırılmasını 
gerektiren sebebin ve işin taallûk ettiği evrakta gösterileceği; zabıta vasıtasıyla tebligat 
yaptırılabilmesi için, tebliği çıkaran merciin, sebebini de zikretmek suretiyle mahallî mülkiye 
amirine müracaat etmesinin gerektiği; 

04/04/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 35. 
maddesinde, tebligatın. 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacağı; 33. 
maddesinde, ilgili taralın yüzüne karşı verilen kararların kendisine tefhim olunacağı ve isterse 
kararın bir suretinin de verileceği, diğer kararların tebliğ olunacağı; ilgili taraf tutuklu ise 
tebliğ edilen evrakın talebi halinde kendisine okunup anlatılacağı; 208. maddesinde, 
iddianamenin, davetiye ile birlikte mahkemece sanığa tebliğ olunacağı; 132. maddesinde, 
kişinin, ifadesinin alınması veya sorgusu için celpname ile davet olunacağı, gelmezse zorla 
getirileceğinin celpnameye yazılabileceği; 209. maddesinde, tutuklu olmayan kişiye tebliğ 
olunacak celpnameye mazereti olmaksızın gelmediği halde tutuklanacağı veya zorla 
getirileceğinin yazılacağı; 34. maddesinin birinci fıkrasında, tebliğ veya infaz edilecek 
kararların Cumhuriyet savcısına verileceği; savcının tebliğ veya infaz için gereken tedbirleri 
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alacağı; üçüncü fıkrasında, sulh hakiminin her nevi tebligatı, karar ve ceza kararnamelerini 
doğrudan doğruya ifa ve infaz edebileceği; 154. maddesinin ikinci fıkrasında, bütün zabıta 
makam ve memurlaruun, el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri 
Cumhuriyet savcılıklarına derhal bildirmek ve Cumhuriyet savcılığının adliyeye ilişkin işlerde 
bütün emirlerini yerine getirmekle yükümlü oldukları; Cumhuriyet savcılarının emirlerini yazılı 
olarak verecekleri, acele hallerde sözlü emir de verebilecekleri; üçüncü fıkrasında. Cumhuriyet 
savcısının yazılı emri üzerine yakalanan kişilerin, olayın sanık ve tanıklarının, yapılan işleme ait 
evrak ile birlikte belirtilen gün, saat ve yerde zabıta kuvvetlerince hazır bulundurulmalarının 
gerektiği; dördüncü fıkrasında, kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde 
kendilerinden islenen adliyeye müteallik vazife veya işlerde suiistimal veyahut ihmal ve 
terahileri görülen Devlet memurlarıyla, Cumhuriyet savcılığının sözlü veya yazılı talep ve 
emirlerini yapmakta suiistimal veya terahileri görülen zabıta amir ve memurları hakkında 
savcılıkça doğrudan doğruya takibatta bulunulacağı; 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, soruşturma, kovuşturma ve infaz evresinde 

tebligat işlemleri, muhatapları arasında ayrım gözetilmeksizin yerine getirilmektedir. 
04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda da, 36. maddesinin 

birinci fıkrasında, mahkeme başkanı veya hâkimin, her türlü tebligatı, tüm gerçek veya özel 
hukuk tüzel kişileri veya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaları yapacağı; ikinci 
fıkrasında, infaz edilecek kararların, Cumhuriyet Başsavcılığına verileceği; 37. maddesinin 
birinci fıkrasında, tebligatın, bu Kanunda belirtilen özel hükümler saklı kalmak koşuluyla, 
ilgili kanunda belirtilen hükümlere göre yapılacağı; 145. maddesinde, ifadesi alınacak veya 
sorgusu yapılacak kişinin davetiye ile çağrılacağı; çağrılma nedeninin açıkça belirtileceği ve 
gelmezse zorla getirileceğinin yazılacağı; 146. maddesinin birinci fıkrasında, hakkında 
tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi için yeterli nedenler bulunan 
şüpheli veya sanığın zorla getirilmesine karar verilebileceği; 176. maddesinin birinci 
fıkrasında, iddianamenin, çağrı kâğıdı ile birlikte sanığa tebliğ olunacağı; ikinci fıkrasında, 
tutuklu olmayan sanığa tebliğ olunacak çağrı kâğıdına mazereti olmaksızın gelmediğinde 
zorla getirileceğinin yazılacağı; tutuklu sanığın çağrılmasının duruşma gününün tebliği 
suretiyle yapılacağı hükümlerine yer verilmiştir. 

öte yandan: insan hakları ihlâllerinin önlenmesi bakımından, 5271 sayılı Kanunun 
uygulanmasına azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda, Cumhuriyet başsavcılıklarına, 
Bakanlığımızca 15/03/2005 tarihli ve 2/8 sayılı Genelge gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇ< 
Bakan 
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2.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, gizli yönetmelik iddialarına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/5667) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 07.04.2005 

Av.Mesut DEĞEj/ 
Diyarbakır Milletvekili 

Hukuk Devletinde kamu düzeninin korunması için gizli-bilgi-belge bulunması 
doğaldır. İdari Usul Yasasında da bu kabul edilmiştir.Ancak " gizli yönetmelik" olmaz.Şöyle 
olur.Resmi Gazetede yayımlanmayabilecek mevzuatla ilgili yasanın izin verdiği kurallar 
çerçevesinde yayımlanmamış yönetmelik olabilir. 

1 - Hükümetiniz Gizli Yönetmelik çıkarmış mıdır? Çıkarmış ise kaç adet ve hangi 
Bakanlıklara göre dağılımı olmaktadır? 

2- Daha önceki hükümetin çıkardığı Gizli Yönetmeliği 58.Hükümetimiz uygulamakta 
mıdır? 

T.C. 2.6.2005 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25/04/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-10553 sayılı yazınız, 

b) 04/05/2005 tarihli ve 47'5 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5667 Ksas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Cemil ÇIÇpK 
Soru önergesi cevabı Bakan) 

5 9 2 -



T.B.M.M. B : 1 0 8 7 . 6 . 2 0 0 5 0 : 5 

Sayın Mesut DEĞF.R 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5667 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Anayasanın 124. maddesinde, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, 
kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve 
bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabileceğinin ve hangi yönetmeliklerin 
Resmî Gazete 'de yayımlanacağının kanunda belirtileceğinin hükme bağlandığı; 

Anayasanın yukarıda yazılı hükmü uyarınca kabul edilen. 24/05/1984 tarihli ve 3011 
sayılı c 'Rcsmî (îazete 'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanuncun 
1. maddesinin birinci fıkrasında, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin işbirliğine, 
yetki ve görev alanlarına ait hükümleri düzenleyen, kamu personeline ait genel hükümleri 
kapsayan ve kamuoyunu ilgilendiren yönetmeliklerin Resmî Gazete'de yayımlanacağı 
belirtildikten sonra, ikinci fıkrasında; "Ancak, millî emniyet ve millî güvenlikle ilgili olan ve 
gizlilik derecesi taşıyan yönetmelikler yayımlanmaz." hükmüne yer verildiği; 

Malûmlarıdır. 
3011 sayılı Kanunun 1. maddesinin yukarıda yazılı ikinci fıkrası kapsamında kalan 

yönetmeliklerin yayımlanması bazı sakıncalara neden olabilecek olup; bu husus, Danıştay 
Sekizinci Dairesinin 23/01/1996 tarihli ve E. 1994/6995, K. 1996/113 sayılı Kararında da; 

"442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesinin değişik ikinci fıkrasında da Bakanlar 
Kurulunca tespit edilecek illerde, olağanüstü hal ilanını gerektiren sebeplere ve şiddet 
hareketlerine ait ciddi belirtilerin köyde veya çevrede ortaya çıkması veya ne sebeple olursa 
olsun köylünün canına ve malına tecavüz hareketlerinin artması hallerinde de valinin teklifi 
vetçişleri Bakanının onayı ile yeteri kadar 'geçici köy korucusu görevlendirilebilir' kuralı yer 
almıştır. 

442 sayılı Kanunun yukarıda anılan maddesinden anlaşılacağı üzere geçici köy 
koruculuğu kurumunun ülkemizin gündeminde yaklaşık 12 yıldır yer alan bölücü terörü 
önlemeye yönelik olarak getirildiği açıktır. Bu itibarla terörü Önlemeye yönelik olarak 
istihdam edilecek olan bu personelin atanmasını, görev alanlarının belirlenmesini, görevlerini, 
sorumluluklarını, eğitimlerini ve işten çıkarılmalarını düzenleyen Geçici Köy Korucuları 
Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayımlanmasının bir takım mahsurları da beraberinde 
getireceği kuşkusuzdur. 

Bu durumda Geçici Köy Korucuları Yönetmeliğinin yukarıda anılan 3011 sayılı 
Yasada belirtilen milli emniyet ve milli güvenlikle ilgili olan ve gizlilik derecesi taşıyan 
yönetmeliklerden olduğunun kabulünün gerekeceğinden hukukî geçerliliğinin Resmi 
Gazetede yayımlanma koşuluna bağlanamaz.'"; 

şeklinde ifade edilmiştir 

Bilgilerinize arz ederim. 
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3.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekâleten ve 
asaleten görev yapan idarî personele ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı 
(7/5674) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
12.04.2005 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn. Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, idari personelden hangileri asaleten görev 
yapmaktadır? 

2. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, idari personelden hangileri vekaleten görev 
yapmaktadır? 

3. Vekaleten görev yapanların asaleten atanmama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI -£,/.<P./2005 

Bakan 
632-

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25/04/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-10553 sayılı yazınız, 

b) 04/05/2005 tarihli ve 471 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5674 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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Sayın Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5674 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımı/ Merkez Teşkilâtında; Müsteşar, üç Müsteşar Yardımcısı, üç Yüksek 
Müşavir, Teftiş Kurulu Başkam, altı Genel Müdür, iki müstakil Daire Başkanı ve oniki Genel 
Müdür Yardımcısının asaleten; iki Müsteşar Yardımcısı, iki Yüksek Müşavir, iki Genel 
Müdür, iki Müstakil Daire Başkanı ve oniki Genel Müdür Yardımcısının vekâleten görev 
yaptığı Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Öte yandan; 24/02/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 37. 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde. Bakanlık Müsteşarlığına, 
Teftiş Kurulu Başkanlığına, müsteşar yardımcılıklarına, yüksek müşavirliklerine, genel 
müdürlüklerine, genel müdür yardımcılıklarına ve müstakil daire başkanlıklarına, Yargıtay ve 
Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış ve bu hakkı kaybetmemiş bulunan birinci sınıf 
hâkim ve savcılar arasından. Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzasını taşıyan 
kararname ile atama yapılacağı; ikinci fıkrasında Bakanlık müşavirliklerine ve genel 
müdürlük daire başkanlıklarına yapılacak atamaların. Bakan onayı ile gerçekleştirileceği; 
üçüncü fıkrasında Bakanlık merkez teşkilâtında olmayıp, yargı görevinden bu görevlere 
atanacakların muvafakatinin alınacağı; 

29/03/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 16/A maddesinin 
birinci fıkrasında. Bakan tarafından kalkınma plânına, yıllık programlara ve mevzuat 
hükümlerine göre verilecek emir, direktif ve görevleri yerine getirmek üzere Bakanlıkta onbeş 
bakanlık yüksek müşaviri görevlendirilebileceği; beşinci fıkrasında bakanlık yüksek 
müşavirliklerine müşterek kararla atama yapılacağı; 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. Asaleten alama işlemleri, anılan hükümler 
gereğince kişilerin çalıştığı süre. talepleri ve makam tensibi çerçevesinde yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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4.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇÎÇEK'in cevabı (7/5675) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
12.04.2005 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn. Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

K 
Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ilimiz ülkemizin sayılı sanayi, ticaret, tanm ve turizm kentleri arasında yer 

almaktadır. Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 

de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 

uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bursa ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktan ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 

projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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ADALET BAKANLIĞI .2./jfa/2005 
Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25/04/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 

0.10.00.02-10553 sayılı yazınız. 
b) 04/05/2005 tarihli ve 463 sayılı yazımız. 

îlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5675 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerinize arz ederim. 

F.K: 
Soru önergesi cevabı • 

Sayın Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

T.B.M.M. 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5675 Esas No.lu 

soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında. Bursa İli Ağır Ceza Mahkemesine 
bağlı adliyelerin hizmetine donanım olarak, 2003 ve 2004 yıllarında, toplam 136 adet 
bilgisayar. 94 adet yazıcı ve 78 adet kesintisiz güç kaynağının tahsis edildiği; 

Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan Adlî Tıp Kurumu için. Bursa İlinde 2003-2004 
yıllan arastnda. laboratuar makine ve teçhizat alımlarında kullanılmak üzere 200.000 YTL. 
ödenek tahsis edildiği, bu ödenekten 198.679 YTL. harcama yapıldığı, 

Bursa E ve H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların 
eğitimleri ve sosyallcştirilmelcrine yönelik olarak, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu iş 
atölyesi ve spor kompleksi yapım işinin 2004 yılı içinde 1.049.000.000.000 TL. bedelle ihale 
edildiği ve aynı yıl içinde tamamlandığı, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu iş atölyesi ve spor 
kompleksi yapım işinin ise 1.185.750.000.000 TL. bedelle 2004 yılı içinde ihale edildiği ve 
2005 yılı içinde tamamlanarak hizmete açılacağı; Bursa H Tipi Kapalı Ceza tnfaz Kurumu 
spor kompleksi ve iş atölyesi bitirildiğinden, bu iş için ayrılan ödeneğin tamamının 2004 yılı 
içinde kullanıldığı; Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu spor kompleksi ve iş atölyesi için 
2004 yılı içinde harcanan ödenek miktarının ise 305.000.000.000 TL. olduğu; bu itibarla 
belirlenen sure içinde tamamlanması plânlanan projelerin süresinde bitirildiği; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır 

Bilgilerinize arz ederim. 
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5.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, MED-PULS adlı şirkete ilişkin sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakam Ali COŞKUN'un cevabı (7/5787) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN tarafında 
yazılı cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bursa İlimizde ikame eden MED-PULS ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE 
TEBBt MALZAME TİC. SAN. LTE> şirketi ; 

1. Ne zaman , nerede kurulmuştur? 
2. Ortakları kimdir. Ortaklık paylan ne kadardır? 
3. Faaliyet alanı nedir? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14.0.BHİ01-3«2-<V 0 2 HAZ 2005 
KONU ; Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: 25.O4.20O5 tarih ve A.01.0.GNS.0.1O.O0.O2-7/5787-10500/31710 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili ismail DEĞERLİ'nin, " MED-PULS adlı şirkete " ilişkin alarak 

tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/5787) esas nolu yazılı soru önergesine ait 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 1 sayfa önerge cevabı 
ANKARA MİLLETVEKİLİ SAVIN İSMAİL DEĞERLİ'NİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

1- 18.10.1996 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Memurluğunda kurulmuştur. 

2- Ortakları; Levent BALCI ve Sinan BAKIRCI'dır. 
Ortaklık Payları; 
Levent BALCI 20 hisse karşılığı 500.000.000.- TL. 
Sinan BAKIRCI 20 hisse karşılığı 500.000.000.- TL.dır. 

3 - Son ortak ve sermaye durumu; 
Sinan BAKIRCI 30O paya karşılık 7.50O. YTL. 
Nilgün Çiğdem BAKIRCI 100 paya karşılık 2.5O0. YTL .dır. 

4- Faaliyet alanı; 
a) Tıp sağlık teşhis ve tedavi ile ilgili özel hastaneler, poliklinikler ve 

laboratuarlar kurmak işletmek. 
b) Ambulans ve hasta nakli hizmetleri yapmak. 
c) Tıbbi ve optik malzeme, eşya, cihaz, ilaç, alet ve ekipmanlarının imal ve 

ticaretini yapmak. 
d) Her nev'i tıbbi kimyasal maddeler ile veteriner ve tarım ilaçları, temizlik 

maddeleri ve aletlerinin ticaretini yapmak. 
e) Şirket konuları ile ilgili olarak bayilikler, mümessillikler vermek almak ve 

taahhütte bulunmak. 
f) Faaliyet konularının gerektirdiği madde malzeme, makine ve yedek 

parçalarını ve mamullerinin ithalat ve ihracatını yapmak. 

navi ve Ticaret 
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SAYFA 506 lOflMYE-ncMBTgiclugjagrel »BdM189»»Wfl:41S1 
fflr)*Mı«n *W. adjnai»} 

Srrkrtn pn»»!» ^IVOn T««"t 
'Jı«n*;<l T«ffTt m? Şener* Wnve»J 

UtaMt» 

a. Har «mı jdınJ mehsOM Ak» 
vtKMmfi. yAda «rai Mnhrln 
cı̂ SNVrt ynen-ah, yı»|Vtnet h m -
nflBpÇIÇftftî l | w e e o n k ı t M P B ^ H U * 

-»k . «aN l l W » » W * ıtetraea. ]•> 
-Jı «?p<iaMh .okraın »mel «afe <*• 
nur* rneeonKıM k»p « • * • * ya* 
inak» W leafcnjd kwnr* t u n * 

rgjByW>_ «CtJddPkk w 
c^vtnbMrfM yıtvıuk hgnuıv a ı i t 
eki yurt JeMrj* T» y«ı dıtaauı in-
bd^eaaı yatmak konott W * » • 

• * ı *»k konu» fc aal ffW Mhn 
ı.knek wfvnriMVt ^rnyenl fjftenr. yen 
>e * - « ! Mc *eae tayiMcM e»vA 
7 « *v ie«ı bqJM«W lAnak evde 
'-v*w*cıkJ neme* Q«a yem «ene*; 
lunank neddıe> ve yndck.k?raı; thnd 

ti, w*sr»a . I t a P M » " •*» 
tek, -er anaı t e m yen/rupi getre* 
* » H j M * * e*m«k • * > yem V«wy 
< OMı* üt'»: !(fe M ' mAmt «e * • 
«<ııl « M ve m*¥Mtamı eep MVnSk 
(*•*»»' kVatanıg», «aktan MMUd 
»smak, her fitt IMılnl *» fteyvar. 
;nl j o > Irnalakm yapmak a*r M * 
t " X » * » * « t « e r n ü M rre> 
hin* yasmık kerene «eneya») İm» 
r-«k Her UıH) ernıen « M « 
vftrnpnnl eile|0Bfl| 16WW lanrfiaa. 
î r ı » W «ojl makina. «rtsdftn h« «e-
««tderN e v n * arar emek h ^ *v 

rnlııır* yaman, *a.irx«rt UjarK 
yvpnak Smrdkky nVndk dcpater k M . 
ı » m * kM>' »•«»'I • * • « * " f «cfk 
e ı w v*» eflanıu ıtuenMaı We ktm-
' ' > * « ı eHPlerkı knal emek «akün-
•. •« tam»* MyfNır »»inle. dJaaıv 
«« ! ı f ı yedennl « O * * * tak» «aya 
lk)H «İme* «OM 1ea¥crlr4 famda. 

d VrIVJCTk udun ItemC n)ferM 
riiW™ek keınflr oeketotı a)meX 
•r^l'^^T «pngll O * * jvrindc y v 
4ü N e v it'iVMl» etaTrt p»n»tL «fr-
p « ı m l ( »«t hef ı y«ıuMWVııi ; n > 
- * «M» Mi «Bl ın t t Mttn 
k M « * ı ' mtnortllS. Html oH<|l| 
» M M * gcyrlr yt^UA MnajiiW «tu-
r-M • . •şir ini nlrriKH kum'ı etankrlı 
H«T"«X İ * W T T « I ' * «"onajeot t t -
r***' iııhfftlt IIBW™Ç Vlt mdtWvrn' 
» • • l W ümet ı *Mt « »*)>-
vJ^iıiı ! | lmr»! f« l taınalı Issuu 
»'«Han ıMıaPı i j lekMi 

OnnıtH M y M ve k^OK * • » k<rfi 
«ı-riın» um: Mnck j»fT«n i m d w« 
<»•• '««•« ve kuhm iqrutof)Ma k"» 
* r ı •«-* - . r>dH»r>k mteoMle «tv 
malt. y v «k' « • yer O M doğ* k*?-
ĥ NHır» ,4c ,j)fflB^nM'h« 1911^ 
dtgefgat mptfe» w Urr«r çelmavıı 
etrnnlc, her UdB rr*h» M» * * * > * * • 
mı « M t ı m jtsrrari MnVtn ; M«e 
rfneV MAtat. m 9 c A M<n » İ m * 
«-•'«nMk, | i « r d l r tupiflı b r i f * 
lr'i«C«ı « • * . I M I » ) « f i *»y« m i » 
ci-^ırrA > V A * I t M » 1 ! »Kn* Vonuu 
«e «i» ytn V » W »* yurt 9 * » M 
l«-»«4eOWfr » « « . 

«. *rr Uru M U «t]» 
»r/»»lı.i t».ıs(m «e lentitM rnaMe-
l(-.r. TY btııdcMı (ByUklfiM Urn«iı 
itvMr-rn! «(««X MMM«rinS MrmA 
km»*n* rnwy* « M i ı ıvaf, « . 
>* 4 P H Ü M ıptjrt «e amch»<Tla ye-
dfKlr*» *»>* *(>mth M>«y* «K 
nrt Kr»l«MnS Ihntt «Htetı «ı«l el-
»•* vuri ((indi ve dwd*. ıt«r( w 
N'!*|. *»/ p?|« tYarü (TtjrhJ y«pa-
•mv ' # M Ü < tWf* vr» «nMe * 
rNAtr. 

' C IMI w Jwle> rırr ırvl fni'el 

vt-^rtı nw>*tıi «c «gyrimeMul n?hn 

j . u«Mf«ır «MMI M W Ü I s*et 
Mnc rjr«lk> »kVtant k««raj 
hv Wtt temı«YI llıMMrMn laır. 
Kilitlini MMO* ar»* «it»)!* 
MHfn(l| knM MKuyuk «>t* «I. 
(MK tos 'iMifcn M'tfmtnotL 

KetatteŞııbe 

*<lw« mvrıRl KMMUd k 6*tf 
«tk> IBHI « M M * rwd)Wi»r. 
*m« Seneyi re .TevM Bt-
kıntrjiKt H* I ve r̂Ut *jt«tu jun 
»ti «e pM dif nM «ubeter • * * » , 

rjkuterı « ( M M ^eget n « t* • * 
»19 k M M »bet" MDerak Oteı* 
TB(rcH<ı*)nıwe>. 

ımdN« 

« * • * * T-TJt. 4* . im Wjd >. 
Ati feıMeırvrı 3 flMifMM b*>9 W" 
«freı % 10 ırnferak umun* j«d»k 
akM(« tMtnir. KlıdM ab k«mmn 

ı m m m ı toptu «mm. « « m i 
j*J> kVWl»' t^krl »ınriKn»»!» » 
«t * t i W «emri eda» hMHk*. 
lam t«ny<<e kSf̂ f̂. 

VetfeDMM 
MtffcT*. 

KW«k OVo» ekktl eemeıreıiııh « 
n üne pkraaı• keder eeıev. tu 
*«e>«raniMieei , l * ^ * » » * » n * • 
f)Hl dkeneterr ejeıknaMd rtoeım 
CkMar, 

Kenyat T» bar>T Oajk yedek 
jkjc* «e kanın «e e e u «nanmaj 
llttDralenrej rjpre ajınnnaf aeıckkn 
mebkrj aal karsan arjiMrıeRnıaa Kk> 
«eder»» ke»'ee|«irnij. 

OfJK 

ftı «aaa vukankakı ırmeft «• 
mayaa fiujuaaı h«*krt» TrjıtTier 
ntr R*nwlvıajn kgkaMM lt«k eki-

. «.«».»»..fi 
MOfd omvOe at gaa* aOOramılt 
oHıp nC.ON.406.*TV. ay. 

* . «« eeya «e*«c MAeeojBoa,. 
«L M»y«jmajeO ferekMiı 
AyVBn 

B. 4 «ara. k«erlaı 1B9.4do.no.-TL 
(rlMydn t y M0cete> «r«ok̂  \* 
nlaıden tınnlMaean ad eıenlk b-
m»merı «**«_DdrWe Ot* * t» I 
leagt tnıdndlrı lFa9ran ee #y 
«Mkıde * 7* l o/UM' kurunmç» 
fl"aeak kanm ger» X*.\m «»• 
•fada tdiBteeWı. <u rnnuMki iVm-
w ıMesMfeemcflrt «ar» ırMeali uy. 
•netok JıeeXıı>. 

MaddBT 

S M I M Üt amer T g * Taard X » 
ıgnunun J7. maddMi IraMNerl 
'**kk« kakradt «ar|ıy*i air*n( marle> 
.!Wrı tVvnoVso yen» «a az b» B> 
.:oel»«»»j<r«nt«eijee(W. 

$rMen hnrfnT 
M a t t a * 

dH»r kvwk» HarmDan »d?KrW.e> 
vtvA kkkje rffldOr knanrJaa 
^rintay. »( «a j * iç* ****** 
t**** «Mt mMOr) «Umk 
fKf»»t(ir. 

b. Kaadajrhe monkMden skrkndn 
taven r*na vau eeVeraM <mw 
İ l lama» ve «aamjt v tMI 
k*rmae«l9 üvakkı kara/ «erik* 

l r W * ^ C h a » S r ^ r t j l M » * H 
v* Tajf> r a a M M TKaret « • Seaeyl 
UnkjEİ tftoS Ana Sfc&*r»aiklr 

»rkeenTa 
MetMrt 

^Irıâa rıvÇdÖder (errıe. dOC' 
S M M «aar» edteek kneriar «nalav 
..<m* Me/ırtaarl »Mbk, Heol <• >v> 
«haivr. 

Qneer| a>MSedpı raarfi rVkılân 
Tanm fcrte» Tcand it *«Noî l > 
« U d « M o h t ait ıtta 7TN*e»rA 
<qra»Wki « " * « ' tarekn«w « M 
ajtplaa Ska>9ı. 

M a * * * 

J"*iOİ «arJWl,l9«ne lekeedl ad»n 
a.aıua 'erpe'"* Banarla deleıeri' 

oakrtrı «e trrrvkkın <t*&> tu'ua** 
" İ R İ M firkat kg«ui. 

devem o*w 
m p ı r r a k Mah. AliaaRMk Od. 

sun * «»t * • . « o * OfmM-
larae TC vendMu» 

SinMtrAıraı 
KOkSld» Cad HmunrjOk. Si. D. I 

•tMOOeraaai " -

keruVMI drtttJtV loraa> İnhana I bunkv Ocarinde W» : Mhal larMrrvf. 
earanttı. — • - • - * — 

ü Srkedrrilia moo*ıOJû«r an» I . «kkakı 
»»llnmede 0»>Du * I S yalrjıae |«y<)ea1edft>JlıuMkı«.j' iÇ». r w n . r o 
Uvent sak*. 9ne* &Am*ı«ı grE- m*, «cari w«H «a «ukukl ıaa*ıM 

rtlnalkjedetdr; «ek l im* . 

r. pum 
iokı UBirı*ı * * * • <n; M d e d f gt-
KdmeriMıeH *aaep fkfaja, deak* ee 
tana] emek Wı»ye «ermet *e tjıe-
kımka aa*ıkr«nlıua»rM teedraM <•*• 
tek Indfa «Okne rj^rmeabıi 
mdlMyed ar k v *K«» andı ennek 
M a n a * * »etfr ve İ M J «ara*. 

ydaJtn aJefa4K tarovvalan 

(kkeda n»M*S 8us« It-Oemnr.- ' 
«MÜ iK»ı*^Sdk.,'/A«reei «kev 
aejeıaet *MH ae«tRic«. etk, M. f 
Ü dcr.'Ma» «c*i>Wns> |ml m> 
<ee taamı «ieMie K*el ve TOruVe 
Taam 9eji «aıatırMe lan am.*/ 
v» eynea Seney «t IkMml 8e-
lajr««aia Vf*. tndl •) ayı ee» 

leMOOsrMrgas-aurr* 
TOlfynAb«W 

İVMnuana M 9»/a» 
1, 8«W«IıirT ArW> * t » 
t Mlea«»f»jrw" wıe 

(MKülOdİtn 

ButtTıolnltei 
ı*e*«%*»rten 

SE«I Hal difi«»IW 

aKteHn apreni hre>nv( On» 
«cdjkk HUrne(kjrl ı* Tıfeki katonaıe 
T<«rtjT« Sanayıiirrtlcd 9>*e*»r. 

' (« * •" *WkM <R kenece «**?«• 
W«»n>'. 

». T»> ssajı* mu* v« tut* »e »• 
e* Dtel PıaaejnenK. poBkUkky m 
late^dvrtıkykerrnık ieleknke. 

t . ArrtjMenl «a Hana n*l<r 1i». 

"*Weneı. ştradln Odcrınat t|irıu> 
yerJnn jıandan « H t m hmıa «€M 
CfMklerm kanrr/a deffUHeaty. 

Madde» 

9naj<n nrjea» y * O o * i y m W-
rnei ejgnd «egav r r Velaı * m n 
fkn ( M tana arar. vejaıa A ha. 
<a> vık »At fa kelin «tatk kurul. 
«trBu ,aa>»ten 4*a«r<aqk AraM, 
«pnffl eenfitnd «ana a f . 

K » T , DeJnrVraa. 

Vkaen ea* kan rasanıt aeraM» 
ı luıaaann fıiavıknjaraaan Hraa 
katar- mUdamV. M ianftn r * aa-
*» anele % » Mk/at akçeal ayraır. 
naa>nj enaaJaa> MBnnaı «eıaıe/e 
diçikıe*» H u n V l »l»p««nde 
dajdıi». Knm V * rMraVede Het». 
dıriaaı dafretnau. kıtrflâtfnla" 

Ocd^nan Sk. Me. » 4 

t » , Bu t * I Sana* «e Tratna 
MOdOn^Onda te.1»/ı«N ladM c*)' 
M »e kurAajvn» 'Üt venVı «faBıd» 
enad yetjU gorea a. nHarajiaOen 
M o . i B M M * ve « i t » eavı •» 
HMk* mkaı «raaWkHW«aidJn ve 
anaattltaneee y« ı * « * r » JeŞny 
eden OureA S natedkjkıdbl 
* f a ı m t a * ve 5"fl» tseı e» 
lapBnte rnaja beyennaiıioMarı tejonkı 
kJ»M)eM taF*n« « W e*yalı T M 
Tkaifl reeuı W(r>eııae>ne «yejun 
e W v * « « n $ f j M z o e ¥ t e » ) n J e . 
re d»(fl«*ıdı 1>.ıe.<ll> ttrkftıde 
y j i ^ c ^ k j » > N r â 5 « 5 7 -

Karar Sm Ne. 1 . 
Tra* <f.(»,1»M _ _ _ 
Mtnayvn rfreVlrajıia)!! w ftflttanı: 

OOnv « M M w m»W «t>OM 
fUMınA. 

T^ftt*1"- ^«o-1 »e «M* 
aHe|eWVt a}9 I r f 90^e«*r laflr^fal 

«W'ı -
rVOttnn «di Vt edya*: aattrı 

Bek.* 

rteernateeti 

TC S»*» ! ve tkaVM ftdıanagi ı 
«aneyi <re Tk«njl MCeVOMagn 
ı*.ıo .ıiM «Mtı nun» hm 
"O an ' k»ı\wwts l * ı «Men 
ar iMMıkı evdOrı )4paın gjr-v tek-
• M v« moor> eeahd aa nge «Mtkır 

t Tıîajl ve OpA* rnaksnr. raya 
ginaı aas. atel ve ııkcrnenkyırun 
Imd w tçereani rearnek 

1 d. Her mmi ttei kmru*) •««**> 
ler ke vdertıer «o wnm »tffn. te-
n i ı A rraaadıakd ire fkrterkiin Marv* 
SKvajm*. 

e. Şitat kanviao A» 5y» arunfc 
eeyiüıKf jra)«idaıı»we' vetnek a* 
•nal M ajereıRk! hlaınmdı. 

A 'aaiiya aard*r»>»ı B T " J M İ « ! 
mıaai n^ejedaV rraıkkıe ve redek 
perHBinm <• man/ıeriniıı »*afat ve 

'ejf4n.il yani edn}e)ni eOnjel kjtnde 
k w » ejlrrnrrrnı ırkel kjk) tu duvm 
«es*ı e e M i cayar, şrkekn kmıkri 
«reeındaM edrnaMt vey* datf |Uk 
ynpegı ed«we yapılan ••»>»<»' k» 
M r^knkj mnkr. 

I M e l Sara* «e taM •» • 
Hankgın* bap; «ermek jartıyk) yvd 
leinee ve vul «iHaJı |td>n>er 

«JflKBn «}«•< tmıca ve Han «a-
0ft> V>r*Mr) bacJdrnM Otard «4 
rkfrr. 

F>ke«n »BnnayvrV Her eki 
jrj o c a o » -n kibe» <»efirer*de <o 
taaeoyt • « » * * « ' < oArAHfcdm-n. 

20 M U * karrnBı 500<WJ.0«..Tt' 
UveniReto 

» hleır k o r u j - 5O0.«r>,C».Tiv 
Çfmjn OejRefpı 

¥ 6 tVfla)ffl(aVr leW"^l?? *î»lWfelfW' 
9M«( lerranpriıvr 1rt • S » 
M O M - T l d «M» 1rV*VMM BRJA-
«M «c ar k * ı * (oma TMOOO.aM 
D d M 91.ie. lrM aaNnde 

»Irkeı ̂  ._ 
ojen r̂lkJê rebjBiBjk. kj»n Aaeaynaf 
•enulerde 1».k/e«e tarjr»*»»». 

ı . trrıMn tutyel 
(d'IrnkajaTI'fVknft 'prı 
aerajkjrdı l i l t r M » r^kjru** 

1 9 r U e a kderl • > ig rt de) o > 
aaanam v m * a v R t a ı vade* 
bMarırnalert gjmek Inaaing «e t**> 
lariaa; didik Her tt^fi aredryf lemkı 
«mek taı nedenle « C T M rtnı^e»" 

3. M K k arıaa as daC ek)«k 
e>«e>yı Mtekjnn ve «ecMVln'n n> 
• * ien M * . '<Md vyJifldW 
flfieı lernkıeeBrı vermek İpotek njatn 
vr. e«Je» «yaranan aknek ve »nalan 
avyıprnca, erernak. 

«. Ş**m kjaiyel keaıMnıe gt-
>en snı l VI dejrı yalınrnVnaı W»n. 

i. rJHten ifM I9V1 o r « i * 
Bdjrni'i iktaar <awk devrevvek ve 

SeAnaa» atahoı M P O » I anaMer 
kıııyrenun «aaae» knmaa/ aelıeatr» 
ua H n enaaaıırn jnM* '<nj*>r. 
Bkamdı aaradrla «ırUksn 'authkK. 
de» ona» kaanec» 

Sirke», e» Herim I t r k Treeret k > 
nurunun V. maddi»; n»aj«*- l 
M» « m a * lam ««eavi markaj 
r*burjrafc£j fo<dfrWi*Bk,vu». 
te trj «geri 7 ÇO* «vırM y(paV. 

«rreenld ind 
raadde» 

Ş*WWa HW* »*Ç MÜ9Wpe»«tJıi «jr» 
tekky kUnAı tenjl.Mnn W(Hnd t kir 
ver» «r*at r » » .»a»kn#n 
r»«0*V. kt « VM içm Levnet Be» . 
Ancvtrrnak Hkpe-^ık C«d, Bin) î 
ApL ne. 59 dB O, nıi»na>d6lin>* 
TC uynAV f » Saıan aaaıırı 
HgaOnOİ'Caft Hftf-no*ll İ t 0.1 
ı«ew Daaıanrjeıl B y « TC vjOHv 
ekkeı rntdBden a u n * wcari»lerev. 

»Metil medonci lemat edene. 
S* . r i Ihan edeeek irW»lr «rkdaa' 
k n u «riarajerı inken, itedl ve kın 

(Pmıw s:7.»ayıew> 
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î . -w*n m rOeVılee Lmenl Caka, 
S A M Bakırsı «Muin <kıv*>ı t « n * 
v«a «Mtate** « O T * » * * «neı «te 
jMw« <**»* v» uram Mnt<teti>. 

MQev4«itrl Oc0|aj'VaVıeaB 
ı»«WU 
U U M ı talarfft M m r a ı <ı*m 

urnoynHn yvnjevJe'l teMamı 
tcrnl «astı »batta)» Wwe>nyla 
oVftılıfcMir. 

Veda» 11 

««M »ay* W yi « * M ı f » « A 
«*t j e < * «fetolMMcı* obana» V 
W iHMbpejnnın WHiW l«°»cf 
ra*lu»»> M * 4 gononden Mt ımı 
( * ' *y e j M r «enayi ve- Itovcı Be-
^j"*^ı a s * * r l w njanjı 
MÜtMıODont gan«<İK«»r. 

$meF> hMfr yk O d * a y n ı «4. 
• M v«Hfl «ayar v» Ana* a«rwn 
41, OMI<0 H U «er. toto. Ak h*Me 
V* elaVe* katkı « u n * e«ul*4 ı | 
10*101 beetyaıA Afakk eytfkı eo-
nunou ojOno beer. 

nd/tn ÇrbfiRaıı 
M * * e 1 S 

5.*eüı lan I4n yap*™, n*r«eeil 
ntr>ro*nmı çanvMlıejUlndie) * •> * • 

• Jmhn n*tor*r. Sat ejaean ha- et-
nc m ı * 1b a WHyM akaMİ t/ıtır. 
ittin, ntvjentM "»s*** /*™ 
{ftrvnij »errntyt occrtıden MaMiııi 
Olumnrje 0 » * » / . KM» itfnjfl raan-
lert» kaaodSvteM rftgikimp k e » -
lattınk)* avManarn Terk D o n * K>-
nvnumııı * M ııaaJJbjHn i 
lAnnrMi } «savarak. >*•"* ae-
rr#ıep * 10 avriartt uatja* yede*. 
aJİeeyr («on». « W M «k M İte 
» * » • « <M<klno« veya .jiıbet 
• d * * l|Jt(* "n.el " y i m ı H 
rJwnp»err» lir/aneye «l.nk vertaıcıe 
«jb> Vanvrlr» jlıkd Mimcjmkta «A 
«I % $t M Mffri «dan htı»*rj» 
em- taıımıı feejkd». 

İMynl « K Ç M * « ( « îr.»wyı*'riı 
% JO «"*» gıVı*Mır« kaoar « y i * 
•« meıenn t&ntv nurte yen* 
d»> İ M » * «kceHnh ayrieııârn d i . 
vw* otunur. 

K e m * * * IılVM BhfEk4^e »unun 
«n bil j m M t k » » u M m M o : 
05'f ej"e»UIJ- gereken ü A W et') 
Miden *y>ıi»n«l(« M a M M m kav 
OtfınMvM. 

Ov i m eMft t tnfe tvMrraym 
KiMilıır hemavj» In/n Tkatrf V». 
runun •vftOMe'i ııygutonp. 

D»yn|>j Ve*»* 

ıtm If. her ReK D M ÜimytMl M * * 
dê eV 4c VANVİM!/ ihçlpid ı^ •'HkjA 
•m <c»naW w « «cMM» 
dOtmkriH». 

M M M « « 
S # « k « « * m « M M * 

l l t n l « i l k «.ıh» ««kaifir. 

Btotlmn BıytuıKM Bukjım' 

UM-Huc Ûcd fakjık HKmrtfK 

Hku Vmet « î ı k t * w t m » > 
»tini •» OBMhmf >«jr^w»»t»i »• 
cştemrif .v» -TQA T K M t Kwar 

*oJ««l ı i» vtıMcdr. 
A!»a*l0{c4 
Mn»^<H>«OTM»jWI)rV. 
• « » d k J | j | P i ş » ı t « 

«,S0O.OW.-Tl «ynga * ı 

0<HW.v 
. « v ^ l D«l» İma 
S"«rt Bakıcı «•(« 

ir. 5$« 
Mi 0 ; ay 

Scnayecl: 

(W»J(!l/5«a) 

EMİR 

-notl l IWWr<jıt M M M M ıyVw*A 
9k |qtltrf ^kjt) Imııkımifcıt. 

1. Apta l ı Ar 
*CwnÂkj 
KtlK" * t | a MM. N 2 Uenoon 

İ D * 

t »fal An 
TCıırykkı 
b a n ı r*m •"*", *), » Ufnf-

II An 

Mr4>P1lu OCT! Stpkk XtaTcW 
w Tıbbi V»l»»'n» Tieoml vf »«•»yi 

51MC |rw inl i a v ı * t tttt-
«Crt*1 HndU « M * K I 
sOMimffkıA n ı « 4 « >»(itı nufut-
ı*r(in tfflcçtirv vnrrtıftımTVı t ty t^ 

M»«e 3: d »ıHc ınu c«tr«c w . 

Inrl 'Vcanr SUt M W < ı « W ı * « l 

» « K A M n/MOlfAT MADfNCIUK 
W J M T WNAYİ VE I ICMt tT 

UMtTf» IİPKCTT 

• T U srUksjncılnM « M * nenun 
«nsna«t ı u m m ı eMH«k> b « n . 
k>n H ttitnigkı K)wHu «es*N n f 
nnıf>ltıW* vtmi l Wwnuı (w 
kandj W M «JçS ı**»»t«> v» «M-
<tt invtıu «koli ( lm«ı« 
TTİCMİCAK g » * 3.KLISM W»|M» 
t!«jr ( « M f i vt avı tfcletmsMn 
•|«{Mk r*»k MÛKJUJVI İ M cbnk 

KMIrOmttl 

Kurar « t t rte. 1 
K»r«r - > W l . f t i nc 
T D B » » * T«ıN W ı p « 
«•«ktVKK A«< <* SOHlk f l A M l 

Arı Nal « • > « * > « ! 

JkMt omkbn «kkft <w*atincle 
*aai «0,80 t » We<»-(»k. *>«»fcW 
a°flwın a*aawla4* psVâşffAfUr. 

GSMami a U ı ( an» »Sr» |»n* * l 
«t najiMtal M'egktte » M « 
mOOOrlpeapa 3 y / » > v (n * U W t 
M1P»ıalani(*M<ıtt 

oa ıvy* '» 
? 1 l « mWCO «pkttn ArTna 

I M a i n i r a » » ' ılakınr t * « * y * * * 
M M » * ' OMS n ıbal Wjl«r oe«Jf> 
* « «kH« * » H ^ » i»» Urke^ ı 'm-

I t ı M m H OeOntt aantar natır 
4e akjgtkajaaıınsra v« 
irtrçl*ıj»»M)ra MıO»lıl»*mo " S t 
IMJ <*m yeKi « a r * orttagı ^ ı » 
WV«IAniarlr 

«aMtahAnhat 
MM A« f l tw 
Rop An kıtta 

A f f f c U k * * M > n e % l n a M I 
« •Mf l w TajaaM U M M { I M I 

T«uJnvMı 
Kaan* f a ş a M » 

Afafifa üttVM 

>M«t« BmaM Aa HaHjd **«-
«ancM h » M $)R«I >» T*ay«l U 
ata*) ŞMaw«r. 

««Cin «ırrtnl lnfi«»o*. AOajft 
f an i ÇaMMk CaaVaH N. flKT 
feman t)Mrav. 9ılM> W>ta 
CıaUcri M. 19 Manaman l^nv At
ıf" ffHtfOkft l » a v t t «Ctm 
JİeltftK l M d va lws>a Umt S W 
ONCIMMM »»n «a»»'ve tim* 
janavt «t TttaaD Wnn,| | .aı t»d!«. 
ir. THcl »t * M M M } d n ! 
yâprian aAa]pHi şMeaış yapAfus 
«jnW Tt*«l R tan » * ' W » a * f 
« ı * ( l ar*»»î «knajurtı «Jman ) • • 
n> a P H M Katal ' « M * * S S t * . 
n»»»« aiksl iy*ı ta Aman telh *»• 
tMCB/»V. 

i . M»r UW Mam î a>c«maj) * -
n * pmaW u t * l a n fakır SffiM te-
»Ml ıMftsmeüri akn «Manı « * U h 

ti mtmtAiin s>m »>i»aı v » e » ı * 

t i M * * * ! V "<ekMv W | I M M 

inak majka t«WI rttaart M « e ^ 
i»» «raak »> kwvoria hw o«» 

K ı n k t 

« * 4 » «M» aynirtrı a^ »i-

1 Yv1i « M * va 6?na> Kr» ha. 
aa ıfcnir HaıMaj . «ıaj%A l ( pA 
aı kiflia IMmAMrBi najılyatıiınkan 
• t Nıraiul M « I « İ K > « w * p a * 
<na T» a ) * 4 m lon-Aps ((»ı taln. 
Mka<*w.«a.if«iıM 

J Kşr s « kvr oaa» «t , « t M 
"adao oosîrtr, ıı «acı U-ntttn 
nhaıl «kıaA VayQ>>la 'ite»v*Ml » a , 
•vnnam «» ı»ıy* v M l a l A M 

a. »taaiyu Jı«nvı« >*' *J>i ket 
«cali ı«kH'iını((«ı «alın ahnmuı 
>innn*ıaı ki«y* tt-»T*ıi n 

f. NAtyat l*9V|e«>>takı 
)«p<labMu>»' •(*) yurt k>>de w v > 
f « M M * <«M * • * •«> ktraHanauı 
Un*» ırıılkBiji aaan Mrmttı ve 

t . Y<M ianfe « yurt «itme* 
p ıWt / «eırat latrşs rt W 
i»M»<Ci»yV« 7JWnnı» gnreM ctan 
M» «sıtotarm M a otmmaaı Ot-
lt*««Mı ye Matya «aatoanr v» 
(Hı$aftrııaa< 

7. He.' Org !f maHMlan «/t % 
nannHan v» BıKakV y o * * 
antremi ı fm Mvw itMlf» ve İh-
laggam y M A n » 

«. VıM «;w<e> ve <*|r**> ratatf «e 
« W Mr ıtMi inaaM Mhnparfinea 
Mkı««ok « kajaMar y*o«cl| >oh>-
a>» fknek har lOnt kajatfA pTıa 
«•oje tanrMnl ye fn^*>i«ı rfcmt* 
Kıkıiy^mvMr 

. S. Hw tf* o» hanagn kr p a Ş 
«r Pin» »tailAek krıakjnaiı v* «Jı«. »* 

«J. Mutana sora Kor* b M * 
l*Mr*B> k>ı < W K | r M Bt^ l r w 
•<««*ıi kjlHalariıı: p^HOreh^Ur 

i» . Var amı ırajiM n»te-xı« «V 
mlr emli j c ^ r (nftu aalttvMa 
>XI |n«l hçr 1 0 * M i r C M M . ı>-

<1l W «e*u m«Mi'«» tttKM w«-
lâiaiaı. <nM*l v» W / M T »^arytfo-
ı«air> vktv rfaç Vrpma nsftaııatl ve^ 
a t rkaM* ve eanNal mn^rn* im 
»>»)» <* Yİ* * >»»» »»»»*»*»*r» 
•manı» va ev«Mltı* vpsataNtır. 

«4. ŞMM e«M«l v ı mamuanu 
tMlk|n>gi M M * naMl v t M t ttft-
Ke*J uaavt akMm w «tajaiNilkn 
«gnl^cVnıa; *MT <»J«W«MI a t a t * 
v» M r M g M r lig ıvaaK«lln T» 

• i tahran. tVatabAı yvabaf » t s -

*ŞtV*^ariitnievç*ip^ 
H a n a » M»n vasıla V» kıaf « M » 
i tVVmr tMcVnek «nvtı v* aHaft 
Irtetlui va esnet* IvvaVaıi «e»*« 
v«nek yalın» ivaaHeni «e«e1 0 » * r 
«MİM b K 4 M va oanettl Vnskirı 
t e * * ırtvjtı tiıtefn vmınt 
•iae^b*m^ V > konvmı IV ieH M ı 
•jffv flBJr) 'sdPjıejlr'Bje kuajpayjaı yT> 
ı t t ( t u »ay* yabnra BKiraryry) 
sat* haneni a » " * " («ıara>a«e 
kanilR.vf kjvttmvv» «• ylIneHıenla» 
I K U M M I » i t i ' >•* yMrOı 
U k I M t ı l «yaanea avkaün faflvat 
konUarM yVtn tT*t yapan y*A ve 
yaeanp « w w t W*ıi «a»»"» 
( U M UfkU va orun (MaVMerR «w-
fantvjjı (*«f«vr * » " i»Jd»Vite<» 

oe<veke4aWnecl fçkı het K M mer» 
lal gayrHtı*»! «a)ün» <HI|n!«n-
gert manavMıln Kitap fvanaıi •»• 
vi> v« M a n e«M«at Hfajjt 
•MBVMi'vt M-aja v»r*nMi «Mu 
aleınvju gayri monhıfle» «aerMaı 
W r ı « l k ^ k « ı j n » i j M * 4Nkna 
ejayn laajnkei raVvjlfaytrr ttaa> ev 
avjlı aj.yıl mwico»e<*j •?« tt*u vç 
kaaaaıç -»^ntvam^da *m »T*» 
v« sanjclatyeııgı lor» ne» levi nvja-
rKHIaee w taMfunıınlıt iuamnnV 
aVMta anoan» ukjtaVbMal ıpn 
tOcvrtaı «V*t(n e«Ffian>ı> vr abtcat-
tvra temaı «el» w e W ı «»in kahief 
ve elÇr-r nmnaıajrt venvja» en akc 
«W. ' 

MadeaS 

tfıkcCn «a«ı*yaaf 
*lftO0»«Qn-lje3#«rv»n^ıı« __«»> 
•rçr^*aInWWaW B i l aWWaJ\fD '•»J'ttr* 
W.00»aMTi.. vs«B)«»,.ırorı w 
br^aJâıda » M ı m y » * y * r " H ' . 

T M*|t Itvryijk eaı« 
ırf.OO^COD.n. ApMtah n n 

7 »<»« Va>«'i9> elan 
1M40tMs . ru Mal M 

t « t u * ya'fk$ eaeı 
150000.WO.TL M i A , ^Mç 
««vugavjvı BK gauaiı v* kyavjıriaa 
Iaanr4l ceıınlalıi. ekfc^ aaınajıvfen 
W « vtaaı laitvvMn ' i*yen «n 
je f Ot av» lykMk)' * * * » ü» 
«S 17.1ta» lırtri^lf eeencceUSr. 
Samava taannoi b o ^ . erlokiv 
kurekjrMI slx<l{ı kanrlaı rMraatn* 
eka attfeemn «ajn*" aknavjn ««« ' -
lf b t * * * n tablan enaarj? w«n*>-

Ttltatf «• •arta' Tam Tiufct Ka 
nvflavı 57. <*»>»(.*' KMbıt*ı 
N>k Ulrntı aartjvJa «tnotr m»a>«(i. 
»*«VjV>*vr/i yan* «>ı » ek ae-
I C K e r o s a l İS Dal WV(I vap*r. 

a K ı W Sörafc 
U * a » 7 

Şinn» «ıi'-»i icodl »r )ı«n a * -

y ı l *> ' 

P r j y r A * f t e i y ( l a * a T 

Pür HeM-34 «k- «arif vJWkır>«<-
•Maon ad vt «cyedavı nstttıkvı 
vuku bakın aWnveW paaaııaı 4erk 
v« « t M İ vg bv nuauHa 9 W y * * a r 
e« 4>IWC kaya «lanK h*r taMm 
y * MajMig» Manjt ateO aıernur-
lu|gr« « n M » m a j »e a w e o * > * 
"t» »n»S* hey*<arl IMNKN «jsgı 
aanraıve ~Vn'«M« «e bun» ıMD-
stten Borflit} enib Halel*'- vr 
m M 0 * r tnmkrelan >ne|BjnrniB t > 
« • t veıik aan laianal « * M j bMk-
t » * » » nemana) i v « 9 J M «t-
«avn»M «De vaaMM varün N ' 
detaJUk ovadıg. efakaı % « • # , 

Br par» <feyi arjpŞ aWB3»JlbV 

İ M lr> hkkıtr Mer* aefe »ayllhn 
atvrMR 1<r> Tlaaıtı Kjıajnv tW 
mt maavı l M B I » K ) uyvvay». 

OrtoVs- keynvvı lalhtCt c i f * " 

• > pa>n akfalı aaMtay* «v-ebuaV 

0 « M a ı aurıHart I B J U M I «rtaVrl 
tannaya btvMnv y* *a j netnjlrVI 
n b / t m ay>aı/rtlw kvfluhrKV.. 

bVteHV * H ve BgMalMnrl c -
edgjr buNkr tıeulaıaaıı «aeAıeBb b> 
vay» aiflaje aeMOr l*-etnaan 
yt«Wkr. â\ «e v* KM MeVjVth tv. 
aMft «vgw«> ekajk «e^»l»«U'. 

» t t « T c r « r J 
V W 4 . 1 1 

<Mes «otonaı iemW eaMHr*. 
5Fı*«i taam <•#>** imahV «nlklr 
kA*v*i kMiaaoaıı « ib». t N M VI t*n 
akrur. t 

.̂ trajetin neifp y4 Oeak. «gnaıa r>-
Mi JOno evıakır va. Ayaiet aynın 
«vıBMnej jrjao «ana. ara/, Vanif İ t 
knaep rıK ıkMUn M t a ey«rt« kv 
«wk)aOv ı**»"*' betttyaMk AıaUt 
ttftm «pgra ı ggrtakat. 

» D a » . «,h> arJeel « yi aajeagi 
«MJ>«> bk veya tc Nal «tpdka 
Mpeıblk' ffa,ınjkbJaBF g*iab â nvjyon 
k)al>Kjeıı aecüfbitr, 

VVDMC» M I kan yıa>a)fi rnj' «nr> 
<va**(X<tp ykantnaiınebn ağrıt 
UMn nt'ktmır: M k«fe*n n*y te
ne) en^« K $ aııtyat-atanı arniır. 
Kaar NMSanar» « M a » ) «erajMvt 
eBümacn iıirfe»n>. enmasa « b V , 
K M kjoKt acMaat X\*4v\t*> 
9tga<uı*« 'b>wk«f<Man rratUMH" 
T * * Tkjans r i ıngnavı «W, rMe>' 
decktkı I . ııVatıneı 1 fia«v>al Sen
et eeıajılrıet % 14 aynan> imini 
yasıl «Meye aklana. Kavcbin b-' 
t ı i r m n M»wrJ»4er»' »>|ıaı«HBi va-
ya | U r l «4n* <«f|»Veıl ver* « * -
mynat, »tnKflt* tumyo^Hım 
vaAncai gibi keıeaar «kati aenray-
<aWa' «o at % Sı W lem*Tf ar>n 
Mnr«an«faı U W * M kaJkAr. 

M«Mrc«kAfce* 

İMiyal «kçnV ,ka« a«n>ave]|nlıl 

<Dr4Hrı M . «nvlar«ıı 
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İflJnSa tank (ajanı: Jtaa 

YOuta tandı bnaa «ttfc 
• •«» . İ tan ı 

IttHfilB ttfao b«f: S t a j a 
J*ajT»tas 

I - « M i yarfta kmatn 
taftan K M D l u m w ?•»*» 
tandı tadca ajdH AMÎI . H U M 
• «*tt İ m a w kata «a ta 
«ng*> * * M » <« ttttttatau 
IMml ta I I U »jtaS# üt 
tanrvoiM. 

tMm «tahtada» 
E t a * 7 d a * t a a 
£Mtaı'ta9dK 
« • ^ İ t a o a l t a n 

Hfc^aarantiataalra» 

(d/Ajplrtlittl) 

Hacda Mi Xata*lıNı * * K> 
<t*«MMıktH M I M * * » v« 
«•I «njfe »y «Mm *** 

Atara Tltatt S 

Mdntal«iaalaı 

M I M K M M I 

TtoMJtfttaM 
SSHKLlMfcMmiıSVE 

H C A « E T I İ M h » « t W K n 

A«tc «fcW«r«n«,n(|« C4 
tatattSfcZtafift Apt Zari* K 

Vı*m*ıtttr«ı »ta • « « 
« m a D* t ka l ı q n t catdta 
a m « l « e M > . 

Bne Jîrriı 4ttadi fa» t . 
PcMrjata «».«Ma» «B» W 
ddJftını 

CTWBır X M I « Jtatat itam l 
KatMtlJM» t M U M ] ta* r« 

İHdUıi W > « K ı y facrtar 
m a m * «MS «y*ı T.T.K. 
Mfabı fcr m a , t l tnt 
mn*tk#Nna» U.«a.IT« M -
W»* tat* taVafl fattamr. 

tanifmtlt 
lUHntmnimtvnia 
TafcjJMMOOJ 
W I I 
H e m » MWMjr«G ta ! • • « 

fete4>4r>if«taı*MfaMa 

Ktctrite I I 

^ • r * » t a * W . 0 9 
Ttata* » • * * > * ( Mete» 
n»to lQ» l# t * Kftntn MM' 

«Mifef 
9«*Ç«Blttl 

* • * v» i k a « U n » » jhfa-
«aa tatari pc.OMOM ıoüt «t 
«at I M P « «a t t H « « * a * 

«HtrtkaİJ* ZJ00A03.fl».* 
H - (W Mifett Ser Vfc littya) 
İL . 0 M 6 » TO.> « U M * İM 
M*«yc «ki» d a îl»» CNnalt 

erMı«|Jflfanr*«0a¥r-

U a n t a M t a l a n 
ZlpCMaMaiiata 

9IMnllPfeDM* 

ftaatata. jsortÇantJuMMa' 
VatadalftataMAlN 

Afta: Çafen OM N O T Pa» 
aanl»«* î» ıw» 

DctntaE/UiKm* 
VcMlmVMtBMf 
A * » . M K t t t Ktatt Denek. 

»«NO» 
Itmct aka ımmtr> M * 
*aah ÇtttBt V», «3000MSM 
MM 

SAtataJı Adi Jltaa1 JrtaaMJft 
Vatana* * a » i vtTJam Llaft» 
nlSjnted. 

J a Atta* w M K İ N 
BtaÛOtTR. 

«BMSeaHOrntJMDynb. 
Ot*fje*MıM0O-yU. 
D*% «la ytd wy» «W • » * 

«KVJteYNİCmı 

• « M o U «bdJıfcMK<«1SM(lff-
Imta îiat y o « i i 0 4 U tt» 

«•«*#»«« U WAk densfllm. 
Drrir taMık « M N > « -
tfttnto « H m « m a » 
lUtaL4 
nliSrat 

• tıl«MXm,ttaMMB«» 
miuı« «w «vay ıw • » 
r«&?<UI4*ftn»Wv*«fcr< 

N N l b n m d ı jıvCfi şHEH 
« M B M ]«v«ı«» ««t i M r ta-

BWİI 

•oıvtbıM«*ıl<rwA«blctank-
wa W*vnl tâl |ı<on |itafev W | ı 
»«ta in—il ı l n ğ M ı h g t t 

A b K * w a l ı İ w 

w 

C*fc<Tu!«Mfc*IB»MıNa. 

VuJ»o* H««M ıM M H I L 

«ama w «*nl ntfı * • * • » 

H İ I K ncnr İ m r f lun ı î 

rmm 
omun »ww »mı »w* 3. 

Kglafjlkta 1SJJ.»05 M b «t 
7TM051 

Tadltnt M « « « W aarim 
« « m a «Kî ıtjal T.TZ. 
MteBhtltc man vlv* 
«ctufl»f)*M«ı »«J60$ taıi-
üULtodi.mm*'**'-* 

-OHMitRiorBarDipr 
U M 9UHt Km DtıH « 

D « * M » ; M ü » CtydCa 

A«a«Jfe C M b d * n« M 
0l«wMjKil9nB' 

S«rir »**tt MOO I f t t . «M 
»BBMYM) 

W * EdMi TMflMlO bm 
Vmmtc Ayvm ÇAhyı VJ>. 
(OMOKHI « » o * b»*>B» 
• ıfent Oca Mfimt^naı 
«LMV«»»İ ıMI aaMTK«w> 
««ite x»Mm Czi S*9> 
nam4«l v, w MMMMitr 
1i«ml w Saç! Urilfd |bkM 
Mınriı l»M9 «n «*> YIL. « M 
Nna^tU JlriMc nem) »« 

V n . a g a M « f « * | M w> 
• • K MK W Msarâ k n ı 

t« n U H Mu. t a m tok. 
» n n « { « ««MI 0 M k W* 1 
OHMttaB Boa M : « W * » 
• t e M » SMni T.C, VjoıKta 
V M t İMdtta Ût«* «c ık f jn ı 

UÜ»)(«ınltUBi «Vr t««V 
6 flı 1—İMİ Hı<W QıwJ>dw «V 
* MM. fi<w wa«H U a 
t * D > v * p a b B t a A < r * t e » 
t0MUa>dat«l>Daaa«aJ|n 
« m M M tooJcKı. M4KMM 
» ı ı t «VKf iUM «a M a a f a s 
« * t taa i | ta « w * * r * 
a c f M M dj|W ) th ftrsla h o l 
Kka MHUv aftriaat*ı«JiK 
W 1» I M I la t ıa j ı ı H t o » | » 
dm* M i l tlWnM6 MttJMH 
>*Mr «la H a n fsf j tat» v» 
laajlsı huıfca ta lajjtu fOft* 
ımtiloM İM «evit Hım * taa-
Mlljgıtgu* * * AotJKKf» 
nXr MiHAlnm 4 — « l a a l 
• n a l mttıt i t» *« iflMı tak 
Q M U * n j M * « b M vt tak
t a »MM. 

PerirAlaj m a r d a taRtSI' 
# * Cüaa Katan yvtarMt «V 
* «doda M a t a j n t W 
W™ı •ntf M M M ttyfhrMa 
«ad> M«Myl * * Asa. V e * 
ta*** ta <<ı httw» a t t a w 
ptfati ^datab lu aaja> ta; 
tanatatipad^aaViRtaMıı 
İMMkrt) «.flJJttB tta> «t« 
bBnBu» a q i Mtt vr fttsaJm 
Slckaaj a 0 a y d V * B 4 « ı * « 
idtoc İCJWWJf tejMaac m ı 
ttlfcria i » h a t a * dk M » 
tagjM tanı M M »r tatMI 

S r ^ l a j ı : 
NaKrAyntdlmi 

DrtbAhB! 
! % » « ( * » B*f«ı«u» 

RmrMNa 
H m i M n J i U a . » » 

Kmr a r a a j ^«tatnizia «w 
talaman > ! * • • Ajmai*»B 
taa>4M)k 

TtaUlata Klktanr StK» 
M a n ı , » 1 » A^MCL. M«Mfe 

K M fnutar kımlıı İta» 
m4ata M " » Rt * * « t 
« • t a * * kalaA. AaguhM 

t ^dnlataa ortala»» 
M a * ütatai nta> ««Ha 1«0 
• • M a l U W U antmi « | i ^ 
* • U t * T » . W» yal O * * 
N l f k Q t * a tatatcTM tata. 
' Mdâintt 

tas tattr iU-Htata). AiMNİdu 
aataM o j tW( l flf tarr v e * 

* Alta » o * i l a n d ı » • « • 
" - • «aıftıddtfa* 

3W etta anda ?-*» Y IC 
«anfatat ı 

100 ««1 n«jiK MOD vn . 

4. S N * M r iıtaaial* 0j) l 
•nontshtt fcaıalata v* vajti 
damitatlMB ı4ta»uc<»!> bir 
Ij»»»ta]*aIdL 

tni|B>q>anı«*TB«nm 
MBdt/ lgİMauı 

dWX>ı<itawn) 

M m Tk«w M » 

VMall'Vl w7W 

Tkarc&mn 
TOrUSaTOJL^nlK. 

KOAATBVttV 

cittmeftf* 

öOA-niatttlJj'TAAT 
ITRtZHIlCAiaTVR 

M«*%1UWtt«>?tRiofrt 

M N £ aaMcT K a atdaf t 
O imiStaMUKUı .B ı ta 

ttJbndıtlCKtfı^fuMMfl. 
« M t t «I a h a )ttdı «ama» 
« • t U M t a f e 

• a t Ocı* t«MS ) « a 15. 
NotaSJpa t*.«MfJ|tf lutt w 

OHala Jt«taUMlB«M| U. 
KıtaHMl U* )JM4 tatı M 
»TJJaj ı 

THBW N » a M M < 
9WtaBta <tM «n^t T.XK. 
alHmlcrtM \0>nn dank 
nıartııfaayıı 25.«J0M M> 
MaVUfS «1M1J Untlutm. 

kavlajsltcMl 
ItfdMft aAL' 13JO J W 

_gtaXat t * « «ntaE 'Midi 

Cyda A» NB*4« (tn«ı Y*« 
nacttlaMiYAan. 

BvaaMMM 

X» Mal 200! Mtana) ytaaB 
•taMwtan*»«ata*Mn* «a|k> 
a M taataaniiff. 

« ( M l ı w a a y « N M a j n 
• j ı * a ı «ta> Mıa»t«v 2.4M0O 
T3l*VKtaJ0ta* 

SI lata «K»b|l» -!WJ0.-TtL 
HtanttWtauc 

X l a * URtd> « W » . ' Y U . 
taMVata» 

W hat JMT«İM « M A ^ m U 
Vtt*YaMr 

« O I B * o taandu « i « u * 
l a M n t a M M I r t M * ' , 

) m t TdtaaH « «J« » Maı 
h n * i ı « » J » Vt t . KitaVMlIl 
Y«<T!atal> Otıt«IWıwai<» 

anaMtnauia» 
tıaaYantalta» 
V«ryılai?.nna 

<OrtatfaQltata-

XtaiHi B M W»rPt»rt«* 

P«rtrf«wlaı«<Yt*K 

SmuMta. OOTeraL N * HA 
» c a 

B«*»A»a|'V*«*yiHta! 

0«*rMl«\,<MI«rSkHA.tTiS 

»triritrdab «0 TU,, (»kıy* 

BMl B*VK Tkıflmaı «ta t» 
M Vdau « a « THitat «dli 
MtVJtvflIta <KW) adi tah 
am«m4> Kaan Nttoftf V « , 
«M091U a n i h a tajaı t i -
L a OK t i * * » * « • «MaN 
Xtadaa» IfltaMöliai UMaJtt 
ttfatata* Otomcli» 0W> M B B 
I M H I TBBBI Ttaan ve «iBat 
LtoJMIutatl taaaı «OtaTtlU 
a ı H U C 9Mtflc u m u & 
(tat kıalm « 0 V 1 ı . l * M c «* 
tklntaa a a t a CJ« YTLtaM 
Ue B»Mr Mdk. OB«? 5k N C 119 
ama •avtata mAJıt T A 
TJJtaUfl IkMcmtUmdaVuS* 
T t » W l tataKM» Una M k l D« 
« t a . a l t f ^ ^ r t l l t t a a a * 
«tajai saKada «ta> M u . D m 
«Idıfrıi taBtakKİcHiaattavr 
• a t a t (a*t tyltaa «1 tUtaa 
ta-Kttataıa talaMtiKaaM* 
takİK t n M « * VJ |DaİN a M 
«tatr d a * at İNI«tWtaM «HT 
<«Mlftabta«<lr««MtaBM> 
• 84* «JC*«MI4I««MI «dm «• 
MnT otMitc MftataiMtla W 
amdaatnui britaata. dtaN 
MM* hladafaı ta • « * taüı ota» 
Mataa tatal BOT r* naaJaı 
ntaBUtaffMdn MlnvâMtai» 
*VB«hta atataMtajbMial • > 
* «lan JHNRt» a|«r htaad» 
İtan JctaaaMıî vtuaı mm* 
iw> ta «un kıt n«4#<ıd ««mı 
taM^tatMakıat. 

- 6 0 1 -

http://ZJ00A03.fl�.*


T.B.M.M. B: 108 7.6.2005 0 : 5 

6.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Devlet iç borç senetlerine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/5866) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Prof. Dr Haluk Koç 
Samsun Milletvekili 
CHP Grup Başkanvekili 

Türkiye İmar Bankasına ilişkin yapılan yasal düzenlemede ödenmeyecek hesaplar arasında sayılmadığı 

halde 29.12.2003 tarih ve 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3/a-3 bendinde devlet iç borç senedi 

satışı adı altında toplanan tutardan tasarruf mevduatına aktarıldığı tespit edilen hesaplar ödeme yapılmayacak 

hesaplar arasında sayılmıştır. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 9.12.2004 tarih ve 2004/636 sayılı 

karan ile, yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararının 3/a-3 bendinin yürütmesini durdurmuştur. Danıştay 

İdari Dava Daireleri Genel Kurulu kararında, "yasada Öngörülmediği halde Devlet iç borç senedi satışı için 

toplandığı öne sürülen tutarlar karşılığında belli bir dönemde açılan tasarruf mevduatı hesaplarının muvazaalı 

olduğunun tespiti koşulu da konulmadan tasarruf mevduatı olarak kabul edilmeyeceği ve bu hesaplara ilişkin 

bir ödeme yapılmayacağı yolunda düzenleme yapılmasında yasal uyarlık bulunmamaktadır" denilmiştir. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun bu karan ile Devlet iç borçlanma senetlerini mevduat hesabına 

dönüştürenlere ödeme yapılabilmesinin önünde herhangi bir engel kalmamıştır. Bu bağlamda; 

1. 03.06.2003-03.07.2003 tarihleri arasında Devlet iç borç senederi mevduata aktarılan 3 bin 624 hesabın 

yargı kararına karşın denmemesinin gerekçeleri nelerdir? 

2. Mahkeme karan üzerinde diğer kamu kurum ve kuruluşları resmi görüş bildirmekten kaçındığı için, 

TSMF yetkililerinin zor duruma düşmemek için ödeme karan almadıklanna ilişkin, 19 Nisan 2005 

tarihli Vatan Gazetesinde, yer alan haberler doğru mudur? 

3. Yürütmenin durdurulması ile ortaya çıkan durum sonucunda ödeme yapılıp yapılmayacağı hakkında 

TSMF yetkilileri tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görüş istenmiş midir? Eğer istendi 

ise, hangi idari birimler bu konuda görüş bildirmekten kaçınmıştır? Bu konuda görüş bildiren idari 

birimler var ise, bu birimlerin TMSF'ye ulaşan görüşlerinin içeriği nedir? Bu konuda görüş 

oluşturulamamasırun nedenleri nedir? 

4. Sadece dava açan hak sahiplerine ödeme yapılmasının düşünüldüğüne ilişkin basın organlarında yer 

alan haberler doğru mudur? Eğer doğru ise, 2 yıla yakın zamandır birikimlerini alamayan yurttaşımızı 

yürütmeyi durdurma karanna karşın mahkemelerde hak aramak zorunda bırakılmasının gerekçeleri 

nelerdir? 
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T,C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/JU2UU cfr i£/2005 

Konu : 7/5866-10807 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi .3)05.05.2005 tarih ve A.01.O.GNS.O.10.00.02-7/5866-10807/32340 sayılı yazınız. 
b)Başbakaniığuı 10/05/2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/10644I-8/2I64 sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Haluk KOÇ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
sunulan 7/5866-10807 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin otarak Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu'nun 30/05/2005 tarih ve TMSF.Û2.TAS.ı<732/21607 sayılı yazısı İlişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

& y 
Doç.Dr.Abdüliatif ŞENER 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER : 
1-TMSFnun 30/05/2005 tarih ve 21607 sayılı yazısı ve eki. 
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TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 
(Tasfiye Dairesi Başkanlığı) 

SAYI : TMSF.02.TAS. J A - ^ ^ / l l ^ ^ ^ _ 30/05/2005 
KONU: Samsun Milletvekili Sn.Haluk Koç'un Soru Önergesi 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI MAKAMINA 
(Sayın Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 12.05.2005 tarih ve B.02.0.001/ (01)1798 sayılı evrak akış ve talimat formu ve 
eki. 

Samsun Milletvekili Sn.Haluk Koç'un 20.04.2005 tarih ve 4373 sayılı soru önergesi, 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 10.05.2005 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-441-8/2164 sayılı yazısı ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı 
(Sn. Doç.Dr.Abdullatif Şener) Makamı'na sevk edilmiş; Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcılığı (Sn. Doç.Dr.Abdullatif Şener) Makamı'nın 12.05.2005 tarih ve B.02.0.001/ (01) 
1798 sayılı evrak akış ve talimat formu ile cevaplandırılmak üzere gönderilen evrak 
Kurumumuza 18.05.2005 tarihinde ulaşmıştır. 

Mezkur soru önergesinde yeralan sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1- 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu karannm 3/a-3.maddesi, " 0 ) numaralı bentte 
belirtilen tarihte (03.06.203-03.07.2003) veya bu tarihten sonra Banka tarafından karşılığında 
Devlet iç borç senedi bulunmamasına rağmen ikinci piyasada Devlet iç borç senedi satışı adı 
altında toplanan tutarları Fon'ca sağlanan mevduat güvencesi kapsamına almak amacına matuf 
olarak tasarruf mevduatına aktarıldığı tespit edilen hesaplara ilişkin Fon tarafından herhangi 
bir ödeme yapılmaz." hükmünü içermesi nedeniyle bu kapsamda yeralan hesaplar için bugüne 
kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 

2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 3/a-3 maddesi ile ilgili olarak, Danıştay 
İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 09.12.2004 tarih ve 2004/636 sayılı yürütmenin 
durdurulması kararının 31.01.2005 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmesi üzerine, Devlet 
Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (Sn.Abdüllatif Şener) Makamı'na hitaben, Başkanlık 
Makamı'nın 17.02.2005 tarih ve 498/5976 sayılı yazısı ile yargısal gelişme özetlenerek, 
"yapılacak işlemler konusunda Bakanlığınızın görüş ve talimatına intizar edileceği" ifade 
edilmiştir (Ek-l). 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı (Sn. Abdüllatif Şener) Makamı'nın 
29.03.2005 tarih ve B.02.0.001/02.1246 sayılı cevabi yazısı ile, "anılan Bakanlar Kurulu 
Karannm 17.maddesi uyarınca bu Kararın Hazine Müsteşarlığının bağlr olduğu Bakan ile 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ilgili olduğu Bakan tarafından müştereken yürütülecek 
olması nedeniyle, yapılacak işlemlerin Danıştay İdari Dava Daireleri Genel KunüVnun söz 
konusu kararma ve gerekçesine uygun olarak Hazine Müsteşarlığı ile Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu tarafından müştereken belirlenmesi, yeni bir Bakanlar Kurulu Kararma veya 
kanun düzenlemesine ihtiyaç duyulması halinde gerekli Bakanlar Kurulu Kararı taslağı veya 
kanun taslağının hazırlanarak Bakanlığımıza sunulması" talep edilmiştir (Ek-2). 

Mezkur yazı ekinde yeralan Başbakanlık Hukuk Müşavirliği'nin 04.03.2005 tarih ve 
B.02.0.HUK.72 İ -02-2004-1082/3144 sayılı yazısında özetle, düzenleyici işlem hakkında 
verilen iptal ya da yürütmenin durdurulması kararının, iptal kararından önce bu işleme 
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dayanılarak çıkartılan bireysel işlemlere etkisinin olmadığı, davacılar tarafından açılan 
davanın para talebini içermeyip sadece iptal talepli olduğu, iptal davasından sonra ayrıca tam 
yargı davası açılabileceği, bu kapsamda yeralan mudilere ödeme yapılması düşünülmüyor ise. 
5021 sayılı Kanun" a hüküm eklenmesi, bu yapılamıyorsa 2003/6668 sayılı Karar'ın 
yürütülmesi durdurulan 3/a-3 hükmüne en azından "muvazaalı olduğu tespit edilen" 
ibaresinin eklenmesi, düzenleyici işlemin ilgili hükmünün yürütülmesinin durdurulması 
yolunda verilen bu karar üzerine, aynı konuda açılmış pek çok dava olduğu dikkate alınarak, 
Danıştay kararının gerekçesine uygun olarak yeni bir düzenleme yapılmasının uygun olacağı 
ifade edilmiştir (Ek-3). 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı (Sn.Abdullatif Şener) Makamı'nın mezkur 
yazısı üzerine, TMSF Başkan Yardımcılığı Makamı'nın, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına 
hitaben 31.03.2005 tarih ve TMSF.02.TAS.U69/13105 sayıh yazısı ile, idari ve yargısal 
gelişmelerin değerlendirilmesine ve bu konuda yapılacak işlemlerin belirlenmesine yönelik 
bir ortak çalışma grubunun acilen oluşturulması ve Müsteşarlıkça görevlendirilecek grup 
üyelerinin ve çalışma mekan ile zamanının TMSF Başkanlığı'na bildirilmesi talep edilmiştir 
(Ek-4). 

12-13 Nisan 2005 tarihlerinde Hazine Müsteşarlığında Kurumumuz temsilcileri ile 
Hazine Müsteşarlığı temsilcilerince hazırlanan bilgi ve görüş notunda; 

"...bu hesapların ödenmesi alternatifinin benimsenmesi halinde; İdarece 
2003/6668 sayılı Kararda bir değişiklik yapılarak, konuyla ilgili derdest davaların 
sonlandmlmasıru da kapsayacak şekilde, mevcut YD Kararına konu 3/a-3. bendinin 
yürürlükten kaldırılmasına yönelik yeni bir düzenleme yapılmasının; 

Anılan hesapların ödenmemesi alternatifinin benimsenmesi durumunda ise, bu 
yönde yapılacak düzenlemenin yürürlük tarihinin 5021 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 
27/12/2003 olarak öngörülmesi gerekeceğinden, "kanunların geriye yürümezliği'* ilkesi ve 
"kazanılmış hakların ihlali" gibi nedenlerle tartışma konusu yapılarak yargı organları önüne 
götürülmesinin kuvvetle muhtemel olduğu da değerlendirmede dikkate alınarak, YD Kararma 
konu düzenlemenin (2003/6668 sayılı Kararın 3/a-3. maddesi) yasal dayanağa 
kavuşturulmasını teminen, bir Kanun değişikliği ile, 4969 sayılı Kanunun, 5021 sayıh 
Kanunla değişik Geçici 2. maddesine yansıtılmasının; uygun olacağı" ifade edilmiştir (Ek-5). 

Söz konusu bilgi ve görüş notu göz önüne alınarak, TMSF Başkanlık Makamı'nca 
konu hakkında, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı (Sn. Abdüllatif ŞENER) Makamı'na 
hitaben düzenlenen 22.04.2005 tarih ve TMSF.02.TAS. 1342/16370 sayılı yazıda, gelişmeler 
Özetlenmiş ve "Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun, 2003/6668 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı'mn 3/a-3 maddesi ile ilgili olarak verdiği, 09.12.2004 tarih ve 2004/636 sayılı 
yürütmenin durdurulması kararı üzerine, yaşanan hukuksal ve idari sorunların izalesine 
yönelik ve Kurumumuzca ifa edilecek işlemlere esas teşkil etmek üzere Makamınızca uygun 
görülecek genel düzenlemelerin tesisi hususu tensibe arz olunmuştur" (Ek-6). 

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun, 2003/6668 Sayıh Bakanlar Kurulu 
Kararının 3/a-3.bendinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Kararı muvacehesinde tesis 
edilmesi gereken işlemlere yönelik Kurumumuz tarafından gerekli idari süreç yukarıda 
açıklandığı üzere bu aşamada tamamlanmış olup, mevzuat hükümleri çerçevesinde 
Kurumumuzca yetkili merciilerin onayı beklenmektedir. 

2- Soru önergesinde yeralan "mahkeme kararı üzerinde diğer kamu kurum ve 
kuruluşları resmi görüş bildirmekten kaçındığı için TMSF yetkililerinin zor duruma 
düşmemek için ödeme kararı almadıklarına" ilişkin, 19.04.2005 tarihli Vatan Gazetesi'nde 

- 605 -

http://TMSF.02.TAS.U69/13105


T.B.M.M. B:108 7.6.2005 0 : 5 

yeralan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Konuya ilişkin idari süreç devam etmekte olup 
gelişmeler yukarıda özetlenmiştir. 

3- Bakanlar Kurulu'nun 2003/6668 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat 
Kabul Etme izni Kaldırılan T.İmar Bankası T.A.Ş. Nezdinde Bulunan Tasarruf, Ticari 
Kuruluşlar ve Diğer Kuruluşlar Mevduatının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca 
Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar'ımn 17.maddesi, "Bu karar Hazine 
Müsteşarlığı'mn bağlı olduğu Bakan ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ilgili olduğu 
Bakan tarafindan müştereken yürütülür" hükmünü içermekte olup konuya ilişkin gelişmeler 
mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurumumuz ve ilgiü diğer merciiler arasında devam 
etmekte olup içerikleri birinci bentte özetlenmiştir. 

4- "Sadece dava açan hak sahiplerine Ödeme yapılmasının düşünüldüğüne" ilişkin 
basın organlarında yer alan haberler gerçek dışıdır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 
Anayasa'nın 8 ve 123.maddelerinde yeralan "kanuni idare" ilkesi uyarınca işlem ve 
eylemlerinde kanunun ve ilgili mevzuatın verdiği görev doğrultusunda hareket etmektedir. 
Yukarıda da zikredildiği üzere, Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun, 2003/6668 
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3/a-3.bendinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Karan 
muvacehesinde tesis edilmesi gereken işlemlere yönelik Kurumumuz tarafından gerekli idari 
süreç yukarıda açıklandığı üzere bu aşamada tamamlanmış olup, mevzuat hükümleri 
çerçevesinde Kurumumuzca yetkili mercülerin onayı beklenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK "~"*""—* 
Başkan 

EKLER: 
1 - Başkanlık Makamı'nın 17.02.2005 tarih ve TMSF.02.TAS.498/5976 sayılı yazısı. 
2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı (Sn. Abdullatif Şener) Makamı'nın 29.03.2005 

tarih ve B.02.0.001/02.1246 sayılı yazısı. 
3- Başbakanlık Hukuk Müşavirliği'nin 04.03.2005 tarih ve B.02.0.HUK.721-02-2004-

1082/3144 sayılı yazısı. 
4- Başkan Yardımcılığı (Sn.Mehmet Çalışkan) Makamı'nın 31.03.2005 tarih ve 

TMSF.02.TAS.1169/13105 sayıh yazı 
5- Çalışma Grubunca hazırlanan 13.04.2005 tarihli bilgi ve görüş notu. 
6- Başkanlık Makamı'nın 22.04.2005 tarih ve TMSF.02.TAS.1342/16370 sayılı yazısı. 
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TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Sayı : TMSF.02.TAS/ll3 3 / 5 3 H İstanbul, 17/02^005 
Konu: T,İmar Bankası T.A.Ş. mevduat ödemeleri. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI MAKAMPNA 
(Sayın Abdüllatif ŞENER) 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03/07/2003 tarih ve 1085 sayılı karan ile; 
yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremeyen, alınması istenen tedbirleri almayan, faaliyetine 
devamı mevduat sahiplerinin haklan ve mali sistemin güven ve istikran bakımından tehlike arz eden 
Türkiye İmar Bankası TAŞ.nm bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılmış, 
anılan bankanın yönetim ve denetimi Bankalar Kanununun 16 ncı maddesine istinaden Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) intikal etmiştir. 

25197 sayılı ve 12.08.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4969 sayılı 
Kanun*un geçici 2 inci maddesinde " 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) 
numaralı veya (5) numaralı fıkrasının (a) bendinin (aa) alt bendi uyannca bankacıhk işlemleri yapma 
ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankalarda bulunan ve doğruluğu hiçbir şüpheye yer 
vermeyecek şekilde kanıtlanan tasarruf mevduatı niteliğini haiz hesaplar Hazine Müsteşarlığı ve 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'mın müşterek önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek 
esas ve usûllere göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ödenir." hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda belirtilen hüküm, 25328 sayılı ve 26.12.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5021 sayılı Kanun'un l inci maddesiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"18.06.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi'nin (3) numaralı fıkrası 
veya (5) numaralı fıkrasının (a) bendinin (aa) alt bendi uyarınca bankacılık işlemleri yapma ve 
mevduat kabul etme izni kaldırılan bankalarda bulunan tasarruf mevduatı sigortası kapsamındaki 
tasarruf mevduatı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafindan ödenir. Mevduat tutarlanna bağlı olarak 
defaten veya taksitler halinde ödeme, taksitler halinde ödemede faiz uygulanması durumunda esas 
alınacak faiz oranlan, ödemelerle ilgili olarak mudiler ve hak sahiplerinden alınacak taahhütnamelerde 
yer alacak hususlar ile ödemelere ilişkin diğer hususlar, Hazine Müsteşarlığı ve Tasarruf Mevduatı 
Sigorta fonunun müşterek önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir." denilmektedir. 

29.12.2003 tarihli ve 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 03.01.2004 tarihli 25335 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'um 17 inci maddesinde " Bu Karar Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilgili olduğu Bakan 
tarafından müştereken yürütülür." hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler kapsamında Fon Yönetim Kurulu'nun 29.12.2003 tarih ve 
677 sayılı, 13.01.2004 tarih ve 10 sayılı kararları doğrultusunda, İ6.01.20O4 tarihinde tasarruf 
mevduatı ödemelerine başlanılmış ve bugüne kadar altı etapta 383.563 mudi için 7.927.705.061.- YTL. 
Ödenmiş, 29.880.549.- YTL.lık stopaj tutarı ile birlikte toplam kaynak çıkışı 7.957.585.611.- YTL.ya 
ulaşmıştır. 

Belirtilen yasal düzenlemeler kapsamuvia Bankada 2.807 hesapla 19.548.536.- YTL mevduat 
kalmış olup, ayrıca bloke konulmuş olan 3.023.252.- YTL'run da mahkeme sonuçlarına veya blokeyi 
talep etmiş olan meıcimn talimatına göre ödenmesi söz konusu olabilecektir. 
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5021 sayılı Kanun ve 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; 
- 04.07.2003 tarihinde Off-Shore kaynağı ile açılan 47.356.S57.- YTL tutarında 1.179 hesap 
DİBS kaynağı ile açılan 41.045.- YTL tutarında I hesap iptal edilerek Ödenecek Havaiele: 
hesabına alınmış, 
- Off-Shore kaynağı ile açılan 541.902.6S 1.- YTL tutarında 11.310 hesap, 
- DİBS kaynağı ile açılan 102.288.005.- YTL tutamdaki 3.638 hesap ile bu hesaplardan yapılar 
ancak gerçekleşmeyen 1.635.476.- YTL tutarındaki 26 adet EFT/Havale işlemi, 
- Bankalar Kanunu'nun 15-6.b maddesine istinaden 1.399.929.- YTL tutarındaki 51 hesap, 
TMSF tarafından Ödenmemiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, ancak bir bankanın mevduat kabul etme ve bankacılık işlemler 
yapma izni kaldırıldıktan sonra, kanun ve mevzuat gereği sigorta kapsamındaki tasarruf mevduat 
hesap sahiplerine ödeme yapmaktadır. Bu çerçevede, DÎBS satışlarından kaynaklanan 728.353.436. 
YTL (nominal tutarı 1.023.672.645.- YTL), sigorta kapsamına girmediğinden ve karşılıklar 
bulunmadığından Fon tarafından ödenmemiştir. 

Sözkonusu ödemelerin yapılmamış olması nedeniyle bu kapsamda yer -alan kişiler tarafindar 
mahkemelere başvurular yapıldığı ve davaların sürdüğü malumunuzdur. Bu davalardan birini teşki 
eden, davacıları Salih YÜKSEL ve Leman YÜKSEL olan ve Başbakanlık ve Tasarruf Mevduat 
Sigorta Fonu aleyhine Danıştay 10. Dairesinde görülen "2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 'nır 
3/a-3 bendinin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması" talebiyle açılan davada, yürütmenir 
durdurulması isteminin reddine ilişkin alınan 25.08.2004 tarih ve 2004/5155 sayılı karara davacıla; 
tarafından itiraz edilmiş, itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 09.12.200' 
tarih ve 2004/636 sayılı kararı (Ek: 1) ile, "davacıların itirazının kabulü ile dava konuşa 2003/666! 
sayılı Bakanlar Kumlu Karan'nın 3/a-3 bendinin yürütülmesinin durdurulmasına" kara 
verilmiştir. Sözkonusu karar 31.01.2005 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmiştir. 

Ayrıca belirtilen yargısal gelişme T.C. Başbakanlık Hukuk Müşavirliği'nin Makam'ınıza yönelil 
31.01.2005 tarih ve 2134 sayılı yazısı ile de Kurumumuza iletilmiştir(Ek: 2). 

Konu hakkında, Anayasa'nm 123 üncü ve 138 inci maddeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usülf 
Kanunu'nun 27 inci maddesinin 6 mcı fıkrası ve 28 inci maddeleri ile 2003/6668 sayılı Bakanla 
Kurulu Kararının 17 inci maddeleri dikkate alınarak, söz konusu davada Başbakanlığın da taraf olmas 
ve dava konusu Bakanlar Kurulu Karan'nın yürürlük maddesinde, "Bu Karar, Hazine Müsteşarlığı'nu 
bağlı olduğu Bakan ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ilgili olduğu Bakan tarafından müştereket 
yürütülür" hükmünün yer alması nedeniyle, yapılacak işlemler konusunda Bakanlığınızın görüş v» 
talimatına intizar edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Bilgi ve gereği için arz ederim. ^ — ^ , 

ît*/2-
Ahmet ERTURK 

Başkan 

Ek: 1- Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurılu'mm 09.12.2004 tarih ve 2004/636 sayılı karan. 
Ek :2- T.C. Başbakanlık Hulcıık Müşavirliği'nih 31.(11 20ü5 tarih ve^l34 sayılı yazısı. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

(Sn.Doç.Dr.Ahdm!arif ŞENER) 

Sayı :B.O2.0.0Q l / e l , l'LUU ^ o j / o l / 2 0 0 5 
Konu : 

TASARRLT MEVDUATİ SİGORTA FONü BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a)17.02.2005 tarih ve TMSF.02.TAS/498/5976 sayılı yazmız. 
^Başbakanlığın 04.03.2005 tarih ve B.02.0.HUK.721 -02-2004-1082/3144 sayılı yazısı 

' i t 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından İlgi (a) da kayıtlı yazı ile davacılar balih YÜKSEL ve 

Leman YÜKSEL tarafindan açılan ve Danıştay 10. Dairesinde görülen "2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karanım 3/a-3 bendinin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması" talebiyle açılan davada, yürütmenin 
durdurulması isteminin reddine ilişkin alman 25.08.2004 tarih ve 2004/5155 sayılı karara davacılar tarafindan 
yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 09.12.2004 tarih ve 2004/636 sayılı 
karan ile "davacıların itirazının kabulü ile dava konusu 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3/a-3 
bendinin yürütülmesinin durdurulmasına" karar verildiğinden bahisle yapılacak işlemler konusunda görüş 
talep edilmiştir. 

Dava konusunun Bakanlar Kurulu Karan olması, davada Başbakanlığın da taraf olması ayrıca anılan 
Bakanlar Kurulu Karanmn 17 nci maddesi uyarınca kararın Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile 
Bakanlığımca müştereken yürütülecek olması nedeniyle konu hakkında yapılacak işlemlere esas olmak üzere 
Başbakanlıktan görüş talep edilmiş olup, ilgi (b) de kayıtlı yaiı ile; davacılar tarafindan açılan işbu dava bir 
iptal davası olduğundan, parasal haklarına yönelik talepleri olduğu takdirde bunların açılacak bir tam yargı 
davası sonucu verilecek karara göre değerlendirilmesinin gerekeceğin?, ancak düzenleyici işlemin ilgili 
hükmünün yürütülmesinin durdurulması yolunda verilen bu karar üzerine aynı konuda açılmış pek çok dava 
olduğu dikkate alınarak, idarece Danıştay tdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararının gerekçesine uygun 
şekilde yeni bir düzenleme yapılmasının uygun olacağına ilişkin Hukuk Müşavirliği görüşü takdiri uygulayıcı 
makama ait olmak üzere bildirilmiştir. 

Bu itibarla, anılan Bakanlar Kurulu Kararının 17 inci maddesi uyarınca bu Kararın Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilgili olduğu Bakan tarafindan 
müştereken yürütülecek olması nedeniyle, yapılacak. işlemlerin Danıştay İdari Dava Daireleri Genel 
Kurulunun söz konusu kararma ve gerekçesine uygun olarak Hazine Müsteşarlığı ile Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu tarafından müştereken belirlenmesi, yeni bir Bakanlar Korulu Kararma veya kanun 
düzenlemesine ihtiyaç duyulması halinde gerekli Bakanlar Kurulu Karan taslağı veya kanun taslağının 
hazırlanarak Bakanlığımıza sunulması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Doç, Dr. Abdüüatif ŞENER 
Devlet Bakam Ye Başbakan Yardımcısı 

EKLER: . 
1 -Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 17.02.2005 tarih ve TMSF.02.TAS/498/5976 sayılı yazısı. 
2-Başbakanhğın 04.03.2005 tarih ve B.02.0.HUK.721-02-2004-1082/3144 sayılı yazısı. 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Hukuk Müşavirliği 

SAYI ;B.O2.O.IIUK.721-Q2-2004-1082/ Z) {,\, 
KONU : n 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
Sn. Doç. Dr. Abdöllatif ŞENER 

İlgi: 24.2,2005 gönlü, B.02.0.001/02785 sayılı yazınız. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.72003 tarih ve 1085 sayılı kararı ile 
4389 sayılı Bankalar Kanununun 14/3 maddesi uyannca bankacılık işlemleri yapma ve mevduat 
kabul etme izni kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. nezdinde menkul kıymet işlemleri 
gerçekleştirmek üzere adlarına devlet iç borçlanma senedi hesabı açılan ve bankaya el konulma 
tarihinden Önceki bîr ay içerisinde bu hesaplan kapatılarak adlarına vadeli mevduat hesabı açılan 
davacılar tarafından, kendilerine ödeme yapılmasını engelleyen 29.12.2003 tarihli 2003/6668 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karanmn 3/a-3 maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan 
davalardan Danıştay 10. Dairesinin 2004/5155 esasında görülmekte olan davada, anılan Dairenin 
25.8.2004 günlü karart Ue davacılann yürütmenin durdurulması hakkındaki taleplerinin reddine 
karar verilmiştir. Ancak, davacılar tarafından bu karara karşı yapılan itiraz sonucunda Danıştay 
İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 09.12.2004 tarihli kararı ile 2003/6668 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının 3/a*3 maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir. 

İlgi yazınız ile yukanda kısaca aktardığımız safahat belirtildikten sonra konu hakkında 
yapılacak işlemlere esas olacak görüşlerimizin bildirilmesi istenilmektedir. 

Bilindiği üzere, Anayasanın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk Devleti olduğu 
vurgulanmış, 138. maddesinin son fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme 
kararîanna uymak zorunda oldukları, bu organların ve idarenin mahkeme kararlanın hiçbir şekilde 
değiştiremeyeceği ve bunlann yerine getirilmesini geciktirmeyeceği öngörülmüştür. Buna uygun 
olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesinin l. fıkrasında da "Danıştay, 
bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına 
ilişkin kararlannın icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde 
bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde karann idareye tebliğinden başlayarak otuz günü 
geçemez." denilmek suretiyle idarenin yargı kararlannı yerine getirme zorunluluğu bir kez daha 
vurgulanmıştır. 

Danıştaym yerleşik kararlannda da açıklandığı üzere; İdare hukuku ilkelerine göre, iptal 
kararları, iptali istenilen idari tasarrufu ve ona bağlı işlemleri ittihaz edildiği tarihten itibaren 
ortadan kaldırarak, o tasarrufun ittihazından önceki hukuki durumu onaya koyar. Bir iptal 
davasında verilmiş bulunan yürütmenin durdurulması kararı da aynı niteliktedir. Yani henüz ortada 
bir iptal kararı bulunmadığı halde, iptaii istenen idari tasarrufu vs onun sonucu olan işlemleri 

0 : 5 
4.3.2005 

Ankara 
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durdurur ve bu tasarruf ve işlemlerin ittihaz ve icrasından önceki hukuki durumun ytirürlüğünü 
sağlar. Başka bir deyişle, yürütmenin durdurulması kararlan, dava konusu idari işlemin 
uygulanmasın durduran, onun icrailik niteliğini askıya alan ve ayrıca söz konusu işlemin tesisinden 
önceki hukuki durumun geri gelmesini sağîayaı geçici nitelikte kararlardır. 

Ancak, sözü edilen bu durum münhasıran bireysel işlemlerin iptaline yönelik olup; 
düzenleyici işlemler hakkında verilen iptal veya yürütmenin durdurulması kararlarında ise iptal 
edilen düzenleyici işleme dayanılarak iptal kararından önce yapılmış olan bireysel işlemler bu 
kararlardan etkilenmezler. Bunların da iptali İsteniyorsa» süresi içerisinde iptalleri için ayrıca dava 
açılması gerekir. 

İlgi yazınıza konu davada, davacılar, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 
kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş Menkul Kıymetler Müdürlüğünde adUrma açılan hazine 
bonosu hesaplanın bankaya t) konulduğu tarihten bir ay önceki dönemde tasarruf mevduatına 
çevirdiklerini, ancak 29.12.2003 tarihli 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3/a-3 
maddesiyle, 03.6.2Û03 tarihinde veya bu tarihten sonra Banka tarafından karşılığında Devlet iç 
borçlanma senedi bulunmamasına rağmen ikincil piyasada Devlet iç borç senedi satışı adı altında 
toplanan tutarları Fört'ca sağlanan mevduat güvencesi kapsamına almak amacına matuf olarak 
tasarruf mevduatına aktarıldığı tespit edilen hesaplara ödeme yapılmayacağının hüküm altına 
alınması nedeniyle kendilerine ödeme yapılmadığını belirterek Bakanlar Kurulu Kararının amlan 
hükmünün iptalini istemektedir. 

Davacılar tararından açılan dava bir düzenleyici işlemin ilgili hükmünün iptali talebine 
ilişkin olup işbu davada davacıların parasal bir talebi bulunmamaktadır. Bilindiği üzere, 2577 sayılı 
İYUK ile ilgililere, haklarım ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla doğrudan doğruya tam yargı 
davası veya iptal ve tam yargı davalarım birlikte açma hakkı tarandığı gibi, ilk önce iptal davası 
açarak bu davanın karara bağlanması üzerine tam yargı davası açabilme hakkı da tanınmıştır. 
Anılan davada, davacılar tercihlerini öncelikle iptal davası açma yönünde kutlanmış olup parasal 
yönden bir talepleri olduğu takdirde, bu davada verilecek karar sonrasında bu istemlerine yönelik 
olarak bir tam yargı davası açmaları gerekecektir. 

Diğer yandan, anılan karamı gerekçesinde; Bakanlar Kurulu Kararının dayanağı olan 5021 
sayılı Kanuna göre, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankalarda 
bulunan tasarruf mevduatı sigortası kapsamındaki tasarruf mevduatının, yasada belirtilen tarihlerde 
kıyı bankalarından yurt içi kayıtlarına muhabir bankaca karşılığı nakden veya İ2ni kaldmlan banka 
dışında bir başka banka aracılığıyla ödenmeksizin aktarıldığı tespit edilen hesaplar ile muvazaalı 
olduğu Fon tarafından tespit edHen hesaplar hariç olmak üzere ödenmesi gerektiği, buna karşın 
yasal düzenlemede ödenmeyecek hesaplar arasında sayılmadığı halde dava konusu Bakanlar Kurulu 
Karan île devlet iç borç senedi satışı adı altında toplanan tutarlardan tasarruf mevduatına aktarıldığı 
tespit edilen hesapların da ödeme yapılmayacak hesaplar arasında sayıldığı, bu nedenle yasada 
öngörülmediği halde, öncesinde devlet iç borç senedi sahşı için toplandığı öne sürülen tutarlar 
karşılığında belli bir dönemde açılan tasarruf mevduatı hesaplarının muvazaalı olduğunun tespiti 
koşulu da konulmadan tasarruf mevduatı olarak kabul edilemeyeceği ve bu hesaplara ilişkin bir 
ödeme yapılmayacağı yolundaki düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir, 

Bu durumda, idarece Devlet iç borçlanma senedi satışı adı altında toplanan tutarları bankaya 
el konulma tarihinden önceki bir aylık dönemde tasarruf mevduatına aktardığı tespit edilenlere 
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ödeme yapılması düşünülmüyor ise, Danıştay idari Dava Daireleri Kurulunca verilen karann 
gerekçesi dikkate alınarak 5021 sayılı Kanuna Devlet iç borçlanma senedinden tasarruf mevduatına 
donenler için bir hlikiim eklenmesi, bu yapılamadığı takdirde en azından Bakanlar Kurulu Kararının 
yürütmesi durdurulan 3/a-3 hükmüne Mahkeme kararında belirtildiği şekilde "muvazaalı olduğu 
tespit edilen" ibaresinin eklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, davacılar tarafından açılan işbu dava bir iptal davası olduğundan, parasal 
haklarına yönelik talepleri olduğu takdirde bunların açılacak bir tam yargı davası sonucu verilecek 
karara göre değerlendirilmesinin gerekeceğine, ancak düzenleyici işlemin ilgili hükmünün 
yürütülmesinin durdurulması yolunda verilen bu karar üzerine, aynı konuda açılmış pek çok dava 
olduğu dikkate alınarak, idarece Danıştay İdari Dava Daireleri Gene) Kurulu Kararının gerekçesine 
uygun şekilde yeni bir düzenleme yapılmasının uygun olacağıri ilişkin Hukuk Müşavirliği 
görüşünü takdiri uygulayıcı makama ait olmak üzere bilgilerinize arz I 

İVehbi ÇITAK 
Müsteşar Yardımcısı 
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TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

SAYI i TMSF.02.TAS-11 (şü/y• J y o ^ İstanbul, 31.03.2005 

KONU: T.İmar Bankası T.A.Ş. 

T. CBAŞBAKANLIK 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarih ve 1085 sayılı kararı ile kaldırılarak, 4389 sayılı 
Bankalar Kanumı'mın 16 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü gereği, yönetim ve 
denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na intikal etmiş olan T.İmar Bankası T.A.Ş. 
nezdinde mevduat hesabı olanlar için mevduat sigortası kapsamında yapılan ödemelere 5021 
Sayılı Kanun ve 03.01.2004 tarih ve 25335 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 
giren, 2003/ 6668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen esas ve usuller 
çerçevesinde, 14.01.2004 tarihinde TMSF ile T.CZiraat Bankası arasında düzenlenen ek 
protokol uyarınca, 17.01.2004 tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla 
başlanmıştır. 

Ancak, 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 3/a-3.maddesi, "(1) numaralı 
bentte belirtilen tarihte (03.06.203-03.07.2003) veya bu tarihten sonra Banka tarafından 
karşılığında Devlet iç borç senedi bulunmamasına rağmen ikinci piyasada Devlet iç borç 
senedi satışt adı altında toplanan tutarları Fon'ca sağlanan mevduat güvencesi kapsamına 
almak amacına matuf olarak tasarruf mevduatına aktarıldığı tespit edilen hesaplara ilişkin 
Fon tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz." hükmünü içermesi nedeniyle bu kapsamda 
yeralan hesaplar için bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 

Bununla birlikte, 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 3/a-3 maddesi ile ilgili 
olarak, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 09.12.2004 tarih ve 2004/636 sayılı 
yürütmenin durdurulması kararının 31.01.2005 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmesi 
üzerine, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (SnAbdüllatif Şener) Makamı'na 
hitaben, Başkanlık Makamı'nın 17.02.2005 tarih ve 498/5976 sayılı yazısı ile yargısal gelişme 
Özetlenerek, "yapılacak işlemler konusunda Bakanlığınızın görüş ve talimatına intizar 
edileceği" ifade edilmiştir. 

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (Sn.Abdüllatif Şener) Makamı'nın 
29.03.2005 tarih ve B.02.0.001/02.1246 sayılı cevabi yazısı ve ekinde gönderilen Başbakanlık 
Hukuk Müşavirliği'nin 04.03.2005 tarih ve B.02.0.HUK.721-02-2004-1082/3144 sayılı yazısı 
Kurumumuza 30.03.2005 tarihinde ulaşmıştır. (Ek-1) 
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Mezkur yazının sonuç bölümünde, "anılan Bakanlar Kurulu KaTarınm 17.maddesi 
uyarınca bu Kararın Hazine Müsteşarlığı'nm bağlı olduğu Bakan ile Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'nun ilgili olduğu Bakan tarafından müştereken yürütülecek olması nedeniyle, 
yapılacak işlemlerin Danıştay îdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun sözkonusu kararına ve 
gerekçesine uygun olarak Hazine Müsteşarlığı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 
müştereken belirlenmesi, yeni bir Bakanlar Kurulu Kararma veya kanun düzenlemesine 
ihtiyaç duyulması halinde gerekli Bakanlar Kurulu Kararı taslağı veya kanun taslağının 
hazırlanarak Bakanlığımıza sunulması" talep edilmiştir. 

İdari ve yargısal gelişmelerin değerlendirilmesine ve bu konuda yapılacak işlemlerin 
belirlenmesine yönelik bir ortak çalışma grubunun acilen oluşturulmasının Önem arzettiği 
düşünülmektedir. Müsteşarlığınızca görevlendirilecek grup üyelerinin ve çalışma mekan ile 
zamanının TMSF Başkanlığı'na bildirilmesi hususlarında, bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet ÇALIŞKAN 
Başkan Yardımcısı 

Ek: Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yard. Makamı'nın 
29.03.2005 tarih veB.02.0.001/02.1246 sayılı cevabi yazısı. 

- 6 1 4 -



T.B.M.M. B: 108 7.6.2005 0 : 5 

ÇALIŞMA GRUBUNCA HAZIRLANAN 
BİLGİ VE GÖRÜŞ NOTU 

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının (Sn. Doç. Dr. Abdüllatif 
ŞENER) dağıtımlı 29.03.2005 tarihli ve B.02.0.001/02-1246 sayılı yazısı (Ek-1) 
üzerine; 4969 sayılı Kanunun değişik geçici 2 nci maddesi ile 5021 sayılı Kanunun 
geçici 1 inci maddesine istinaden düzenlenen 29/12/2003 tarihli ve 2003/6668 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki "Bankalar Kanununun 14 üncü Maddesinin (3) 
Numaralı Fıkrası Uyarınca Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni 
Kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. Nezdinde Bulunan Tasarruf, Ticari Kuruluşlar ve 
Diğer Kuruluşlar Mevduatının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Ödenmesine 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar"m 3 üncü maddesinin (a) fıkrasının (3) 
numaralı bendi hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca verilen 
09/12/2004 tarihli ve YD İtiraz: 2004/636 sayılı "yürütmenin durdurulması" karan 
üzerine ortaya çıkan hukuksal durum muvacehesinde idari ve yargısal gelişmelerin 
değerlendirilmesi ve bu konuda yapılacak işlemlerin belirlenmesine yönelik olarak 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Hazine Müsteşarlığınca yapılması önerilen 
müşterek çalışma için 12-13 Nisan 2005 tarihlerinde Hazine Müsteşarlığında 
toplanılmış ve konuyla ilgili olarak yapılan bilgi alışverişi, değerlendirmeler ve çeşitli 
görüşlerin tartışılması sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 

1- Davacılar Salih Yüksel ve Leman Yüksel tarafından yürütmeyi durdurma 
istemli olarak Başbakanlık ve TMSF aleyhine Danıştay 10 uncu Dairenin E: 
2004/5155 sayılı dosyası ile açılan "2003/6668 sayılı Karar'm 3/a-3 maddesinin iptali 
ve öncelikle yürütülmesinin durdurulması" istemli dava safahatında, Danıştay 10 uncu 
Daire adına Nöbetçi Dairece 25.08.2004 tarihinde oyçokluğu ile ".. davanın 
durumuna ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre .. yürütmenin durdurulması 
isteminin reddine..." karar verilmiş; davacı vekillerinin, bu karara Danıştay İdari 
Dava Daireleri Genel Kurtlu (DİDDGK) nezdinde itirazı / yürütmenin durdurulmasına 
karar verilmesi isteği üzerine adı geçen Kurulca (12 kabul, 11 red oy oranı ile) verilen 
09.12.2004 tarih, YD İtiraz No:2004/636 sayılı Kararla; 

"... yasada öngörülmediği halde, öncesinde Devlet iç borç senedi satışı için 
toplandığı öne sürülen tutarlar karşılığında belli bir dönemde açılan tasarruf 
mevduatı hesaplarının muvaazalı olduğunun tespiti koşulu da konulmadan tasarruf 
mevduatı olarak kabul edilmeyeceği ve bu hesaplara ilişkin bir ödeme yapılmayacağı 
yolunda düzenleme yapılmasında yasal uyarlık bulunmamaktadır. / Açıklanan 
nedenlerle, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 4001 sayılı Kanunla 
değişik 27 nci maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar 
verilebilmesi için gerekli koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, davacıların 
itirazının kabulü ile dava konusu 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 'nın 3/a-
3.bendinin yürütülmesinin durdurulmasına... " karar verilmiştir.{Ek-2) 

2- Anılan yürütmenin durdurulması kararı, bir düzenleyici işlem hükmü ile 
ilgili ve "Danıştay'ın otuz seneyi aşan istikrar kazanmış içtihatlarına göre yürütmenin 
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durdurulması kararları dava konusu idari işlemin uygulanmasını durduran, başka bir 
deyimle onun icrailik niteliğim askıya alan ve söz konusu işlemin tesisinden önceki 
hukuki durumun geri gelmesini sağlayan geçici nitelikte kararlardır. Eğer bireysel bir 
idari işlemin yürütülmesi durdurulmuş ise, idare bireyin eski hukuki durumunu 
kazanması için gereken işlemleri yapmakla yükümlüdür. Anayasanın 138/somuicu ve 
2577 sayılı Kanunun 28. maddelerine göre, yürütmenin durdurulmasına ilişkin 
kararlar, iptal kararları gibi idarece uyulması ve bu kararların gereklerine göre 
işlemde veya eylemde bulunulması gereken yargısal kararlar (dır)." (Danıştay 5. 
Dairesinin E. 1996/2957, K.1997/546 sayılı ve 11.03.1997 tarihli Kararı) (Ek-3) 
olduğundan, kural olarak 03.06.2003 tarihinde veya bu tarihten sonra Banka tarafından 
karşılığında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) bulunmamasına rağmen ikincil 
piyasada DİBS saüşı adı altında toplanan tutarları Fon'ca sağlanan mevduat güvencesi 
kapsamına almak amacına yönelik olarak tasarruf mevduatına aktarıldığı tesbit edilen 
hesaplann Fon'ca ödenmemesine dair 3/a-3. bendi hükmünün- esasa ilişkin olarak 
"iptaF'ine karar verilmediğinden henüz ortadan kalkması söz konusu değilse de-
yürütülebilirliği /uygulanabilirliği, dava sonuna kadar böyle bir hüküm yokmuş gibi 
askıya alınmıştır. 

Başbakanlık Hukuk Müşavirliğinin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) muhatap 04/03/2005 tarihli ve B.02.0.HUK.721-02-
2004-1082/3144 sayılı yazılarında da (Ek-4) "Ancak, sözü edilen bu durum 
münhasıran bireysel işlemlerin iptaline yönelik olup; düzenleyici işlemler hakkında 
verilen iptal veya yürütmenin durdurulması kararlarında ise iptal edilen düzenleyici 
işleme dayanılarak iptal kararından önce yapılmış olan bireysel işlemler bu 
kararlardan etkilenmezler. Bunların da iptali isteniyorsa, süresi içerisinde iptalleri 
için ayrıca dava açdması gerekir." şeklinde ifade edildiği üzere; kural olarak, bireysel 
bir işlemin iptali davasında verilen Yürütmenin Durdurulması (YD) veya iptal 
kararının -kişisel sonuç doğurması nedeniyle- sadece ilgili kişilere uygulanması 
olağan ise de; bu kuralın, genel nitelikteki "düzenleyici işlemler "m iptali davalarında 
verilen YD kararları öncesi tesis edilen bireysel işlemler için geçerliliğinden söz 
edilemeyecektir. 

3- Bu arada, Bayram ERDOÖDU isimli bir şahsın vekili tarafından, Hazine 
Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu ve Sermaye Piyasası Kurulu aleyhine Danıştay 10. Dairenin E:2004/7883 
sayılı dosyası ile açılan, "2003/6668 sayılı Kararın 3. maddesinin "a" fıkrası 3. 
bendinin iptali ve 4L930.846.139.-TL Hazine bonosu karşılığının yasal faizi ile 
birlikte tazmini ve yürütmenin durdurulması" istemli dava safahatında Danıştay 10. 
Dairenin 02.11.2004 tarihli Karan ile YD isteminin reddine karar verilmiş; davacı 
vekilinin, yukarıda zikredilen, davacılar Salih ve Leman Yüksel'in açmış oldukları 
dava safahatında verilen DÎDDGK'nun YD kararından da söz ederek yaptığı itiraz 
başvurusu üzerine; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 24/02.2005 tarihli ve YD. 
İtiraz:2005/56 sayılı Kararı (Ek-5) ile, "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 
27 ncî maddesine göre ancak idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya 
imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının 
birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir. / 
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İtiraz edilen kararla İlgili dosyanın incelenmesinden, yürütmenin durdurulması kararı 
verilebilmesi için Kanunun aradığı koşulların gerçekleşmemiş olduğu anlaşıldığından, 
itirazın reddine, ... oybirliği ile" karar verilmiş ise de, TMSF temsilcileri tarafından, 
anılan Karara konu hesabın DİBS'den dönen mevduat hesabı olmadığı, davanın 
karşılıksız DİBS satışından kaynaklandığı ifade edilmiştir. 

4- Bu duruma göre; 2003/6668 sayılı Kararname eki Kararın 3 üncü maddesinin 
(a) fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamına giren mudilerin çoğunluğu ile ilgili olarak, 
bugüne kadar (yürütülmesinin durdurulmasına karar verilen hüküm uyarınca) bireysel 
işlemler tesis edildiği ve bu işlemlerin çoğu (yaklaşık % 45-50'si olduğu tahmin 
edilmektedir) hakkında ilgililerce idari yargı organları nezdinde iptal ve/veya tam 
yargı davaları açıldığı; bu davaların bir kısmında da yargı organlarınca YD 
istemlerinin reddine karar verildiği ve bunların bir kısmının da itiraz yoluna 
başvurulmaması ile kesinleştiği dikkate alındığında; her ne kadar davacılar tarafından 
İDDGK'nun YD karan gerekçe gösterilerek tekrar YD isteminde bulunulması 
mümkün ise de, bu tür davaların tazmin kısmına ilişkin olarak YD karan verilmesi 
beklenmediğinden, bu tür yargıya intikal etmiş hesaplarla ilgili olarak yargı 
organlarınca verilecek (esasa ilişkin) kararlara intizar olunması mümkündür. 

Bu durumda da; henüz dava açmamış veya idareye başvurmamış ilgililerin 
başvurulan halinde bunlar hakkında, istemin reddine dayanak olan Karar hükmü şu an 
YD karan nedeniyle askıda olup, uygulanma kabiliyeti bulunmadığından, 2003/6668 
sayılı Karar'ın 3/a-4, maddesi hükmü uyannca "muvazaa'1 araştırması yapılmak ve 
Yasal diğer hususlar (süre aşımı gibi) incelenmek suretiyle İYUK'nun 28 inci maddesi 
uyannca TMSF tarafından işlem tesis edilmesi gerekecek olup, anılan hususlarda 
engel bir konunun tespit edilememesi durumunda başvuru sahibinin isteminin yerine 
getirilmesi gerekeceğinden, bu olasılık halinde de, zamanında dava açanlarla dava 
açmayanlar arasında farklılık ortaya çıkacak olup, bunun da hakkaniyete uygun olduğu 
söylenemeyecektir. 

Bu bilgi ve değerlendirmelere göre; 

a) Yürütmenin durdurulması kararı üzerine, bir tasarruf mevduatı hesabına 
ilişkin ödeme talebinin yerine getirilip getirilmeyeceği hususunun tespitinde, 
2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3/a-3. bendi yok hükmünde kabul 
edilerek, talebe konu tasarruf mevduatı hesabının, ilgili mevzuat kapsamında 
ödenmeyeceği hüküm altına alman tasarruflar kapsamında olup olmadığının 
değerlendirilmesi gerekmekte olup, öncesinde Bakanlar Kurulu Karannın 3/a-3. bendi 
kapsamında olması nedeniyle ödenmeyen bir mevduatın, Bakanlar Kurulu Karannın 
diğer hükümleri ve ilgili mevzuat gereğince ödenmesinin uygun olması halinde 
ödenmesi gerekeceği, aksi halde ömeğin muvazaalı bir hesap ise ödenmeyeceği 
tabidir. 

- 6 1 7 -



T.B.M.M. B:108 7 . 6 . 2 0 0 5 0 : 5 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun, 

- "İptal ve Tara Yargı Davaları" başlığını taşıyan 12. maddesinde, "İlgililer 
haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştay Ö ve idare ve vergi 
mahkemelerine, doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını 
birlikte açabilecekleri gibi, ilkönce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması 
üçerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek 
kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra 
tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de 
ilgililerin II. madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır", hükmü yer 
almaktadır. 

> "Üst Makamlara Başvurma" başlığını taşıyan 11. maddesi ise, "/. İlgililer 
tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, 
değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi 
yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, 
işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. 

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. 
3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi 

yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır." 
hükmünü amir bulunmaktadır. 

İdari Yargılama Usulü Kanununun 12. maddesinde, açılan iptal davasının 
karara bağlanması üzerine, ilgililerin, süresi içinde tam yargı davası açabilecekleri 
veya İdari Yargılama Usulü Kanununun İL maddesi uyarınca idareye 
başvurabilecekleri öngörülmektedir. Yukarıda aktarılan düzenleyici işlem-birel işlem 
ayrımı dikkate alındığında, düzenleyici işlem iptal edildiğinde, buna dayanılarak 
yapılan birel işlemler kişiler aleyhine bir hukuki durum yaratıyorsa bunlar için de 
ayrıca dava açılması gerekmektedir. 

İnceleme konusu olan 2003/6668 sayılı kararın 3/a-3. bendi kapsamında 
bulunan dava açmış veya henüz dava yoluna başvurmamış ilgitilerin; TMSF'na 
başvurusu üzerine "muvazaa" hususu da dahil olmak üzere tüm mevzuat yönünden bir 
inceleme yapılarak yeni bir işlem tesis edilmesi veya başvuruya cevap verilmeyerek 
"zımnen" reddedilmiş sayılması gerekmektedir. 

Bahse konu mevduatlar hakkında bu yönde ayrıntılı olarak inceleme yapıldığı 
ve Bakanlar Kurulu Kararının 3/a-3. bendinde yer alan hüküm olmasa idi, bu 
hesapların ödenmemesinde ileri sürülebilecek herhangi bir sebep bulunmadığı hususu 
TMSF yetkilileri tarafından ifade edilmiştir. Bu durum muvacehesinde, 2003/6668 
sayılı Kararın 3/a-3. maddesi kapsamına giren mudilerele ilgili olarak, Danıştay 
İDDGK'nun YD Kararının ileride esasa ilişkin Karara da yansıyacağı öngörüsüyle ve 
bu Hesaplarla ilgili olarak "muvazaa" olgusuna ilişkin bir tespit bulunmadığı, kaldı ki 
2003/6668 sayılı Kararın halen mer'i olan 3/a-4. bendinde "muvazaalı" hesapların 
ödenmeyeceğine dair düzenleme bulunduğu; bahse konu mudilere ödeme 
yapılmamasının da "hukuk devleti" ilkesine aykırı olarak değerlendirilebileceği gibi 
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yukarıda da İfade edildiği üzere, dava açan. ve açmayan mudiler arasında farklılığa yol 
açabilecek bir uygulamanın da "kanun Önünde eşitlik" ilkesiyle çelişeceği, ödeme 
hususunun davalar safahatında verilecek YD veya sonunda verilecek kararlara 
ertelenmesi durumunda icrai takibata maruz kalınarak bu kapsama -giren tüm 
mevduatların aynı zamanda defaten ödenmesi ihtimalinin doğabileceği, 2003/6668 
sayılı Karar kapsamında bir ödemenin tercih edilmesi halinde ise, Karar hükümlerine 
göre zamana yayıimış bir itfanın söz konusu olacağı; bu kapsama giren ilgili sayısının 
3.664 olduğu ve yapılacak ödemelerin toplam maliyetinin tahminen yaklaşık 104.-
milyon YTL'na baliğ olacağı (Ek-6); kapsamda olup, henüz dava açmamış olanların 
da dava açması halinde ilave yargılama giderlerinin doğabileceği dikkate alınarak, bu 
hesapların ödenmesi alternatifinin benimsenmesi halinde; İdarece 2003/6668 sayılı 
Kararda bir değişiklik yapılarak, konuyla ilgili derdest davaların sonlandınlmasını da 
kapsayacak şekilde, mevcut YD Kararına konu 3/a-3. bendinin yürürlükten 
kaldırılmasına yönelik yeni bir düzenleme (Ek-7) yapılmasının; 

b) Anılan hesapların ödenmemesi alternatifinin benimsenmesi durumunda ise, 
bu yönde yapılacak düzenlemenin yürürlük tarihinin 5021 sayılı Kanunun yürürlük 
tarihi olan 27/12/2003 olarak öngörülmesi gerekeceğinden, "kanunların geriye 
yürümezliği" ilkesi ve "kazanılmış haklann ihlali" gibi nedenlerle tartışma konusu 
yapılarak yargı organları önüne götürülmesinin kuvvetle muhtemel olduğu da 
değerlendirmede dikkate alınarak, YD Kararına konu düzenlemenin (2003/6668 sayılı 
Kararın 3/a-3. maddesi) yasal dayanağa kavuşturulmasını teminen, bir Kanun 
değişikliği (Ek-8) ile, 4969 sayılı Kanunun, 5021 sayılı Kanunla değişik Geçici 2. 
maddesine yansıtılmasının; 

uygun olacağı düşünülmekte ve takdire arz edilmektedir. 13/04/2005 

EKLER: 8 

A. Mert SUNAR 
Daire Başkanı 

Hazine MüsteşarlığHPemsiteileri ; 

/7yw 
Nadire UNSAL 
Hukuk Müşaviri 

ecmi UNLU 
Hukuk Müşaviri 

M ) .,.•///. f • 
Naciye' KAYA Gürkarı ATEŞ 
Şube Müdürü Şube Müdürü 

Mürrto* Ali TOK 
Tasfiye Dairesi 

Bşk. Yard. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Temsilcileri 

Belkıs AKIN / 
Hukuk Dairesy 
Bşk. Yard. V.' 

Serhat GÜLER Berna KOÇER 
Fin. Dai. Meslek Per. Avukat ^ 
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T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

SAYI : TMSF.02.TAS. i\(jL//& 3 * t ° 22.04.2005 

KONU: T.İmar Bankası T. A.Ş. mevduat ödemeleri. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ : a) 17.02.2005 tarih ve TMSF.02.TAS/4W/5976 sayılı yazımız. 
b) 29.03.2005 tarih ve B.02.0.001/02.1246 sayılı yazılarınız. 

2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 3/a-3 maddesi ile ilgili olarak, Danıştay 
İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 09.12.2004 tarih ve 2004/636 sayılı yürütmenin 
durdurulması kararıma Kurumumuza tebliğ edilmesi üzerine, ilgi (a) sayılı yazımız ile idari 
ve hukuksal gelişmeler hakkmda bilgi verilmiş ve yapılacak işlemler konusunda 
Bakanlığınızın görüş ve talimatına intizar edilmesi gerektiğinin düşünüldüğü ifade edilmiştir. 

ilgi (b)'de kayıtlı yazılarınız ile "anılan Bakanlar Kurulu Kararının 17 nci maddesi 
uyarınca, bu Kararın Hazine Müsteşarlığı 'nın bağlı olduğu Bakan ile Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'nun ilgili olduğu Bakan tarafından müştereken yürütülecek olması nedeniyle, 
yapılacak işlemierin Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun söz konusu karanna ve 
gerekçesine uygun olarak Hazine Müsteşarlığı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 
müştereken belirlenmesi, yeni bir Bakanlar Kurulu Kararına veya kanun düzenlemesine 
ihtiyaç duyulması halinde gerekli Bakanlar Kurulu Karan taslağı veya kanun taslağının 
hazırlanarak Bakanlığımıza sunulması" bildirilmiştir. 

Mezkur talimatlarınızın gerçekleştirilmesine yönelik olarak, Hazine Müsteşarlığı'na 
hitaben 31.03.2005 tarih ve TMSF.02.TAS.U69/13105 sayılı yazımız ile, idari ve yargısal 
gelişmelerin değerlendirilmesine ve bu konuda yapılacak işlemlerin belirlenmesine yönelik 
bir ortak çalışma grubunun acilen oluşturulması ve Müsteşarlıkça görevlendirilecek grup 
üyelerinin ve çalışma mekan ile zamanının TMSF Başkanhğı'na bildirilmesi, talep edilmiş 
(Ek-1), müteakiben 12-13 Nisan 2005 tarihlerinde Hazine Müsteşarhğı'nda Kurumumuz 
temsilcileri ve Hazine Müsteşarlığı temsilcilerince yapılan görüşmeler sonucunda 13.04.2005 
tarihinde müştereken hazırlanan bilgi ve görüş notunun sonuç bölümünde aşağıda belirtilen 
hususlarda görüş birliğine varılmıştır (Ek-2). 

"Danıştay İDDGK'nun yürütmeyi durdurma (YD) Kararının ileride esasa ilişkin 
Karara da yansıyacağı öngörüsüyle ve bu Hesaplarla ilgili olarak "muvazaa" olgusuna 
ilişkin bir tespit bulunmadığı, kaldı ki 200S/6668 sayılı Kararın halen mer'i olan 3/a-4. 
bendinde "muvazaalı" hesapların ödenmeyeceğine dair düzenleme bulunduğu; bahse konu 
mııdilere ödeme yapılmamasının da "hukuk devleti" ilkesine aykırı olarak 
değerlendirilebileceği gibi yukarıda da ifade edildiği üzere, dava açan ve açmayan mildiler 
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arasında farklılığa yol açabilecek bir uygulamanın da ''kanun Önünde eşitlik" ilkesiyle 
çelişeceği, ödeme hususunun davalar safahatında verilecek YD veya sonunda verilecek 
kararlara ertelenmesi durumunda icrai takibata maruz kalınarak bu kapsama giren tüm 
mevduatların aynı zamanda defaten ödenmesi ihtimalinin doğabileceği, 2003/6668 sayılı 
Karar kapsamında bir ödemenin tercih edilmesi halinde ise, Karar hükümlerine göre zamana 
yayılmış bir itfanın söz konusu olacağı; bu kapsama giren ilgili sayısının 3.664 olduğu ve 
yapılacak ödemelerin toplam maliyetinin tahminen yaklaşık 104.-milyon YTL'na baliğ 
olacağı; kapsamda olup, henüz dava açmamış olanların da dava açması halinde ilave 
yargılama giderlerinin doğabileceği dikkate alınarak, bu hesapların ödenmesi alternatifinin 
benimsenmesi halinde; İdarece 2003/6668 sayılı Kararda bir değişiklik yapılarak, konuyla 
ilgili derdest davaların sonlandırtlmasını da kapsayacak şekilde, mevcut YD Kararına konu 
3/a*3. bendinin yürürlükten kaldırılmasına yönelik yeni bir düzenleme yapılmasının " uygun 
olacağı görüşüne varılmıştır. 

Ancak, "anılan hesapların ödenmemesi alternatifinin benimsenmesi durumunda ise, 
bu yönde yapılacak düzenlemenin yürürlük tarihinin 5021 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 
27/12/2003 olarak öngörülmesi gerekeceğinden, "kanunların geriye yürümezliği" ilkesi ve 
"kazanılmış hakların ihlali" gibi nedenlerle tartışma konusu yapılarak yargı organları önüne 
götürülmesinin kuvvetle muhtemel olduğu da değerlendirmede dikkate alınarak, YD Kararma 
konu düzenlemenin (2003/6668 sayılı Kararın 3/a~3. maddesi) yasal dayanağa 
kavuşturulmasını teminen, bir Kanun değişikliği ile, 4969 sayılı Kanunun, 5021 sayılı 
Kanunla değişik Geçici 2. maddesine yansıtılmasının; uygun olacağı düşünülmektedir." 

Mezkur hesapların ödenmesi veya ödenmemesi alternatiflerine göre tesisi gereken 
düzenlemelere ilişkin taslak metinler, çalışma grubunca hazırlanan bilgi ve görüş notu ekinde 
yeraimaktadır. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun, 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı'nm 3/a-3 maddesi ile ilgili olarak verdiği, 09.12.2004 tarih ve 2004/636 sayılı 
yürütmenin durdurulması karan üzerine, yaşanan hukuksal ve idari sorunların izalesine 
yönelik ve Kurumumuzca ifa edilecek işlemlere esas teşkil etmek üzere Makamınızca uygun 
görülecek genel düzenlemelerin tesisi hususu tensiplerinize arz olunur. 

Ahmet ERTÜRK 
Başkan 

EK: 
1- Fon Başkan Yardımcılığı Makamı'nm 31.03.2005 tarih ve 

TMSF.02.TAS.1 169/13105 sayılı yazı 
2- Çalışma Grubunca hazırlanan 13.04.2005 tarihli bilgi ve görüş notu. 
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7.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, SSK Başkanlığınca bazı hastanelere 
ödenen sağlık harcamalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞES-
GÎOĞLU'nun cevabı (7/5877) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın 
Murat Başeskioğlu'nun yazılı olarak yanıtlamasını bilgilerinize 
sunarım. 

to Mm. 
Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca, satın alman sağlık 
hizmetlerinin bedeli olarak, aşağıda belirtilen sağlık kurumlarına 
son beş yılda (2000 - 2004) yıllar ve sağlık birimleri itibarıyla kaç 
lira ödenmiştir? 

a. İstanbul Vatan Hastanesi - Dr. Azmi Ofluoğlu (A. 
Menderes Bulvarı No: 19 Aksaray - İstanbul) 

b. Kadıköy Vatan Hastanesi - Dr. Azmi Ofluoğlu 
(Kurbağalıdere Caddesi No: 4 Kadıköy - İstanbul) 

e. Kadıköy Vatan Sağlık Kompleksi Tic. Ltd. Şti. 
(Sıraseîviler Cad, No: 119/D Beyoğlu - İstanbul) 

d. Tepebaşı Vatan Hastanesi - Dr. Azmi - Lütfü Ofluoğlu 
(Aynahçeşme, İncekaş Sokak No: 45 Beyoğlu - İstanbul) 

e. Alman Hastanesi - Universal Hospitals Group (Sıraseîviler 
Cad. No: 119/A Taksim - İstanbul) 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.13.APK.O-12-0(M)0/$2D <S(,2) , . J HAZİRAN 4005 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 05/05/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10782 sayılı yazınız. 

îlgi yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'na ait 
7/5877 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi 
bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca satın alınan sağlık hizmetlerinin bedeli olarak İstanbul 
Vatan Hastanesi, Kadıköy Vatan Hastanesi, Tepebaşı Vatan Hastanesi ve Alman Hastanesine 
yapılan ödemeler yıllar (2000-2004) itibariyle aşağıda belirtilmiştir. 

a) İstanbul Vatan Hastanesine 2001 yılında 1.752.000.000.-TL, 2002 yılında 
6.238.400.000.-TL, 2003 yılında 2.520.000.000.- TL, ödeme yapılmıştır. 

b) Kadıköy Vatan Hastanesine 2001 yılında 57.018.596.694.- TL, 2002 yılında 
109.230.499.509.-TL, 2003 yılında 262.210.382.341.- TL, 2004 yılında 235.412.853.594.-TL 
ödeme yapılmıştır. 

c) Kadıköy Vatan Sağlık Kompleksi Tic.Ltd.Şti. 2000-2004 yıllan arasında ödeme 
yapılmamıştır. 

d) Tepebaşı Vatan Hastanesine 2004 yılında 1.167.856.995.-TL ödeme yapılmıştır. 
e) Alman Hastanesine 2000 yılında 166.155.431.000.-TL, 2001 yılında 

2.684.339.895.306.-TL, 2002 yılında 4.399.930.016.491.-TL, 2003 yılında 
4.447.312.086.300.-TL, 2004 yılında ise 6.758.306.833.406.-TL ödeme yapılmıştır. r 

Kurumun yalnız Alman Hastanesi ile paket program anlaşması bulunmakta olup diğer 
sağlık kurumları ile ilgili olarak ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 57 nci maddesi 
kapsamında, Kurumca sevk edilmeksizin ani ve acil hastalığı dolayısıyla bu sağlık 
kuruluşlarında tedavi gören sigortalılarm faturalanmn karşılığı yapılan ödemelerden 
oluşmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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8.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN'm, bazı yolsuzluk iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5899) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından vazıh olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 20.4.2005 f \ 

Hüse3$lÖZCAN 
Mersin Milletvekili 

Sağlık Bakanı, hakkında soruşturma izni istenen İlaç ve Eczacılık Genel Müdür 
Yardımcıları Mahmut Tokaç ve Zeliha Nuray Taşçı için soruşturma izni vermemiştir. Sağlık 
Bakanı'nın bu kararı üzerine İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Hayriye Mıhçak, soruşturma 
izni verilmemesi kararma karşı Danıştay nezdinde itiraz etmiştir. Danıştay Birinci Dairesinin 
E.2004/I2, K.2005/140sayıh kararında belirtildiği gibi, ilgililere isnat edilen eylemin 
haklarında hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından 
Danıştay, izin verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına karar vermiştir. 

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Hayriye Mıhçak, ayrıca Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına ihbar ve şikayette bulunarak; Sağlık Bakanı Müsteşarı Necdet "Ünüvar ile 
Müsteşar Yardımcıları M.Ulvi Saran ve Sabahattin Aydm'ın görevde yetkilerini kötüye 
kullandıklarını ileri sürmüştür. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının 2005/13 sayılı Kararında 
açıklandığı gibi, 12-13 Ocak 2004 tarihleri arasında düzenlenen bir toplantıya katılmak üzere 
görevlendirilenlerin tüm masraflarının Pfizer firmasınca karşılanması konusunda Bakan 
olurunun alındığı, bu olurun alınmasında Müsteşar Necdet ÜnÜvar*ın da uygun görüşünün 
olduğu, ancak yapılan toplantı bilimsel nitelikli bir toplantı olduğu için ve toplantı sonrasında 
firma lehine bir işlem tesis edildiğine ilişkin herhangi bir iddia bulunmadığından, toplantıya 
katılan kamu görevlilerinin masrafiartmn özel bir şirket tarafından karşılanmasının etik 
kurallara aykırı olmakla birlikte Türk Ceza Kanununda yer alan herhangi bir suçu 
oluşturmadığından şikayetin işleme konulmamasına karar verilmiştir. 

1. Danıştay'ın Bakanın soruşturma izni verilmemesi kararını iptal etmesinden sonra 
adı geçen kişiler için Bakanlıkta hangi işlemler yapılmış ve sonuçları neler olmuştur? Bu 
bağlamda; Eczacılık Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Tokaç'ın, Sodhan Tıbbi Cihazlar. 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yapılan ruhsat başvurusunu, daha önceden birçok defa 
reddedilmesine karşın kendiliğinden komisyon kurarak firma yararına karar aldırdığı iddiası 
ve Allpharma dosyaları için biyoeşdeğerlik komisyonu oluşturulması iddiası araştırılıp 
sonuçlandırılmış mıdır? 

2. İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Tokaç ile Ruhsatlandırma 
Dairesinde eczacı olarak görev yapan Eda Cindioğlu ile Ahu Güney'in tüm masraflarının özel_. 
bir firma tarafından karşılanması hangi gerekçelerle uygun görülmüştür? Bakanlık 
personelinin tüm masraflarının özel firmalarca karşılanarak yurt dışına geçici görevle 
gönderilmesi bundan ibaret midir, başka örnekler de söz konusu mudur? 

T.C. _ 3 HAZİRAN 2005 
S A Ğ L I K B A K A N L I Ğ I 

İlaç ve Eczacı l ık Genel M ü d ü r l ü ğ ü 

Sayı :B10OlEG00000/Huk Mev. AB 0 2 8 3 9 4 
Konu : Yazılı Soru Önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

İlgi:5/5/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5899-10782 sayılı yazılan. 

Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin ÖZCAN tarafından verilen "Bazı yolsuzluk 
iddiaları" na ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. „ , „ —- ->>_r̂ . «. 
ir »cı R- D - P r o r - n r - R e « e P SKDAG 
g ı ^ V ^ ! ? ' ı ^ - v. Sağlık Bakanı 
E I v - 1 Yi l / l l ı soru ö n e r g e s i c e v a b ı "* 

aı 
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Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin ÖZCAN tarafından verilen "Bazı yolsuzluk 
iddiaları" na ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Sağlık Bakanı, hakkında soruşturma izni istenen İlaç ve Eczacılık Genel Müdür 
Yardımcıları Mahmut TOKAÇ ve Zeliha Nuray TAŞÇI için soruşturma izni vermemiştir. 
Sağlık Bakanı'nın bu karan üzerine İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Hayriye MIHÇAK, 
soruşturma izni verilmemesi kararma karşı Danıştay nezdinde itiraz etmiştir. Danıştay Birinci 
Dairesinin E.2004/12, K.2005/140 sayılı kararında belirtildiği gibi, ilgililere isnat edilen 
eylemin haklarında hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu 
anlaşıldığından Danıştay, izin verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına karar vermiştir. 

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Hayriye MIHÇAK, ayrıca Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına ihbar ve şikayette bulunarak; Sağlık Bakanı Müsteşarı Necdet ÜNÜVAR ile 
Müsteşar Yardımcıları M.Ulvi SARAN ve Sabahattin AYDIN'ın görevde yetkilerini kötüye 
kullandıklarım ileri sürmüştür. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının 2005/13 sayılı Kararında 
açıklandığı gibi, 12-13 Ocak 2004 tarihleri arasında düzenlenen bir toplantıya katılmak üzere 
görevlendirilenlerin tüm masraflarının Pfizer firmasınca karşılanması konusunda Bakan 
olurunun alındığı, bu olurun alınmasında Müsteşar Necdet ÜNÜVAR'm da uygun görüşünün 
olduğu, ancak yapılan toplantı bilimsel nitelikli bir toplantı olduğu için ve toplantı sonrasında 
firma lehine bir işlem tesis edildiğine ilişkin herhangi bir iddia bulunmadığından, toplantıya 
katılan kamu görevlilerinin masraflarının özel bir şirket tarafından karşılanmasının etik 
kurallara aykırı olmakla birlikte Türk Ceza Kanununda yer alan herhangi bir suçu 
oluşturmadığından şikayetin işleme konulmamasına karar verilmiştir. 

l)Danıştay'ın Bakanın soruşturma izni verilmemesi kararını iptal etmesinden sonra adı 
geçen kişiler için Bakanlıkta hangi işlemler yapılmış ve sonuçları neler olmuştur? Bu 
bağlamda; Eczacılık Genel Müdür Yardımcıları Mahmut TOKAÇ'in, Sodhan Tıbbi Cihazlar 
Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından yapılan ruhsat başvurusunu, daha önceden birçok defa 
reddedilmesine karşın kendiliğinden komisyon kurarak firma yararına karar aldırdığı iddiası 
ve Allpharma dosyalan için biyoeşdeğerlilik komisyonu oluşturulması iddiası araştırılıp 
sonuçlandırılmış mıdır? 

2)tlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcıları Mahmut TOKAÇ ile Ruhsatlandırma 
Dairesinde eczacı olarak görev yapan Eda CİNDOĞLU ile Ahu GÜNEY'in tüm masraflarının 
özel bir firma tarafından karşılanması hangi gerekçelerle uygun görülmüştür? Bakanlık 
personelinin tüm masraflarının özel firmalarca karşılanarak yurt dışına geçici görevle 
gönderilmesi bundan ibaret midir, başka örnekler de söz konusu mudur? 

CEVAPLAR: 

l)İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcıları Mahmut TOKAÇ ile Zeliha Nuray 
TAŞÇl'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi gereğince yargılanmalarına 
başlanılmış olup, yargılama süreci devam etmektedir. Adı geçenler hakkında Bakanlığımızca 
yapılan müfettiş soruşturmaları neticesinde idari ve disiplin yönünden herhangi bir işlem 
yapılması yönünde görüş ve teklife yer verilmemiştir. Zaten 4483 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yapılan ön incelemede de .sjıç^ 
unsuru tespit edilmemiş olduğu için soruşturma izni verilmemiş ve fakat bu karaj^argı-< 
merciince kaldırıldığı için yargılama süreci başlatılmıştır. 
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Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin ÖZCAN tarafından verilen "Bazı yolsuzluk 
iddiaları" na ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

-2-

Adı geçenler hakkında yargılama sürecinde verilecek kararlar çerçevesinde gerekli 
tedbirler alınarak işlem yapılacağından, bu aşamada başkaca bir işlem yapılmasına luzüm ve 
mahal görülmemiştir. 

Diğer taraftan Sodhan Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti tarafından yapılan 
ruhsat başvurusunun 8.2.1999 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde defaten reddedilmiş ise de; 
firmanın Bakanlığımıza yapmış olduğu itirazlar ve mağduriyetlerine ilişkin şikayetleri 
nazara alınarak bu konuda bir toplantı yapılması kararlaştınlmış, yapılan bu toplantıda konu 
değerlendirilmiş, ancak önergede iddia edilen şekilde firma yararına herhangi bir karar 
alınmamıştır. 

2) Pfizer İlaç Firmasının Federal tlaç ve Tıbbi Malzeme Enstitüsü tarafından 
Almanya-Bonn şehrinde 12-13 Ocak tarihinde yapılacak AB ve AB aday ülkelerinin 
ruhsatlandırma otoritelerinin katılacağı toplantıya ülkemiz adına da İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğünde ruhsatlandırmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve uygun göreceği iki 
ruhsatlandırma çalışanının tüm masraflarının Pfizer firmasınca karşılanmak kaydıyla davet 
ettiği 16.12.2003 tarihli yazısına istinaden adı geçen personelin mezkur toplantıya katılması 
için kamu yaran itibariyle Onay verilmiştir. 

Toplantı AB ve AB aday ülkelerinin ruhsatlandırma otoritelerinin katıldığı uluslar 
arası bir toplantı olup, firmanın düzenlediği özel bir toplantı değildir. 

Yazılı soru Önergesinde bahsi geçen konularda Bakanlığımız müfettişlerince gerekli 
soruşturma ve incelemeler yapılmış, söz konusu hususlarda suç unsuru oluşturan herhangi bir 
tespitte bulunulmamıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇÎÇEK'in cevabı (7/5911) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇtÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.04.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi İkinci Daîresi'nin, kamuoyunda 
"Lojman Cinayeti" olarak bilinen, 28290/95 Başvuru numaralı "Güngör/Türkiye Davası" 
başlıklı dosya hakkında, 2 2 Mart 2005 tarihinde verdiği kararda, milletvekili 
dokunulmazlıkları ile ilgili olarak şu ifadeler kullanılmıştır: 

"Mahkeme, b u davada, yetkililerin Sözleşmenin 2. maddesinin gereklerim karşılayan 
bir soruşturma yürütme hususunda kusurlu davrandıklarım tespit ettiğini anımsatmaktadır." 

"Mahkeme, Savunmacı Devlete düşenin, görülmekte olan davaya uygun olarak, 
gecikmeden, mevzuatın, yasama dokunulmazlığının, Meclis üyeleri ve yakınlarının muhtemel 
tanık ya da sanık pozisyonunda olduğu kamu aleyhine işlenen suçların kovuşturulmasına 
engel olunmasını önleyici biçimde, açık ve belirgin hale getirilmesi hususundaki 
yükümlülüğüne uygun tedbirler almak olduğunu tespit etmiştir. 

"Ayrıca Mahkeme, yasama dokunulmazlığının uygulamada suçun kovuşturulmasına 
engel olması sebebiyle, yürürlükteki mevzuatın yeterince açık ve belirgin olmadığım 
belirtmektedir." 

Sorular: 

1- AİHM kararları iç hukukumuzun parçası, hatta üstün hukuk haline geldiğine göre, 
yukarıda bahsi geçen 22 Mart 2005 tarihli karar çerçevesinde yeni bir kanuni 
düzenleme yapılması ve dokunulmazlıkların gözden geçirilmesi gerekmez mi? 

2- AİHM'in yukarıda bahsi geçen kararına göre dokunulmazlıkların karar çerçevesinde 
düzenlenmemesi Türkiye'ye yeni mesuliyetler yükleyebilir mi? " 

T C 
ADALET BAKANLIĞI Ö^ / -^200S 

Bakan 
6H6 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 05/05/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 

0.10.00.02-7/5911-10758/32230 sayılı yazınız, 
b) 13/05/2005 tarihli ve 541 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve istanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5911 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerinize arz ederim. 

F.K: 
Soru önergesi cevabı 

ÜT 
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Sayın Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/59)1 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasında, "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası 
ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler 
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas 
alınır." hükmünün yer aldığı; 

04/10/1950 tarihinde Roma'da imzalanan ve 03/09/1953 tarihinde yürürlüğe giren 
"İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşme (Avrupa İnsan Haklan 
SözleşmesiV'nin. Ülkemiz tarafından 10/03/1954 tarihli ve 6366 sayılı "İnsan Haklarını ve 
Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesi ve Buna Ek Protokolün Tasdiki Hakkında Kanun" ile 
onaylandığı; 18/05/1954 tarihinde onay belgesi verilmesi ile anılan Sözleşmenin Ülkemiz 
açısından yürürlüğe girdiği ve iç hukukumuzun bir parçası haline geldiği; 

Bakanlar Kurulunun 12/12/1989 tarihlî ve 89/14866 sayılı Kararı ile, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin zorunlu yargı yetkisinin 3 yıllık bir süre için kabul edildiği, son olarak 
da 22/01/1993 tarihinde yapılan bildirimde Mahkemenin yargı yetkisinin bu tarihten itibaren 3 
yıllık bir süre için yeniden kabul edildiği beyan edilmişse de, 11. Protokolün yürürlüğe 
girmesi ile bireysel başvurunun sözleşmeci devletlerin isteğine bağlı olmaktan çıkartılması ve 
bireye uluslararası bir yargı yeri olan Mahkemeye doğrudan başvuru hakkının tanınmasından 
sonra bu tür beyanlara gerek kalmadığı; 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4). maddesinde yer alan, "Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi, bir yüksek sözicşen tarafın yargı mercileri veya herhangi başka bir resmî merci 
tarafından verilmiş olan bir kararın veya alınmış olan bir tedbirin bu Sözleşmeden doğan 
yükümlülüklere tamamen veya kısmen aykırı düştüğü hükmüne varırsa ve eğer ilgili tarafın iç 
hukuku bu karar veya tedbirin sonuçlarını ancak kısmen gidermeye elverişli ise, Mahkeme 
kararında gerektiği takdirde zarar gören tarafa âdil bir tatmin şekline hükmolunur" ve 46. 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yüksek sözleşen tarafların, tarafı oldukları her davada 
Mahkemenin nihaî kararına uymayı taahhüt ederler" hükümleriyle Mahkemenin kararlarının 
niteliğinin belirlendiği; 

Malûmlarıdır. 
Öte yandan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları açıklayıcı bir nitelik taşımakta 

olup, ihlâlin varlığı durumunda bunun Sözleşmenin hangi maddesine aykırılık oluşturduğunun 
tespit edilmesiyle yctinildiği; Mahkeme kararlarında, verilen cezanın kaldırılması, başvuranın 
beraat ettirilmesi veya ihlâlden kimlerin ne oranda sorumlu olduğu, Anayasa veya kanunların 
hangi hükümlerinin Sözleşmeye aykırılık teşkil ettiği dolayısıyla iptal edilmesi gerektiği 
konularında ve doğrudan doğruya iç hukuka yansıtılabilecck hükümlere yer verilmediği; bu 
nedenle, "Güngör/Türkiye Davasf'ndaki kararının Ülkemizde doğrudan doğruya bir sonuç 
doğurmayacağı düşünülmektedir. 

Ancak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararı ile tespit edilen noksanlıkların, 
Sözleşmede verilmiş bir açık yetki olmamakla beraber, Sözleşmenin 46. maddesinin ikinci 
fıkrası uyarınca kararların infazını denetlemekle yükümlü Bakan Delegeleri Komitesi 
kararlarıyla giderilmeye çalışıldığı; Mahkeme kararlarının infazının denetlenmesi için Bakan 
Delegeleri Komitesine iletildiği; bu Komitenin söz konusu kararların infaz edilmiş sayılması 
kararım verinceye kadar, kararın uygulanması için istenen tedbirlerin alınıp alınmadığım 6 
aylık sürelerle gündemine alarak incelemesini sürdürdüğü; benzer uygulamanın 
"Güngör/Türkiye Davası" çerçevesinde Ülkemizde yasama dokunulmazlığının yeniden 
düzenlenmesi konuşumda izlenebileceği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Genelkurmay Başkanının yaptığı bir konuşmaya iliş
kin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/5939) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakam Sayın Vecdi GÖNÜL tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 22.04.2005 

Emin ŞÎRÎN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Genelkurmay Başkam Orgeneral Saym Hilmi Özkök, 20 Nisan 2005 tarihinde, Harp 
Akademileri Komutanlığında Yıllık Değerlendirme konuşması yapmışlardır. Saym Hilmi 
Özkök'ün konuşmasının tam metni www.tsk.mii.tr adresinde bulunmaktadır. 

Sorular: 

1- Sayın Hilmi Özkök'ün yaptığı bu değerlendirmeler MGK Toplantılarında ele alınmış 
mıdır? 

2- Genelkurmay Başkanının "irtica" konusu başta olmak üzere yaptığı değerlendirmelere 
Bakanlığınız ve Hükümetiniz iştirak etmekte midir? İştirak ediyor ise somut olarak 
alınacak tedbirler nelerdir? 

3- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Saym Hilmi Özkök, yaptığı değerlendirmede "Dış 
politikamız açıktır" ifadesini kullanırken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saym 
Yaşar Büyükanıt "Irak politikamız yok" iddiasında bulunmaktadır. Bu 
değerlendirmelerden hangisi doğrudur? 

4- Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök yaptığı değerlendirmelerde terörle mücadele 
konusuna atıfta bulunmuştur. Türkiye'ye tehdit eden PKK örgütü, Kuzey Irak'ta 
varlığım sürdürmeye devam ettiğine göre, 20 Mart 2003 tarihinde kabul edilen tezkere 
ile verilen yetki neden kullanılmamıştır? Yeni bir tezkere ile yeni bir yetki alınması 
düşünülmekte midir? 

5- Genelkunnay Başkanının Harp Akademileri Komutanlığında yaptığı konuşma Askeri 
Ceza Kanunu'nun 148/c bendine göre değerlendirilebilir mi? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLİĞİ 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2005/7032-CS C $V}} j ^ M A Y I S 2005 

KONU : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM. Bşk.lığının 05 MAYIS 2005 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.O0.02-
10858 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından verilen 7/5939 sayılı yazılı soru 
Önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

uVeedi GÖNÜL 
Millî Savunma Bakanı 

EKİ 
(Yazılı Soru Önergesinin Cevabı) 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN TARAFINDAN VERİLEN 
7/5939 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 
10 uncu maddesi: "Millî Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde tutanakla tespit 
edilir. 

Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel Sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve 
görüşmeler Millî Güvenlik Kurulunun karan olmadan açıklanamaz ve yayımlanamaz." amir 
hükmünü taşımaktadır. 
2. ve 4. Bu sorulara verilecek cevaplar gizli gizlilik dereceli bilgileri içermektedir. 

Soru önergelerine verilecek cevaplara gizlilik kaydı kon ulama maktadır. 
Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının yazılı soru önergeleri ile 

ilgili yazışmalarında da bu husus not olarak hatırlatılmaktadır. 
Bu nedenlerle anılan sorulara açıklama getirilmemiştir. 

3. Konuşmaların, içinden ayıklanan tek bir cümle ile değil ancak bütünü ile yorumlanması 
uygun mütalâa edilmektedir. Bu bağlamda, Sayın Genelkurmay Başkanı ve Kara 
Kuvvetleri Komutanının konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarda bir farklılık 
bulunmamaktad ı r. 
5. Sayın Genelkurmay Başkanının Harp Akademileri Komutanlığında yaptığı konuşma 
"1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Dair Kanun" ve "211 Sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu" nun verdiği yetkiler ve görevler çerçevesinde 
yapılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. —r 
Vecdi GONUL 

MilIT Savunma Bakanı 
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11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, bir soru önergesine verilen cevaba ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/5961) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 25.04.2005 

&r. 
Emin ŞİRİN t 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 
03.02.2005 tarih ve 7/4834 sayılı soru önergeme, 13.04.2005 ve B.02.1.HM.0.EKA-

02.01-13 sayı ile verdiğiniz cevapta, "Gerek evvel ki 2871 sayılı, gerekse 3628 sayılı 
kanunlarda ve ilgili yönetmelik çerçevesinde, tarafıma bağlı tüm kuruluşlarda mai bildirimleri 
ilgili mercilere kapalı zarf içerisinde sunulmakta ve yeni mal bildirimleri yetkili mercii 
tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılmaktadır" denilmektedir. 

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

1- Yetkili mercii kimdir? 
2- Bu yetkili mercii» 1983 seçimlerinden sonra, ANAP'm iktidarının başladığı tarihten 

bugüne kadar görev yapan kamu bankaları idare heyeti mensupları, genel müdürleri ve 
genel müdür yardımcıları ile ekonomiden sorumlu devlet bakanlarının, Merkez 
Bankası başkam ve yardımcılarının, Hazine Müsteşarı ve yardımcılarının göreve 
başladıkları günkü mal varlıkları ile bugünkü mal varlıkları arasında bir fark olup 
olmadığı, eğer bir artış var ise, bu arnşiarın "haklı kazanç" çerçevesinde kabul edilip 
edilemeyeceğini tetkik etmiş midir? Tetkik edilmişse bulguları nelerdir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI: B.02.İ .HM.0.EKA-02.01-13/ n* ne nr i n f â r> 
KONU: Soru Önergesi U3.U0.US* 3 Z 7 4 Z 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : 05.05.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5961-10893y32614 saydı yazı. 

İlgi yazıda bahse konu, İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin tarafından tevcih edilen 
7/5961 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve süresi içinde 
cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin hazırlanan cevap metnT-çkte yer almaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. \ f 

EKLER: Ali BABACAN 
EK-1: Yazı Devlet Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKÎLt SAYIN EMİN ŞİRİN TARAFINDAN TEVCİH EDİLEN 
7/5961 SAYILI YAZBLI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN 

CEVAP METNİ 

1- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun "Bildirimlerin Verileceği Merciler" başlıklı 8 inci maddesinde ve Bakanlar 
Kurulunun 90/748 sayılı ve 10.8.1990 tarihli Kararı işe yürürlüğe konulan ve 15 Kasım 1990 
tarihli Karan ile yürürlüğe konulan ve 15 Kasım 1990 tarihli, 20696 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin, "Mal bildiriminin 
verileceği Merciler" başlıklı 6 mcı maddesinde Mal bildirimlerinin verileceği merciler 
(konuyla ilgili olanlar bakımından) şu şekilde öngörülmüştür: 

Bakanlar Kurulu Üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 
Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge 
raporlarının bulunduğu makam veya merci(özlük işleri ile ilgili birimler), 
Kurum, teşebbüs, teşşekkül ve kuruluşların genel Müdürleri, yönetim ve denetim 
kurulu için ilgili Bakanlık, 

- Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makam veya 
merci, 
Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken 
makam veya merci, 
Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili 
makam veya merci, 

Dolayısıyla, bahse konu Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen, "Yeni bildirimler yetkili 
merci tararından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar" hükmünde geçen "yetkili 
merci" mal bildiriminin verileceği mercidir. 

2" Gerek evvelki 2871 sayılı ve gerekse 3628 sayılı Kanunlarda (ve ilgili Yönetmelikte); 
"Yeni mal bildirimlerinin yetkili merci tararından daha önceki bildirimler ile 
karşılaştırılacağı; müsteşarların, merkez teşkilatları ile varsa bağlı ve ilgili kuruluşlarında 
görevli her düzeydeki kamu personelinin mal bildirimlerine ilişkin olarak gerekli inceleme ve 
karşılaştırmaların yapılmasını sağlamak ve bu çerçevede yapılacak çalışmalar sonucunda, 
gerekli görülen hallerde personelin mal bildirimleri hakkında ilgili denetim birimlerince 
inceleme yapılması için girişimde bulunmak veya konuyu Cumhuriyet başsavcılıklarına 
bildirmekle görevli ve sorumlu oldukları; yeni ve ek bildirimlerin yetkili merciler tarafından 
daha önceki bildirimler ile karşılaştırılacağı, yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykın 
bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar 
hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı; 
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) ve (c) bendlerinde belirtilen mercilerde toplanan mal 
bildirimlerinde yer alan bilgilerin, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, kamu 
kurumlan bilgisayarlarında mevcut bilgilerle bilgisayar ortamında ve gizliliği sağlanacak 
şekilde karşılaştırılacağı" hususları ilgilileri için Yasal bir görev olarak verildiğinden, Soru 
Önergesinde belirtilen hususlar esasen Yasal görev olarak bugüne kadar düzenli bir biçimde 
yerine getirilmektedir. 

Ancak; Mal Bildiriminde Bulunulması mevzuatı uyarınca mal bildirimlerinin 
içeriğinin "gizliliği"; soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler (ve ek fıkra gereğince 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu) dışındakilere bu konuda açıklama yapılamayacağı ve bilgi 
verilemeyeceği, aksi davranış cezai müeyyideye bağlanarak mutlak olarak benimsenmiş; 
TBMM"nin bilgi edinme ve denetim yöntemlerinden birisi olan "Soru"ya ilişkin 
düzenlemelerde de, bu gizliliği bertaraf edici bir hükme yer verilmemiştir. Bilakis, (3628 
sayılı Kanunun 18/son maddesi hükmüne göre, ihbar konusu suç hakkında dava açılıncaya 
kadar bilgi vermek ve yayın yapmak yasak olduğundan, bu aşamaya kadar) kişinin özel 
yaşamına ilişkin bir konu olarak değerlendirilebilecek malvarlığı ile ilgili Soru Önergelerinin, 
bu denetim yolu kapsamına giremeyeceği de söylenebilecektir. 
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12.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, kamu personeline verilen yabancı dil tazminatıy
la ilgili düzenlemede Bulgarcamn ayrı bir uygulamaya tabi tutulmasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5965) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından yazıh olarak yanıtlanması konusunda gereğini bilgilerinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Tîüîerıt B A R A T A L I 
İzmir Mil le tveki l i ' 

570 sayılı K a n u n Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile kamu 
personeline verilmekte olan yabancı dil tazminatına ilişkin 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 27 Mart 1998 
tarih ve 23299 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan bu düzenlemeyle yabancı dil 
bilgisinden kurumlarınca yararlanılmayan personele yapılacak ödemede 
yalnızca "Bulgarca" için diğer dillerden ayrı bir uygulamaya gidilmiştir. Bu 
düzenlemeye göre A düzeyinde Bulgarca bilenlere 2.486.000 lira ödenirken, 
diğer dillerden (Macarca, Slovence, Romence vb.) A düzeyinde bilenlere 750 
gösterge rakamının ayhk katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (2005 
ilk altı ay itibariyle 30 Y T L ) ödeme yapılmaktadır. Bu bağlamda; 

1- Bu düzenleme doğru mudur ? Bulgarca niçin diğer dillerden ayrı bir 
uygulamaya tabii tutulmuştur ? 

2- Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan ve Bulgaristan ' tan ülkemize 
gelen Türkleri doğrudan ilgilendiren bu farklı düzenleme konusunda 
ne düşünüyorsunuz ? 

3 - Bu eşitsizliğin düzeltilmesi yolunda bir girişiminiz olacak mı 7 
4- Maliye Bakanlığınca çıkarılan bu esas, kamu personeli görevde 

yükselme yönetmeliğine de yansımıştır. Bu doğrultuda bazı kamu 
kurumlan görevde yükselme konusunda Bulgarca 'y1 Kamu Personeli 
Yabancı Di l Sınavı kapsamına almamıştır. Bu konuda yeni bir 
düzenleme yapılması hakkında ne düşünüyorsunuz ? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.BMK.O.12.3/37 

Konu: Yazılı Soru Önergesi Q7.U6.05* 1 0 8 2 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 13/5/2005 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-443-6/2216 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI'nın Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Sayın Bakanımız 
tarafından cevap verilmesini istediği 7/5965 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen 
hususlar değerlendirilmiş ve Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir. 
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375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesinde; "Aylıklarını 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı 
Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden (kadro karşılık 
gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil). Maliye Bakanlığı ve Devlet 
Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit 
olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için 
(A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde 
başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan 
tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek 
miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir. 

Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği 
gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve 
düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebilir." hükmü yer almaktadır. 

Bu hüküm uyarınca, 15.4.1997 tarihinden itibaren ödenecek yabancı dil tazminatı 
miktarları Bakanlığımızın teklifi üzerine Başbakanlık makamının 11.4.1997 tarihli onayı ile 
yürürlüğe konulan Esaslar ile tespit edilmiş bulunmaktadır. Anılan Esaslarda, yabancı dil 
bilgisinden kurumlarınca yararlanılmayan personelden; 

Bulgarca bilenlere; 
-A düzeyi için 2.486.000 TL, 
-B düzeyi için 1.657.000 TL, 
-C düzeyi için 828.000 TL, 

Diğer dilleri bilenlere; 
-A düzeyi için 750 gösterge, 
-B düzeyi için 500 gösterge, 
-C düzeyi için 250 gösterge, 

rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacağı 
düzenlenmiştir. 

Söz konusu Esasların yürürlüğe girdiği 15.4.1997 tarihi itibarıyla, Bulgarca bilenlere 
A düzeyi için 2.486.000 TL, B düzeyi için 1.657.000 TL, C düzeyi için 828.000 TL ödeme 
öngörülmüş iken; aynı tarihte aylık katsayısının 3.315 olduğu göz önüne alındığında, diğer 
dilleri bilen personele A düzeyi için 750 göstergenin karşılığında 2.486.000 TL, B düzeyi için 
500 göstergenin karşılığında 1.657.000 TL, C düzeyi için 250 göstergenin karşılığında 
828.000 TL yabancı dil tazminatı ödenmesi sağlanmıştır. 

Görüldüğü gibi, Esasların yürürlüğe girdiği tarihte yabancı dil bilgisinden 
kurumlarınca yararlanılmayan personel bakımından ödenen dil tazminatında herhangi bir fark 
bulunmamasına rağmen, Bulgarca bilenlerin dışında kalanlar açısından tazminat göstergesine 
bağlı ödemeler, aylık katsayı artışlarına paralel olarak zamanla artmış ve Bulgarca bilenlerin 
aleyhine bir durum ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

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 alınacağı, çok sayıda ödeme kalemini 
içeren karmaşık ücret sisteminden vazgeçilerek ortak ve eşit işe eşit ücret ilkesine dayalı bir 
sisteme geçilmesinin esas alınacağı belirtilmektedir. 

Bu tespite paralel olarak, 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. 

Devlet Personel Rejimi Reformu kapsamında, yabancı dil tazminatı konusunda da 
gerekli düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
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13.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSÎN'in, İzmir-Seferihisar-Doğanbey'deki Uluslararası Tıp 
Kongresi Merkezinin satış ihalesine yönelik iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5970) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim, h . A 

Saygılarımla, f ^ l İ M Î t a / /h 

/Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

İzmir- Seferihisar ilçesi Doğanbey beldesinde, Sağlık Bakanlığınca, 
dinlenme tesisi olarak yapımına başlanan ve sonraki yıllarda Uluslararası Tıp 
Kongre Merkezi olarak yapımı tamamlanan tesisler, Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü kanalıyla, 26.4.2005 tarihinde 6.285 trilyona, bir istanbul firmasına 
satılmıştır. İhaleye başka katılan olmamış ve üstelik ihale ilanları yeterli ve 
rekabet yaratacak biçimde yapılmamıştır. 

İç ve dış turizmin yoğun olarak yaşandığı Doğanbey beldesinin ve 
izmir'in en güzel yerinde, denize sıfır ve çevresi turistik tesislerle dolu, 50 
dönüm arazi üzerinde kurulmuş bulunan tesis, her biri 2 katlı 15 blokta, 150'nin 
üzerinde lüx odalardan oluşmaktadır. Tenis kortu, yüzme havuzu, basketbol, 
voleybol sahası ve merkezi ısıtma» soğutma sistemiyle söz konusu tesis, 5 
yıldızlı tatil köyüne benzemektedir. Tesisin deniz cephesi 600 metrenin 
üzerinde olup, temiz denizi ve çevrenin doğal güzellikleri ile, bölgenin 
gözbebeğidir. 

Doğanbey beldesinde, benzer özelliklere sahip arsalar, metrekaresi 150 
milyon TL. den satılmaktadır. Dolayısıyla satış bedeli, üzerindeki tesisler bir 
yana, arsa fiyatını bile karşılamamaktadır. Üstelik, tesise bugüne kadar 
harcanan kaynak, 14 trilyondan fazladır. 

İhale ilanlarının rekabet yaratacak şekilde yapılmaması ve tek bir 
firmanın katıldığı ihalede, tesisin ölü fiyatına bu firmaya satılması, kafaları 
karıştırmıştır. 

1- İzmir- Seferihisar Doğanbey'deki, Sağlık Bakanlığı tarafından 
yaptırılan, 5 yıldızlı tatil köyü görümündeki Uluslararası Tıp Kongre Merkezinin 
ihale ilanları nasıl yapıldı? 

2- İhalenin sadece Resmi Gazetede ilan edildiği ve adrese teslim ihale 
yapıldığı doğru mu? 

3- Maliyeti 14 trilyonun üzerinde olan tesis, 6.285 trilyona satıldığına 
göre, Kamunun uğradığj 8 trilyon zararı kim ödeyecek? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.IO.O.APK.0.00.00.00/ 3 ^ ^ 3> ANKARA 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 09.052005 tarihli veKANKARMDA.01 AGNS.0.10.00.02-7/59TO-10972/32798 saydı yanlan. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen ve 
Sayın Başbakan tarafından, kendileri adına koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip 
kılınan "Uluslar arası Tıp Kongre Merkezi'nin ihalesine" ilişkin 7/5970 Esas numaralı yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. DrTReci 
Bakan 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN tarafından Sayın Başbakana tevcih 
edilen ve Sayın Başbakan tarafından, kendileri adına koordinatörlüğümde 
cevaplandırılması tensip kılınan "Uluslar arası Tıp Kongre Merkezi'nin Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü kanalıyla satışına" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

tzmir-Seferihisar ilçesi Doğanbey beldesinde, Sağlık Bakanlığınca, dinlenme tesisi 
olarak yapımına başlanan ve sonraki yıllarda Uluslar arası Tıp Kongre Merkezi olarak yapımı 
tamamlanan tesisler. Milli Emlak Genel Müdürlüğü kanalıyla, 26.04.2005 tarihinde 6.285 
trilyona, bir İstanbul firmasına satılmıştır. İhaleye başka katılan olmamış ve üstelik ihale 
ilanları yeterli ve rekabet yaratacak biçimde yapılmamıştır. 

İç ve dış turizmin yoğun olarak yaşandığı Doğanbey beldesinin ve İzmir'in en güzel 
yerinde, denize sıfır ve çevresi turistik tesislerle dolu, 50 dönüm arazi üzerinde kurulmuş 
bulunan tesis, her biri 2 katlı 15 blokta, 150'nin üzerinde lüks odalardan oluşmaktadır. Tenis 
kortu, yüzme havuzu, basketbol, voleybol sahası ve merkezi ısıtma-soğutma sistemiyle söz 
konusu tesis, 5 yıldızlı tatil köyüne benzemektedir. Tesisin deniz cephesi 600 metrenin 
üzerinde olup, temiz denize ve çevrenin doğal güzellikleri ile bölgenin gözbebeğidir. 

Doğanbey beldesinde, benzer özelliklere sahip arsalar, metrekaresi 150 milyon TL.den 
satılmaktadır Dolayısıyla satış bedel i,üzerindeki tesisler bir yana, arsa fiyatını bile 
karşılamamaktadır. Üstelik, tesise bugüne kadar harcanan kaynak, 14 trilyondan fazladır. 

İhale ilanlarının rekabet yaratacak şekilde yapılmaması ve tek bir firmanın katıldığı 
ihalede, tesisin ölü fiyatına bu firmaya satılması, kafaları karıştırmıştır. 

Bu doğrultuda; 

1) tzmir-Seferihisar Doğanbey'deki, Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan, beş 
yıldızlı tatil köyü görünümündeki Uluslararası Tıp Kongre Merkezi'nin ihale ilanları 
nasıl yapıldı? 
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2) İhalenin sadece Resmi Gazetede ilan edildiği ve adrese teslim ihale 
yapıldığı doğru mu? 

3) Maliyeti 14 trilyonun üzerinde olan tesis 6,285 trilyona satıldığına göre 
kamunun uğradığı 8 trilyon zararı kim ödeyecek? 

CEVAPLAR: 
Bakanlığımız yatırım programında bulunan ve yapımı Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığınca yöHitttlen İzmir-Seferihisar Doğanbey'deki mülkiyeti Hazineye ait 
taşınmazların ihale ve satış işlemlerini Maliye Bakanlığı gerçekleştirmiştir. 

Maliye Bakanlığının söz konusu taşınmazların, ihalesine ve satışına ilişkin 
açıklamaları çerçevesinde: 

1) Hazineye ait taşınmazların satışları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 
yapılmakta olup satış ihalelerine ilişkin ilan işlemleri aynı Kanunun 17 nci maddesinde 
belirtilmiştir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesi; 
" İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla 

duyurulur: 
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar. 
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde..<rıî|z'^«i 
gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ifan nVihale« 
günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz. 
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bend|nSe^s£rjeIie£; 
içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar' ve 
belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 
gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır. 
2.Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar: 
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler 
(1) numaralı fikraya göre yapılacak ilanlardan başka, tirajı göz önüne alınarak ili Basın -İlan 
Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir 
defa daha ilan edilir. 
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar: 
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale 
konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defe da Resmi Gazete'de ilan edilir. 
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka 
gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler. 

Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler." 
hükümlerini içermektedir. Bu hükümler çerçevesinde taşınmazın satış ihale ilanları 
yapılmıştır. 

2) Birinci maddede belirtildiği üzere ihale sadece Resmi Gazetede ilan 
edilmemiştir. 
Ek-1 06.04.2005 tarihli ve 25778 sayılı Resmi Gazete, 
Ek-2 11.04.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi, 
Ek-3 13.04.2005 tarihli Yeni Asır Gazetesi, 
Ek-4 16.04.2005 tarihli Yeni asır Gazetesi, 
Ek-5 İlan metni (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) www.milliemlak.gov.tr 
internet adresinde, Seferihisar Mal müdürlüğünün ilan panosunda yayımlanmış ayrıca, 
yayımlanmak üzere 26 adet çeşitli kamu kuruluşu, sendika ve meslek odalarına 
gönderilmiştir. 
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Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satıştan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümlerine göre yapıldığından ve bu ihalelere herkesin katılabilmesi, açıklık ve rekabetin 
sağlanması esas olduğundan adrese teslim ihale diye bir işlemden söz edilmesi mümkün 
değildir. 

3) 1356 parsel saydı ve 49.949 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış işlemine esas olmak üzere 
Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme Anonim Şirketine bedel takdiri yaptırılmış, 
taşınmazın beher m2 sine 60.000.000.- TL' den 3.000.000.000.000.- TL üzerindeki muhtesat 
için de 2.810.000.000.000.-TL olmak üzere toplam 5.810.000.000.000.-TL tahmini bedel 
üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışa 
çıkarılması İzmir Valiliğinden (Defterdarlık) 09.09.2003 tarih ve 31308 sayılı Milli Emlak Genel 
Müdürlüğümün yazısı ile istenilmiş olup Valilikten (Defterdarlık) alınan 12.02.2004 tarih ve 
1811 sayılı yazıda; taşınmazın 17.11.2003 tarihinde birinci ibatesi, 09.01.2004 tarihinde ikinci 
ihalesinin yapıldığı, ancak taşınmazın satış ihalelerine iştirak edenin olmadığı bildirilmiştir. 

Daha sonra, Valilikten (Defterdarlık) alınan 07.5.2004 tarihli kıymet takdir kararında, 
taşınmazın beher m2 sine 50.000.000.-TL den x 49.949 m2 - 2.497.450.000.000- TL, 
üzerindeki muhdesat için de 3.136.500.000.000.-TL olmak üzere toplam 5.633.950.000.0^00^2^ 
tespit ve takdir edilmişse de, taşınmazın 2004 yılı asgari emlak vergi değeri olan 5J^83&jf2V* 
TL dikkate alınarak 51.783.812 X 49.949 ro5 = 2.586.549.625.588.-TL, üzerind^muJjâssaT 
için 3.136.500.000.000.-TL olmak üzere toplam 5.723.O5O.000.000.-TL tahmini bgdJİ tize^dfegfc 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satı^^ıîtan{ma^: 

Valilikten (Defterdarlık) 09.07.2004 tarih ve 23646 sayılı yazımızla İstenilmiş ancak, 
Valilikten (Defterdarlık) alman 18.10.2004 tarih ve 15093 sayılı yazıda; taşınmazın 
5.723.050.000.000.- TL tahmini bedel üzerinden 05.10.2004 tarihinde üçüncü kez ihaleye 
çıkarılmasına rağmen alıcı bulunamadığı, uzun bir sûredir boş duran tesislerin yıprandığı 
belirtilerek, taşınmaza 4706 sayılı Kanunun 5228 sayılı Kanunla değişik 7'nci maddesinin altıncı 
fıkrası uyarınca bedel takdiri istenilmiştir. 

Bunun üzerine; 4706 sayılı Kanunun 5228 sayılı Kanunla değişik 7'nci maddesinin 
altıncı fıkrasında "Hazineye ait taşınmazların satışında, kiraya verilmesinde veya sınırlı aynî hak 
tesisinde; 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna tâbi olmaksızın, 28.7.1981 tarihli ve 2499 
sayılı Kanuna tâbi ekspertiz şirketlerine, rayiç bedel tespit ettirilebilir; bu durumda, 
ekspertiz şirketleri ile Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanlarınca tespit edilen rayiç 
bedel, tahmin edilen bedel olarak dikkate alınır..." hükmü uyarınca Millî Emlak Kontrolörü 
Selim KILIÇ tarafından düzenlenen 04.02.2005 tarih ve 2005/01 sayılı Basit Rapor 
doğrultusunda; arsanın beher m2 sine (49.949 m2 x 56,00. YTL.) 2.797.144,00.-YTL üzerindeki 
muhtesat için de 3.487.763,70.-YTL olmak üzere, toplam 6.284.908,00.-YTL tahmini bedel 
olarak kabul edilerek, bu bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi 
uyarınca kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılması Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2005 
tarih ve 10883 sayılı yazısı ile İzmir Valiliğinden (Defterdarlık) istenilmiştir. 

Taşınmazın 26.04.2005 tarihinde yapılan satış ihalesi sonucunda 6u285.000,00.-YTL 
bedel teklif eden EKOL ELEKTRİK ÜRETİM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. adına geçici 
ihalesi yapılmış, Maliye Bakanlığı'nm 28.04.2005 tarih ve 16574 sayılı yazısı ile kati satış ihalesi 
uygun görülmüştür. 

Yukarıda belirtildiği üzere taşınmaz uç kez ihaleye çıkarılmış, ancak talipli 
çıkmamıştır. Taşınmazın tahmini bedel tespitleri Kanunlar çerçevesinde yapılmış ve 4 
üncü kez yapılan ihalesi sonucunda satışı yapılabilmiştir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 

- 6 3 8 -



T.B.M.M. B : 108 7 . 6 . 2 0 0 5 0 : 5 

14.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, 2003 Bingöl depreminden zarar 
gören konutlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5973) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda sunulan sorulanının, Anayasa'aın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 

maddelerine göre Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen tarafindan yazdı olarak 
cevaplandırılmasını aız ederim. 

Saygılarımla. 

26.04.2005 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

BİNGÖL İlimizde 2003 yılında yaşaman depremin Özerinden 2 yıl geçmiş 
bulunmaktadır. 

Bu kapsamda; 
1 - BİNGÖL depreminin meydana getirdiği yıkımın tam bir dökümü 

çıkarılmış mıdır? 

2- BİNGÖL'de kaç adet konut yapımı planlanmıştır? 

3- Bu konutların kaçı bitirilmiş vo teslim edilmiştir? Kaç tanesi henüz 
tamamlanmamıştır? 

4- Tamamlanıp teslim edilen konutlardan kaçı kullanılmamaktadır? 

5- Planlandığı nalda, yapımına başlanmayan konut eayıeı kaçtır? 

6- Depremde yıkılan kamu binalarının bugünkü durumu nedir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ 10^2 2 HAZİRAN 2005 
Konu : Antalya Milletvekili 

Feridun Fikret BALOĞLU'nun 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 09/05/2005 tarihti ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-10929 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, 
Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/S973 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 
-Cevap Yazısı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN FERİDUN FİKRET BALOGLU'NUN 

T.B.M.M. 7/5973 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Bingöl İlimizde 2003 yılında yaşanan depremin üzerinden 2 yıl geçmiş bulunmaktadır. 

Bu kapsamda; 

1- Bingöl depreminin meydana getirdiği yıkımın tam bir dökümü çıkarılmış mıdır? 

2- Bingöl'de kaç adet konut yapımı planlanmıştır? 

3- Bu konutların kaçı bitirilmiş ve teslim edilmiştir? Kaç tanesi henüz 
tamamlanmamıştır? 

4- Tamamlanıp teslim edilen konutlardan kaçı kullanılmamaktadır? 

5- Planlandığı halde, yapımına başlanmayan konut sayısı kaçtır? 

6- Depremde yıkılan kamu binalarının bugünkü durumu nedir? 

CEVAPLAR: 

1- İlk sonuçlara göre, Bingöl Depreminde 6.386 konut, 181 işyeri ağır hasarlı, 3.313 
konut, 1.045 işyeri orta hasarlı, 15.047 konut, 1.177 işyeri az hasarlı olarak tespit edilmiştir. 

2- Bingöl ilimizde 5.860'ı ağır hasardan, 2.392'si orta hasardan olmak üzere toplam 
8.252 konut ile 140'ı ağır hasardan, 310'u ise orta hasardan olmak üzere toplam 450 işyerinin 
yapımı programlanmıştır. 

3- 6.583 konut ve 238 işyerinin yapımı tamamlanmış olup, 1.238 konut ve 37 işyerinin 
yapımı ise devam etmektedir. 

4- Tamamlanan konutlardan sadece 70 adedi Yelesen köyü afetzedelerince teslim 
alınmamıştır. 

5- Ağır hasarlı 291 konut ve 137 işyeri ile orta hasarlı 140 konut ve 38 işyerinin 
yapımına, planlandığı halde başlanamamıştır. 
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6- 2003 Bingöl Depreminde Hasar Gören Kamu Bmalannın Durumu : 

1-16 Daireli Polis Lojmanları (Bölge Trafik Denetleme İstasyonu) 
2- Vakıflar öğrenci Yurdu İnşaatı (Bingöl Lisesi Pansiyonu) 
3- Çeltiksuyu İlköğretim Okulu İnşaatı 
4- Çeltiksuyu Pansiyon İnşaatı 
5- Kaleönü İlköğretim Okulu inşaatı 
6- Karaelmas İlköğretim Okulu 
Bitmiştir. 
7- Sarayiçi İlköğretim Okulu 
8- Sarıçiçek İlköğretim Okulu İnşaatı 
9- Genç Çaytepe İlköğretim Okulu İnşaatı 
10- Merkez Ekinyolu İlköğretim Okulu 
11 • Mitli Eğitim Lojmanları 
12- Ekinyolu İlköğretim Okulu 
13-Ilıcalar Sağlık Ocağı 
14- İl Halk Kütüphanesi 
15- Maliye Lojmanları 
16- Halk Eğitim Kütüphanesi 
17- Sağlık Meslek Lisesi Onarılacak 
18- Sivil Savunma Müdürlüğü Hizmet Binası 
19-1 OO.Yıl İlköğretim Oku lu 
20- 75.Yıl İlköğretim Okulu 
21- Anadolu Öğretmen Lisesi Çamaşırhane-Revir«WC- Bloğu 
22- Anadolu Öğretmen Lisesi Derslik Bloğu 
23- Anadolu öğretmen Lisesi Spor Salonu 
24- Bayındırlık ve iskan Müdürlüğü Lojman (A Blok) 
25- Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Lojman (B Blok) 
26- Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hizmet Binası 
27- Bingöl End.Meslek Lisesi Spor Salonu 
28- Bingöl End.Meslek Lisesi Tesviye Atölyesi 
29- Bingöl Lisesi İdare Bloğu 
30- Bingöl Lisesi Derslik Bloğu 
31- Eski Öğretmen Evi 
32- Emniyet özel Hareket Şube Müdürlüğü 
33- Et Balık Kurumu Kesim Binası 
34- Et Balık Kurumu Kantar Binası 
35- Mehmet Akif Ersoy İ Ikögretim Okulu 
36- Merkez Cumhuriyet Kız YİBO Erkek Yatakhane 
37- Merkez Cumhuriyet Kız YİBO Kız Yatakhane 
38- Merkez Cumhuriyet Kız YİBO Okul Bloğu 
39- Yetiştirme Yurdu İdari Kısım A-Blok 
40- Yetiştirme Yurdu İdari Kısım B-Blok 
41- Ziraat Bankası 
42- Kığı YİBO Kazan Dairesi Bloğu 
43- Köy Hizmetleri Kaporta Boyahane Binası 
44- Köy Hizmetleri Kaynakhane 
45- Köy Hizmetleri Lastikhane 
46- Köy Hizmetleri Marangozhane 
47- Tedaş İdare Bloğu 
48- Tedaş Lojman (A Blok) 
4%;Te^;Lojman (B Blok) 
ŜCPiTeİdajş, Lojman (C Blok) 

;$1- Tedaş kare Bloğu 
Ş52- Tek£l Hızıfet Binası 
-53r Tefekom 
^^r^işphit^â'rakolu/Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi 
v^fi-nYe^tngeTurdu İdari Kısmı (A Blok) 

: Yapımına başlanmıştır. 
: İMKB yapımı bitmiştir. 
: Merkez Gazete Yapımı Bitmiştir. 
: Merkez Gazete Yapımı Bitmiştir. 
: İMKB Yapımı Bitmiştir. 
: Ankara Büyük Şehir Belediyesi Yapımı 

İMKB Yapımı Bitmiştir. 
İMKB Yapımı Bitmiştir. 
İMKB Yapımı Bitmiştir. 
İMKB Yapımı Bitmiştir. 
Yapılmamış. 
İMKB tarafından yapılmıştır. 
İhale Aşamasında. 
Yapılmamış. 
Yapılmamış. 
Yapılmamış. 
Yapım Aşamasında. 
Güçlendirilip Onarılmıştır. 
Güçlendirilip Onarılmıştır. 
Güçlendirilip Onarılmıştır. 
Güçlendirilip Onarılmıştır. 
Güçlendirilip Onarılmıştır. 
Güçlendirilip Onarılmıştır. 
İhale Aşamasında. 
İhale Aşamasında. 
Güçlendirilip Onarılmıştır. 
Yapılmamıştır. 
Yapılmamıştır. 
Güçlendirilip Onarılmıştır. 
Güçlendirilip Onarılmıştır. 
Yıkılmış Olup Yeni Bina Mevcuttur. 
Yapılmamıştır. 
Yapılmamış. 
Yapılmamış. 
Yapılmamış. 
Güçlendirilip Onarılmış. 
Güçlendirilip Onarılmış. 
Güçlendirilip Onarılmış. 
Güçlendirilmiş. 
Güçlendirilmiş. 
Yapılmamış. 
Güçlendirilip Onarılmış. 
Güçlendirilmemiş. 
Güçlendirilmemiş. 
Güçlendirilmemiş. 
Güçlendirilmemiş. 
Yapılmamış. 
Güçlendirilmemiş. 
Güçlendirilmemiş. 
Güçlendirilmemiş. 
Yapılmamış. 
Yapılmamış. 
Güçlendirilmemiş. 
Güçlendirilip Onarılmış. 
Güçlendirilmiş Onarılmamış. 
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15.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır-Pirinçlik yoluna ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakam Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5974) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorumu Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki 
ERGBZEN yazalı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 26.04.2005 

< Mesut DEĞER ^ 
Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır Siverek yolun duble olması ve Diyarbakır çıkışı Pirinçlik 
mevkinden geçmesi ile ilgili kamulaştırma işlemleri yapılmış, alt yapı 
çalışmaları bitmiştir. 

Ancak şimdi yapılmakta olan Duble yolun Pirinçlikten geçmeyerek başka 
bir istikametten geçmektedir. 

1 - Pirinçlik yolun 3 km daha kısa olması ve virajsız olduğu halde bu 
yoldan duble yolun yapılmasından neden vazgeçilmiştir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ /Ot,^ 2 HAZİRAN 2005 
Konu : Diyarbakır Milletvekili 

Mesut DEĞER'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 09/05/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.01.0GNS.0.10.00.02-10929 sayılı yazmız. 

îlgi yazınız ekinde alman, Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/5974 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 
-Cevap Yazısı 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MESUT DEĞERİN 

T.B.M.M. 7/5974 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORU VE CEVABI 

SORU: 

Diyarbakır Siverek yolun duble olması ve Diyarbakır çıkışı Pirinçlik mevkinden 
geçmesi ile ilgili kamulaştırma işlemleri yapılmış, altyapı çalışmaları bitmiştir. 

Ancak şimdi yapılmakta olan Duble yolun Pirinçlikten geçmeyerek başka bir 
istikametten geçmektedir. 

I- Pirinçlik yolun 3 Km. daha kısa olması ve virajsız olduğu halde bu yoldan duble 
yolun yapılmasından neden vazgeçilmiştir? 

CEVAP: 

Acil Eylem Planı kapsamında bulunan Diyarbakır - Siverek Devlet Yolunun 
bölünmüş hale getirilmesi işi, 2005 yılı programına alınmış ve proje çahşmalan 2004 yılı son 
aylarında başlatılmıştır. 

1986 yılında Milli Savunma Bakanlığının Pirinçlik Askeri tesislerinin güvenliği ve 
radarın olumsuz etkilenmesi nedeniyle yapım çalışmalarım durdurduğu Pirinçlik Yolu, 
mevcut yola göre 1 Km. daha kısa olması, kamulaştırılmasının da yapılmış olması, trafik 
altında çalışılmama avantajı ve Amerikan tesislerinin taşınmış olması nedeniyle tekrar 
gündeme alınmış ve 7.Kolordu Komutanlığımdan iptal edilen güzergahtaki avantajlar 
belirtilerek izin İstenmiştir. Ancak, güvenlik gerekçesiyle izin talebimize olumsuz cevap 
alındığından, Karayolları Genel Müdürlüğünce güzergah değişikliği uygun görülmüştür. 
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16.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'in, Bağ-Kur primlerini ödeyemeyen çiftçi ve esnafın 
sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/5976) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 
BAŞESGÎOĞLU tarafından yanıtlanmasını arz ederim. 26.04.2005 

^ Necati UZDIL > 
Osmaniye Milletvekili 

1 - Çiftçiler ve esnaflar Bağ-Kur primlerini ödememişler midir, ödeyememişler midir? 

2- Hala borçlan bulunan çiftçi ve esnafların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri 
konusuna ne tür bir çözüm getirmeyi düşünüyorsunuz? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.13.APK.O-12-00-00/ &1£>-\*k'L 
Konu : Yazılı Soru Önergesi *. 2 HAZİRAN İ M 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : 09/05/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10929 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'e ait 7/5976 Esas No'lu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Bağ-Kur'un 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalılarına 2001 Temmuz ve 2002 
Nisan aylarında olmak üzere yıllık %3 faizle borçlarını 18 ay taksitle ödeme imkanı verilmiştir. 
Toplam 711.112 sigortalı bu haklardan yararlanmak amacıyla müracaat ederek talepte bulunmuş 
olmalarına rağmen bir kısmı taahhüt ettikleri borçlarını ödememişlerdir. 

Son olarak 2003 Eylül ayında birikmiş prim borçlarının ödenebilmesi için yeniden 
düzenleme yapılmıştır, ödeme güçlerine göre taksit tutarı ve sayısı belirlenmiş ve Hazine tç 
Borçlanma senetlerine uygulanan faiz oranları üzerinden hesap edilmiştir. Ancak, sigortalılardan 
bir kısmı borçlarını yine ödememektedirler. 

1479 sayılı Kanun'un Ek 12 nci maddesi "Bu Kanuna göre ilk defa sigortalı olanların sağlık 
yardımından yararlanmaları, en az sekiz ay, yeniden sigortalı olanların ise en az dört ay eksiksiz 
sağlık sigortası primi ödemiş olmaları, sağlık ve sigorta prim borcu bulunmaması şartına bağlıdır" 
hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla Bağ-Kur sigortalılarının sağlık ve sigorta prim borçlarının bulunmaması halinde 
Kurumun sağlık yardımlarından yararlanmaları mümkün olabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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17.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ'nin, KÎAŞ'ta meydana gelen iş kazasına ve bazı 
yönetmeliklerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/5982) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla 
28.04.2005 

Cevdet SELVI j / / / 
Eskişehir Milletvek 

Kütahya'nın Gediz ilçesi Gökler beldesinde bulunan, Kömür İşletmeleri Anonim 
Şirketine (KİAŞ) ait Linyit işletmesinde, 21 Nisan 2005 tarihinde meydana gelen grizu 
patlaması sonucunda 18 işçinin ölümü 2 işçinin de yaralanması olayı ve arkasından, 
bakanlığınız iş müfettişlerinin maden ocaklarındaki çalışma koşullarına yönelik, basında da 
çıkan raporları-, Bakanlığınızın asli görevlerinden olan " İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" 
konusundaki görev ve sorumlulukları yerine getirmediği/ getiremediği tartışmalarına neden 
olmaktadır. 

Soru 1- En temel insan hakkı olan, "yaşama hakkr ile doğrudan ilgili olan ve 
Bakanlığınızın asli görevleri arasında bulunan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" konusundaki 
görev ve sorumluluğunu yerine getirmediği/getiremediği doğrumudur? Doğruysa sebepleri 
nelerdir? 

Soru 2- Bakanlığınız döneminde, özellikle maden ocaklarında meydana gelen iş 
kazaları hangileridir.? Bu kazalarda toplam kaç kişi yaşamını yitirmiştir.? 

Soru 3- Bu iş kazalarının meydana gelmesindeki, ihmal, ilgisizlik ve yetersizliğin 
sebepleri nelerdir? 

Soru 4- 18 işçinin ölümüne 2 işçinin yaralanmasına ve onlarca dul ve yetimin geride 
kalmasına neden olan grizu patlamasının meydana geldiği. Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 
maden ocağı "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" konusunda Bakanlığınızca herhangi bir denetime 
tabi tutulmuş mu dur? Tutulmuş İse hangi tespitler yapılmıştır? 

Üon.; 5-Söz konusu kaza iie iidii olarak görevli ve <o.unuuhr hakkınU-:. 'o\: i:\cc\i\r.2 
başlatılmış mıdır ? 

Soru 6- Üst üste, alelacele çıkarılan yasalarla reform üzerine reform yaptığı iddiasında 
o!.-:n bakanlığınız "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği'" konusun.—: çıkarmış olduğu yönetmelikleri:'; 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı-:BJ3.APK.O-12-00-00/32r-{art<C> . » „ . « m 
Konu : Yazılı Soru Önergesi - 1 HAZİRAN «TO 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 09/05/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10929 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ'ye ait 7/5982 Esas No'hı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
aşağıda sunulmuştur. 

Yer altı maden işletmeleri yüksek risk oluşturduğundan, bu işletmeler proje kapsamında veya 
mutat teftişlerde her yıl periyodik olarak denetlenmektedir. Yapılan denetimlerde tespit edilen 
noksanlıkların yanı sıra işveren ve işçilerin eğitimlerine de önem verilmekte ve taraflar eğitilmektedir. 

2003 yılında Ermenek'de bulunan kömür ocağındaki grizu patlamasında 10 kişi,2004 yılında 
Amasra'da 2 kişi, Kastamonu Küre'de 19 kişi ve 2004 yılında değişik ocaklarda 17 kişi olmak 
üzere toplam 4& kişi maden ocaklarında hayatını kaybetmiştir. 

işyerinde, işveren veya görevlendirdiği teknik bir kişi tarafından yeterli ve etkili bir kontrol 
yapılmaması ve iş güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının yeterince izlenmemesi kazanın başlıca 
sebebidir. 

Ocaklarda gaz ölçümlerinin muntazaman yapılmaması, erken uyan sisteminin bulunmaması, 
ölçüm sonucu % 2'den çok metan tespit edilen ocaklardaki işçilerin boşaltılmaması, ocağın ikinci bir 
yer üstü bağlantı yolunun bulunmaması ve havalandırmanın yetersiz olması bu kazanın oluşumuna 
sebep teşkil eden unsurlardır. İşçilere korbonmonoksit maskesi verilmemiş olması da patlamadan 
ölümcül yara almadan kurtulan işçilerin de karbonmonoksite manız kalmaları sebebiyle zehirlenip 
ölümüne neden olmaktadır. 

Kütahya'nın Gediz İlçesindeki 18 işçinin ölümü ile sonuçlanan Kömür İşletmeleri A.Ş. Gediz 
Linyit İşletmesi unvanlı kömür işletmesinde, Bakanlığımız İş Müfettişlerince 2002 yılı Ekim ayında 
teftiş yapılmış ve 6 maddelik noksan husus bulunmuştur. Bunların derhal giderilmesi için işverene 
tebligatta bulunulmuştur. Yine, 2003 yılı Eylül ayında adıgeçen işyeri teftiş edilmiş 4 maddelik noksan 
husus bulunmuş ve noksanlıkların derhal giderilmesi istenmiştir. 2004 Ekim ayında maden projesi 
kapsamında yapılan teftişte ise, 4 maddelik noksan husus tespit edilmiş olup, bu noksan hususların 
derhal ikmali için işverene tebligatta bulunulmuştur. 

2004 Ekim ayında, yapılan teftişte hazırlık safhasında olan patlamanın meydana geldiği ocak, 
teftiş tarihi itibari ile taş içerisinde sürülmekte olan bir desandreden ibarettir. Kömüre henüz 
ulaşamamıştır. Kömürün kesim tarihi ise 23/11/2004'dür. 

Kaza, haber ajanslarından 21/04/2005 tarihinde öğrenilmiş ve derhal iş kazasını incelemek 
üzere maden mühendislerinden oluşan bir Baş İş Müfettişi ve bir İş Müfettişi görevlendirilmiştir. 
Müfettişler aynı gün kaza mahalline intikal etmişler ve iş kazası 06/05/2005 tarihi itibariyle 
sonuçlandırılmış ve güvenlik tedbirlerini almaya işveren olayda % 100 kusurlu bulunmuştur. 

tş sağlığı ve güvenliği konusunda çıkarılan yönetmelikler Avrupa Birliği'ne uyum süreci ve 
Bakanlığımız kuruluş yasasının bir gereği olarak uygulama yönetmeliklerinin hazırlanması 
çalışmaları, ulusal mevzuatımızı da içine alacak şekilde, Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalar ile 
diğer ülkelerdeki uygulamalar da gözönünde bulundurularak yapılmaktadır. 

Ayrıca, çıkarılan yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığına yapılan denetimlerde 
bakılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. ., 

/ 'Murat BAgESGtOĞLU 
Bakan 
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18.-Ajyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'mn, 2000-2005 yıllarındaki nüfus, dış borç 
ve millî gelir artışına, 

2003-2004 yıllarındaki iç ve dış borç ödemelerine ve yatırımlara, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'm cevabı (7/5986, 5987) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

1 - Son beş yılda nüfusumuz yüzde kaç oranında artmıştır? 

2-Aynı dönemde iç ve dış toplam borcumuzun artış oram nedir? 

3 - Söz konusu yıllarda kişi başına Milli Gelirimizin artış veya azalış oranı 
nedir? Buna karşı kişi başına borç oram nasıl bir seyir izlemiştir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

1-2003 ve 2004 yıllarında ne kadar iç ve dış borç, ana para ve faiz ödemesi 
yapılmıştır? 

2 - Aynı dönemlerde kamu yatırımları için ne kadar pay ayrılmıştır? 

3-Söz konusu yıllarda toplam ne kadar yeni iç ve dış borçlanmaya 
gidilmiştir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI:B.02.1.HM.O.EKA-02.01-13/ f^nCrtC-. 7 0 7 Al 
KONU: Soru Önergesi Ü3.06.05* 5 2 7 4 5 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : 09.05.2005 tarihli.ve A.Û1.0.GNS.Û. 10.00.02-10929 sayılı yazı. 

İlgi yazıda bahse konu, Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Reyhan Batandı tarafından tevcih 
edilen 7/5986 ve 7/5987 sayılı yazılı soru önergelerinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve süresi 
içinde cevaplandırılmaları talep edilmiştir. 

Söz konusu soru önergelerine ilişkin Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan cevap 
metinleri ekte yer almaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. t' 
/ 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 

EKLER: 
EK-l:Yazı 
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AFYONKARAHISAR MİLLETVEKİLİ SAYIN REYHAN BALANDI 

TARAFINDAN TEVCİH EDİLEN 

7/59S6 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN 

CEVAP METNİ 

Soru 1: Son beş yılda nüfusumuz yüzde kaç oranında artmıştır? 

Soru 2: Aynı donemde iç ve dış toplam borcumuzun artış oranı nedir? 

Soru 3: Söz konusu yıllarda kişi başına düşen MilK Gelirimizin artış veya azalış oram nedir? 
Buna karşı kişi başına borç oranı nasıl bir seyir izlemiştir? 

Cevap 1,2,3:2000-2004 dönemi için GSMH, konsolide bütçe toplam borç stoku ve yıl ortası 
nüfus bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
(1)D 

GSMH 

Milyar 
YTL 

125,6 
176,5 
275,0 
356,7 
428,9 

İE yıl orta 

Büyüme 
Oranı 

6,3 
-9,5 
7,9 
5,9 
9,9 

sı nüfus ta 

Konsolide Bütçe 
Toplam Borç Stoku 

Milyar 
YTL 

63,0 
177,9 
242,7 
282,9 
316,5 

bmini 

Yüzde 
Değişim 

38,2 
182,5 
36,4 
16,6 
11,9 

Yü Ortası Nüfus 
(D 

1000 
Kişi 

67.420 
68.529 
69.626 
70.712 
71.789 

Yüzde 
Değişim 

1,7 
1,6 
1,6 
1,6 
1,5 
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AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ SAYIN REYHAN BALANDI 

TARAFINDAN TEVCİH EDİLEN 

7/5987 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAHNDAN HAZIRLANAN 

CEVAP METNİ 

Soru 1:2003 ve 2004 yıllarında ne kadar iç ve dış borç ana para ve faiz ödemesi yapılmıştır? 

Soru 2: Aynı dönemlerde kamu yatırımları için ne kadar pay ayrılmıştır? 

Soru 3: Söz konusu yıllarda toplam ne kadar yeni iç ve dış borçlanmaya gidilmiştir? 

Cevap 1,2,3: Aşağıdaki tabloda 2003 ve 2004 yıllarına ilişkin borç servisi, borçlanma ve 
konsolide bütçe yatınm harcamaları bilgileri yer almaktadır. 

Borç Servisi 
Anapara 

İç Borç 
Dış Borç 

Faiz 
İç Borç 
Dış Borç 

Borçlanma 
İç Borçlanma 
Dış Borçlanma 

Yatırım Harcamaları 

(Milyon YTL) 
2003 

174.973 
116.364 
105.878 
10.486 
58.609 
52.719 
5.890 

160.669 
148.762 
11.907 
7.180 

2004 
193.648 
137.159 
127.355 

9.804 
56.489 
50.432 
6.057 

170.990 
158.114 
12.876 
8.409 
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19.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, Şanlıurfa'da görülen bazı salgın hastalıklara 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6003) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Prof.Dr Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Turan T U Y S U Z 
Şanlıurfa Milletvekili 

Şanlıurfa ilimizde Paşa bağında kanalizasyon sulan ile yapılan ve diğer 
ilçelerimizde kanalizasyon ve kuyu sulan ile yapılan sebze yetiştirilmesi 
sonucunda ilimizde özellikle Şanlıurfa merkezde bağırsak solucanlığı % 80 
lere ulaşan bir sıklıkta görülmekte bu hastalık çocuklarda gelişme geriliği ve 
kansızlık kadınlarda düşük doğum .ağırlıklı bebek dünyaya getirme gibi 
sonuçlar yaratmakta. Bu konuda yerel kaynaklar salgın hastalığın önlenmesi 
konusunda yetersiz kalmaktadır.Hastalığın önlenmesi ve tedavisi yönünde 
vatandaşların .sivil toplum Örgütlerinin çalışmaları ile 200 bin kişiyi 
ilgilendiren sorunun tedavisi yönünde çalışmalar yapılmakta ancak yeterli 
olmamaktadır. 
Parazit ilacı yurtdışında ithal edilmekte bu konuda sivil toplum kuruluşları ve 
yerel yöneticiler sıkıntı çekmekteler. 

Bakanlığı tuz bu konu hakkında bilgisi varandır. Varsa bu salgın hastalığın 
önlenmesi ve ilaçların bir an Önce gelmesi ilgili çalışmalar ne aşamadadır. 200 
bin kişinin tedavisi yönünde yerel yönetime ve il sağlık müdürlüğüne acil 
destek vermeyi ve ilaçları bölgeye bir an önce göndermeyi düşünüyormusunuz 

T.C. 
SAĞLİK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı ; B100TSH0110002 30 05 05 787^ 

Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 09.05.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02 / 10929 sayılı yazıları. 

Şanlı Urfa Milletvekili Sayın Turan TÜYSÜZ tarafından, Şanlı Urfa'da görülen 
bağırsak parazitleri ile alâkalı olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Recep j î îCDAö 

EK : Önerge Cevabı Sa&, ,k B a k a m 

- 6 5 1 -



T.B.M.M. B : 108 7 . 6 . 2 0 0 5 0 : 5 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Turan TÜYSÜZ'ün, Şanlıurfa Tli'nde yoğun olarak 
görüldüğünü ifade ettiği bağırsak solucanlarına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Şanlıurfa ilimizde, Paşa Bağında kanalizasyon suları ile yapılan ve diğer ilçelerimizde 
kanalizasyon ve kuyu suları ile yapılan sebze yetiştirilmesi sonucunda İlimizde, özellikle 
Şanlıurfa merkezde bağırsak solucanları % 80'lere ulaşan bir sıklıkta görülmekte, bu hastalık 
çocuklarda gelişme geriliği ve kansızlık, kadınlarda düşük doğum ağırlıklı bebek dünyaya 
getirme gibi sonuçlar yaratmakta, yerel kaynaklar ise bu salgın hastalığın önlenmesi 
konusunda yetersiz kalmaktadır. Hastalığın önlenmesi ve tedavisi yönünde vatandaşların, sivil 
toplum örgütlerinin çalışmaları ile 200 bin kişiyi ilgilendiren sorunun tedavisi yönünde 
çalışmalar yapılmakta ancak yeterli olmamaktadır. 

Parazit ilâcı yurtdışından ithal edilmekte ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ve 
yerel yöneticiler sıkıntı çekmektedir. 

Bakanlığınızın bu konu hakkında bilgisi var mıdır. Varsa bu salgın hastalığın 
önlenmesi ve ilâçların bir an önce gelmesi ile ilgili çalışmalar ne aşamadadır? İki yüz bin 
kişinin tedavisi yönünde yerel yönetime ve İl Sağlık Müdürlüğüne acil destek vermeyi ve 
ilâçları bölgeye bir an önce göndermeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

Şanlıurfa Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Harran Üniversitesi, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Şanlıurfa Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile 07/01/2004 tarihinde 
uygulamaya konulan "Şanlıurfa'da bağırsak solucanlarının sıklığının azaltılması amacıyla 
çocuk ve kadınlarda kitle tedavisi uygulaması" konulu çalışmalar başlatılmıştır ve devam 
etmektedir. Bakanlığımızın da yakından takip ettiği bu çalışmalar Şanlıurfa İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından da yürütülmektedir. 

Bakanlığımızın yaptığı incelemede ilin altyapı sorunlarının yetersiz olduğu 
gözlemlenerek bu sorunların giderilmesi hususunda alman İl Hrfzıssmha Kurulu kararlan 
gereğince Şanlıurfa Belediyesi ve ilgili kuruluşlar ile bu konulara yönelik çalışmalar devam 
etmektedir. 

Bu çalışmalar kapsamında bağırsak paraziti tedavisinde kullanılacak olan 200.000 doz 
mebendazole adlı ilâç, Şanlıurfa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
tarafından temin edilerek 17/04/2005 tarihinden itibaren tedavi amacıyla dağıtımına 
başlanmış ve bu güne kadar 170.000 doz ilâcın dağıtımı tamamlanmıştır. 
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20.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, Çernobil faciasının Karadeniz Bölgesindeki et

kilerine ve artan kanser vakalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/6005) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr, Recep AKDAĞ 

tarafından Anayasa'mn 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 96. jtfaoMeleri uyarınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. / fll/jUlmğaJ^ 

^ ^ S i a r u n A K I N / 
CHP Zonguldak Milletvekili 

Ülkemizde bir çok şehrin hastanelerinde kanser hastalarıyla ilgilenen Onkoloji ve 

Hemotoloji servisleri olmadığından yada fazla gelişmediğinden, hastaları genellikle büyük 

şehirlere sevk ettikleri malumunuzdur. Zonguldak'ta bu tehlikeli hastalığa yakalanan 

vatandaşlarımız genellikle Ankara'da bulunan hastanelere şevkleri yapılır. Doğal olarak 

hemşehrilerimiz kendilerine kolaylık sağlanması açısından milletvekillerinden sıkıntılı 

günlerinde yanlarında olup, yardımcı olmalarım isterler. Her milletvekili de elinden gelen 

yardımı yapmaya çalışır. Milletvekili seçildiğim Kasım 2002 yılından beri Zonguldak'tan 

Ankara'ya gelen hastaların çok fazla olması, bu hastaların çoğununda kanser hastası olması 

dikkate alınması gereken bir konu olduğu inancındayım. Bu bağlamda: 

1. 1986 yılında Ukrayna'nın Chernobil Nükleer Santralinde meydana gelen kazanın 

etkileri günümüzde mi sonuçlarını gösteriyor? 

2. Bu kazanın Karadeniz Bölgesinde meydana getirdiği sonuçlar araştırılıp kanser 

haritası çıkarıldı mı? 

3. Chernobil Faciası sonucu tek suçu Karadeniz Bölgesindeki şehirlerde yaşamak 

ohn \-»' tehlikeli hastal^a yakalanan va:anda$i arımı ?a tedavisi çok pahalı olan 

hastalık süresince yardımcı olması için bir fon ayırmayı düşünüyor musunuz? 

4. Facianın sorumlusu olan Ukrayna Devleti ile görüşmelerde bulunup bu hastalığa 

yakalanan vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla maddi tazminde bulunma;. •. 
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T.C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genci Müdürlüğü 

SAYI : Bİ00TSH0100005 
KONU: Yazılı Som Önergesi 30.0b.Q5 7 8 7 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLİ.I ÎT MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ: 03.03.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol .O.ÜNS.0.10.00.02-10929 s:,vılı vazıları. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Hanın AKIN tarafından. C'hernobil faciasının Karadeniz 
Bölgesindeki etkilerine ve artan kanser vakalarına ilişkin Bakanlığımızca ce\ aplandınlmak üzere 
verilen ya/ılı soru önergesinin cevabı ilişikle sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep/tKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EKLER: 
Ek-1 Önerge Cevabı 
Ek-2 Kanser Savaş Dairesi Başkanlığının yazısı 
Ek-3 Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı 
Ek-4 Gıda Güvenliği Dairesi Başkanlığının yazıcı 
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Zonguldak Milletvekili Sayın Harun AKIN tarafından, Chernobil faciasının Karadeniz 
Bölgesindeki etkilerine ve artan kanser vakalarına ilişkin Bakanlığımızca cevaplandırılmak 
üzere verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR 

Soru 1- 1986 yılında Ukrayna'nın Chernobil Nükleer Santralinde meydana gelen kazanın 
etkileri günümüzde mi sonuçlarını gösteriyor'.' 
Soru 2- Bu kazanın Karadeniz Bölgesinde meydana getirdiği sonuçlar araştırılıp kanser 
haritası çıkarıldı mı? 
Soru 3 - Chernobil Faciası sonucu tek suçu Karadeniz Bölgesindeki şehirlerde yaşamakta olan 
ve tehlikeli hastalığa yakalanan vatandaşlarımıza tedavisi çok pahalı olan lıastalık süresince 
yardımcı olması için bir fon ayırmayı düşünüyor musunuz? 
Soru 4- Facianın sorumlusu olan Ukrayna Devleti ile görüşmelerde bulunup bu hastalığa 
yakalanan vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla maddi tazminde bulunmayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAPLAR 

Cevap l - Kanser hastalıklarının çoğu kanser yapıcı etkene uzun yıllar maruz kalındıktan 
sonra ortaya çıkar (ortalama 15-20 yıl). Chernobil Nükleer Santral kazasının üzerinden IV yıl 
geçmiştir. Bilindiği gibi radyasyonun etkisine bağlı olarak Troit kanserleri. Lösemiler ve 
Beyin kanserleri gelişebilmektedir. Elimizdeki mevcut kanser kayıtları incelendiğinde bu 
bölgede görülen Troit kanserleri. Lösemiler ve Beyin kanserleri ile diğer bölgelerimizde 
görülen Troit kanserleri. Lösemiler ve Beyin kanserleri görülme oranında bir değişiklik 
bulunmamaktadır. 

Zaten bu kaza sonrasında ülkemize ıılaşjın radyoaktif yüklü bulutların bıraktığı 
radyasyon miktarına göre 50 yıllık süreçle 100.000 nüfus için 1 vaka beklenmektedir. Şu anki 
tekniklerle oluşan kanser vakalarının içinde hangi vakanın Chernobil Nükleer Santral 
kazasına bağlı olduğunun tespiti de mümkün değildir. Elimizdeki mevcut kanser kayıtlarına 
göre bölgede Ülke genelinden farklı olarak bir kanser artısı gözlenmenıektedir. Bölgenin 
kanser dağılımı incelendiğinde diğer bölgelerimize paralel bir kanser dağılımı ile 
karşılaşmaktayız. 
(Ek 1-Bölgelerimize ait kanser dağılımları ekte gönderilmektedir.) 

Cevap 2 - Ülkemizde 1982 yılından bu yana kanser ihbarı zorunlu bir hastalık olup. 
Bakanlığımız tarafından kanser vakaları o yıldan beri toplanmaktadır, iler ilimize ait kanser 
verileri Bakanlığımızda mevcuttur. Kanser haritası dediğimiz olgu her > il değişen kanser 
kayıtlarından oluşmaktadır ve Bakanlığımız tarafından yıllık kanser vakaları hazırlanarak 
kitapçık halinde yayınlanmaktadır. Elimizdeki veriler Chernobil'le ilişkili bir kanser artışı 
olduğunu kanıtlamamaktadır. Kanser artışı ülkemizdeki sigara kullanım artışı ile ilişkilidir. 
Karadeniz bölgesinde akciğer kanserinin ilk sırada yer aldığı ekteki tablolarda da 
görülmektedir. ( Ek 2- Karadeniz bölgesinin kanser dağılımları ) 

Ülkemizde dünya ile paralel olarak bir kanser artışı gözlenmektedir. Bu artış tek bir 
bölgemize ait olmayıp tüm bölgelerimiz için geçerlidir. Bakanlığımız tarafından Karadeniz 
bölgesinde kanser sorunun ortaya konulabilmesi ve hu konuda alınacak tedbirlerin 
oluşturulması amacıyla özel bir çalışma başlatılmıştır. 2004 yılında başlatılan bu çalışmaya 
bölgede bulunan tüm Üniversiteler aktif olarak katılmışlardır. Bu çalışmada Karadeniz 
bölgesinde ve tüm ülkemizde kanser kayıtlarının yeteri kadar toplanamadığı ve kanser 
kayıtlarının biran önce istenen düzeye getirilmesi konusunda çalışmaların l niversnelerimizin 
aktif katılımı ile gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. Bu konuda çalışmalar devam etmekte 
olup Trabzon ve Samsun illerimizde "Aktif Kanser Kayıt Sistemine" geçilmiştir. Bu 
merkezlerin toplayacağı veriler ile Karadeniz bölgesindeki kanser dağılımını en doğru şekilde 
görmek ve takip etmek mümkün olacaktır. 

Cevap 3 - Yukarıdaki soruların cevaplarında da anlatmaya çalıştığımı/ gibi Chernobil 
Nükleer Santral kazası sonucu ülkemizi etkileyen radyasyon miktarına göre 50 yıl için 
100.000 nüfusta sadece bir vaka beklenmekle ve bu vakanın hangisi olacağının tespit edilmesi 
de günümüz bilgilerine göre mümkün olamamaktadır. Ru nedenle böyle bir fon ayrılması çok 
anlamlı olmayacaktır. 

Bakanlığımız ekibiyle birlikte halk sağlığını ilgilendiren bütün konularda gerekli 
hassasiyeti göstererek çalışmalarını sürdürmekledir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Kanseri* Savaş Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B100KSD0000007-5030/ 1&S 25 MAYIS 2005 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İLGİ: Hukuk Müşavirliğinin 18.05.2005 tarih ve 5409 sayılı yazısı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Harun AKIN tarafından Sayın Bakanımıza 
yöneltilen "Çemobil faciasının Karadeniz Bölgesindeki etkilerine ve artan kanser 
vakalarına" ilişkin yazılı soru önergesine ait Başkanlığımız cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.A.Murat TUNCER 
Daire Başkan V. 

EKLER: 
EK-1. Yazı 
EK-2. ist bilgiler 

SORULAR 

Soru 1- 1986 yılında Ukrayna'nın Chemobil Nükleer Santralinde meydana gelen 
kazanın etkileri günümüzde mi sonuçlarını gösteriyor? 
Soru 2- Bu kazanın Karadeniz Bölgesinde meydana getirdiği sonuçlar araştırılıp 
kanser haritası çıkarıldı mı? 
Som 3- Chemobil Faciası sonucu tek suçu Karadeniz Bölgesindeki şehirlerde 
yaşamakta olan ve tehlikeli hastalığa yakalanan vatandaşlarımıza tedavisi çok pahalı 
olan hastalık süresince yardımcı olması için bir fon ayırmayı düşünüyor musunuz? 
Soru 4- Facianın sorumlusu olan Ukrayna Devleti ile görüşmelerde bulunup bu 
hastalığa yakalanan vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla maddi tazminde 
bulunmayı düşünüyor musunuz? 
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CEVAPLAR 

Cevap 1- Kanser hastalıklarının çoğu kanser yapıcı etkene uzun yıllar maruz 
kalındıktan sonra ortaya çıkar (ortalama 15-20 yıl). Çemobil nükleer santral kazasının 
üzerinden 19 yıl geçmiştir. Bilindiği gibi radyasyonun etkisine bağlı olarak Troit 
kanserleri, Lösemiler ve Beyin kanserleri gelişebilmektedir. Elimizdeki mevcut kanser 
kayıtlan incelendiğinde bu bölgede görülen Troit kanserleri, Lösemiler ve Beyin 
kanserleri ile diğer bölgelerimizde görülen Troit kanserleri, Lösemiler ve Beyin 
kanserleri görülme oranında bir değişiklik bulunmamaktadır. 

Saten bu kaza sonrasında ülkemize ulaşan radyoaktif yüklü bulutların bıraktığı 
radyasyon miktarına göre 50 yıllık süreçte 100.000 nüfus için 1 vaka beklenmektedir. 
Şu anki tekniklerle oluşan kanser vakalarının içinde hangi vakanın Çemobil'e bağlı 
olduğunun tespiti de mümkün değildir. Elimizdeki mevcut kanser kayıtlarına ,göre 
bölgede ülke genelinden farklı olarak bir kanser artışı gözlenmemektedir.Bölgenin 
kanser dağılımı incelendiğinde diğer bölgelerimize paralel bîr kanser dağılımı ile 
karşılaşmaktayız.(Ek 1-Bölgelerimize ait kanser dağılımları ekte gönderilmektedir.) 

Cevap 2- Ülkemizde 1962 yılından bu yana kanser ihbarı zorunlu bir hastalık olup, 
Bakanlığımız tarafından kanser vakaları o yıldan beri toplanmaktadır. Her ilimize ait 
kanser verileri Bakanlığımızda mevcuttur. Kanser haritası dediğimiz olgu her yıl 
değişen kanser kayıtlarından oluşmaktadır ve Bakanlığımız tarafından yıllık kanser 
vakaları hazırlanarak kitapçık halinde yayınlanmaktadır. Elimizdeki veriler Çernobil'le 
ilişkili bir kanser artışı olduğunu kanıtlamamaktadır. Kanser artışı ülkemizdeki sigara 
kullanım artışı ile ilişkilidir. Karadeniz bölgesinde akciğer kanserinin ilk sırada yer 
aldığı ekteki tablolarda da görülmektedir. ( Ek 2- Karadeniz bölgesinin kanser 
dağılımları) 

Ülkemizde dünya ile paralel olarak bir kanser artışı gözlenmektedir. Bu artış 
tek bir bölgemize ait olmayıp tüm bölgelerimiz için geçerlidir. Bakanlığımız tarafından 
Karadeniz bölgesinde kanser sorunun ortaya konulabilmesi ve bu konuda alınacak 
tedbirlerin oluşturulması amacıyla özel bir çalışma başlatılmıştır. 2004 yılında 
başlatılan bu çalışmaya bölgede bulunan tüm Üniversiteler aktif olarak katılmışlardır. 
Bu çalışmada Karadeniz bölgesinde ve tüm ülkemizde kanser kayıtlarının yeteri 
kadar toplanamadığı ve kanser kayıtlarının biran önce istenen düzeye getirilmesi 
konusunda çalışmaların Üniversitelerimizin aktif katılımı ile gerçekleştirilmesi kararı 
alınmıştır. Bu konuda çalışmalar devam etmekte olup Trabzon ve Samsun illerimizde 
"Aktif Kanser Kayıt Sistemine" geçilmiştir. Bu merkezlerin toplayacağı veriler ile 
Karadeniz bölgesindeki kanser dağılımını en doğru şekilde görmek ve takip etmek 
mümkün olacaktır. 

Cevap 3- Yukarıdaki soruların cevaplarında da anlatmaya çalıştığımız gibi Chemobil 
Nükleer Santral kazası sonucu ülkemizi etkileyen radyasyon miktarına göre 50 yıl için 
100.000 nüfusta sadece bir vaka beklenmekte ve bu vakanın hangisi olacağının 
tespit edilmesi de günümüz bilgilerine göre mümkün olamamaktadır. Bu nedenle 
böyle bir fon ayrılması çok anlamlı olmayacaktır. 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B100THG0100007 
Konu Yazılı Soru Önergesi 3935 2 3 MAYİS 2005 

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İLGİ : a) 18.05.2005 tarih ve B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/5409 sayılı yazı. 
b) 20.05.2005 tarih ve B100TSH0100005/5255 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Harun AKIN tarafından Sayın Bakanımıza yöneltilen 
Çernobil faciasının Karadeniz Bölgesindeki etkilerine ve artan kanser vakalanna ilişkin 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; 

1986 yılında Ukrayna'nın Chemobil Nükleer Santralinde meydana gelen kazanın 
sonuçlarına ilişkin çalışmalar Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir 
Genel Müdürlüğümüzce konuya ek bir çatışma yapılmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Uzm. Dr. JfijnarfDEMtRT/ 
Genel Müdür 

T.C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Say, :B.10.0.TSH.0.12.00.09/ 24.05.0S* 5 3 8 6 

Konu : Zonguldak Milletvekili 
Harun AKİN'in 
Soru Önergesi 

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 20/05/2005 tarih ve 5255 sayılı yazı. 

Sayın Bakanımıza yöneltilen "Çernobil faciasının Karadeniz Bölgesindeki etkilerine ve 
artan kanser vakalarına ilişkin" yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Daire Başkanlığımızı 
ilgilendiren bir husus olmadığından görüşümüz bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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21.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, 59 uncu Hükümet döneminde işyerlerinin 
durumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/6027) 

03D52005 

TÜMCtYEB0Y0KldU£rMKl İS tBAŞaCANI j6 lNA 

AşağKtaM sorutaremn Başbakan Sayıt Recep Tayip ERDOĞAN tarafından 
yazriı olarak eevapidiKhrtMidSB» sayoılanmfa arz ederim. 

P 
Son yılarda yaşanan ekonomik krizler nedeniyle bir «ok loş) işyerlerini 

kapatmak zumda fcalme^ 
gün issoter ordusuna yeni kjşlerkatıkretoadc.Burıunta 
sonucunda son yflarda yeri frletıneteıln şayianda 4 a arbştar olduğu soytemtertnb 
dikkat çekmekte*. Bu tonu ile flgii agktamalar konusunda kalomam 
bilgilendirilmesi arnaayte; 

1. 59. hükümet kuruMağu dönemden fflbaran İşyerini kaudtanfa»! sapa ne 
kadardır? 

2. 59. hükümet kurulduğu dönemden ttbaren işyeri Mas edenlerin sayn ne 
kadardır? 

3. 59. hükümet kurulduğu donemden İtibaren yem işyeri açanların sayta ne 
kadardr? 

4. 59. hOkflmet kurulduğu denemden Rnaren işyerlerinde tor marjan 
yükselenlerin saya ne kadardır? 

5. Kar oranlan yükselmiş olan isyen^rir^ üretim afartanrıclenfr? 
6. Bu işyerlerinin bulunduğu ierhanglerid»? 

661 
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T.C. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü 

Sayı : B 14 0 TGM O 10 00 03/550 
Konu : Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 2 .6 .2005 * 6137 

yazılı soru önergesi hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığa muhatap 16.05.2005 günlü KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/ 
6027-1 i l05 /33088 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakanımızca kendileri adına şahsımın koordinatörlüğünde cevaplandırılması uygun 
görülen ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevaplarımız aşağıda 
sunulmuştur: 

SORU 1-59 . Hükümet kurulduğu dönemden itibaren işyerini kapatanların sayısı ne 
kadardır? 

CEVAP 1- Bakanlığımız îc Ticaret Genel Müdürlüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Genel 
Müdürlüğü verilerine göre; 59. Hükümet döneminde kapatılan şirketlerin sayısı 56.873, işyeri 
kapatan esnaf ve sanatkarların sayısı ise 234.300'dür. 

SORU 2- 59. Hükümet kurulduğu dönemden itibaren işyeri iflas edenlerin sayısı ne 
kadardır? 

CEVAP 2- İşyerlerinin ne kadarının iflas nedeniyle kapatıldığı konusunda istatistik] 
bir veri bulunmamaktadır. 

SORU 3- 59. Hükümet kurulduğu dönemden itibaren yeni işyeri açanların sayısı ne 
kadardır? 

CEVAP 3 - Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Genel 
Müdürlüğü verilerine göre; 59. Hükümet döneminde açılan şirketlerin sayısı 180.286, yeni 
işyeri açan esnaf ve sanatkarların sayısı ise 350.386'dır. 

Dolayısıyla söz konusu dönemde 56.873 şirketin kapatılmasına karşılık 180.286 
şirketin açıldığı; 234.300 esnaf ve sanatkar işyerini kapatırken, 350.386 esnaf ve sanatkann da 
yeni işyeri açtığı anlaşılmakta olup, bu rakamlar, ekonomideki hareketlenmeyi yeterince 
ortaya koymaktadır. 

2002 yılında açılan ticari nitelikteki işletme ve şirket sayısı toplam 54.854 ve kapanan 
ticari nitelikli işletme sayısı ise 18.661 olup, bu dönemde kurulan toplam şirket sayısında 
36.193 adet artış bulunmaktadır. Aynı dönemde işyeri açan esnaf ve sanatkar sayısı 122.393, 
işyeri kapatan sayısı 117.600'dür. 

Dolayısıyla ticari ve esnaf nitelikli işyerlerinin sayısındaki artış 2002 yılında 40.986 
iken, 59. Hükümet döneminde 239.499 adet olarak gerçekleşmiştir. 

Bu rakamlar daha ayrıntılı olarak değerlendirilecek olursa, DİE'nin verilerine göre 
(kooperatifler ve tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletmeler dahil); 

- Kurulan şirket sayısı 2002 yılında 30.842, 2003 yılında 32.259, 2004 yılında 40.919; 

- Kurulan ticaret unvanlı işyeri sayısı 2002 yılında 24.012, 2003 yılında 33.039, 2004 
yılında ise 40.540; 
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- Kapanan şirket sayısı 2002 yılında 3.667, 2003 yılında 5.436, 2004 yılında 7.660; 

- Kapanan ticaret unvanlı işyeri sayısı 2002 yılında 14.994, 2003 yılında 13.229, 2004 
yılında 17.221; 

olarak gerçekleşmiştir. 

SORU 4- 59. Hükümet kurulduğu dönemden itibaren işyerlerinde kar marjları 
yükselenlerin sayısı ne kadardır? 

CEVAP 4- Ülkemizde Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan işletmelerin bilanço 
bildirme mecburiyeti olmaması nedeniyle, işyerlerinin kar marjları bilinememektedir. Ancak, 
Maliye Bakanlığı verilerine göre, 59. Hükümetin göreve başladığı 2002 yılı Kasım ayında 
aktif nitelikteki kurumlar vergisi mükellefi sayısı 584.674 iken, bu sayı Nisan 2005 tarihi 
itibariyle 609.500'e yükselmiştir. 

SORU S- Kar oranları yükselmiş olan işyerlerinin üretim alanları nelerdir? 

CEVAP 5- Maliye Bakanlığı verilerine göre, faaliyet konulan itibariyle önceki 
yıllarla karşılaştırıldığında, bakkaliye ve süper market, akaryakıt ticareti, ayakkabı imalat ve 
satışı, bankacılık, bina inşaatçılığı(inşaat malzemeleri imalatında ve bayındırlık hizmetlerinde 
yükseliş bulunmamaktadır), deterjan imalatçılığı, elektrikli ev aletleri imalat ve satışı, seyahat 
ve turizm işletmeleri (otel işletmeciliğinde artış bulunmamakladır), mobilyacılık, ihracat ve 
ithalat, et ve et mamulleri vs. gibi sektörlerde vergi matrahına konu olan kar miktarlarında 
önemli artışlar bulunduğu görülmektedir. 

SORU 6- Bu işyerlerinin bulunduğu iller hangileridir? 

CEVAP 6- Maliye Bakanlığı verilerine göre, toptan ve perakendecilik, akaryakıt 
ticareti ile bina inşaatçılığının daha çok Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde; 
imalat konusundaki faaliyetlerin ise ilgili sektörlerin yoğun olduğu illerde artış gösterdiği 
(örneğin elektrikli ev aletlerinde Manisa, ayakkabı sektöründe Konya, mobilyacılıkta Ankara, 
İstanbul ve Kayseri vs.) görülmektedir. 

hususlarına yer verilmiştir. 

Sonuç olarak; ülkemiz ekonomisindeki olumlu gelişmeler doğrultusunda özel 
girişimciliğin ve yatırımın artmasını sınırlayan hususların ortadan kaldırılmasının da etkisiyle 
açılan işyeri sayısı kapanan işyeri sayısından oldukça yüksek düzeyde gerçekleşmiştir.Bu 
durum 59. Hükümet döneminde sürdürülebilir büyüme oranının da artmasını sağlamıştır.Ülke 
ekonomisindeki olumlu gelişmelere paralel olarak esnaf ve sanatkarlar ile tacir ve sanayicinin 
girişimlerinin önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin çalışmaların sürdürülmesi ve 
ekonomiye katılımlarının sağlanması Hükümetimizin en önemli hedeflerinden biridir. 

Bilgilerinize arz ederim. YV . 

Mi COŞKftJNV -
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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22. - Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'mn, dernek ve lokaller tarafından yapılan satışların 
denetimine, 

Dernek ve lokallerin denetimine ve Gelir Vergisine tabi tutulmamalarına, 
İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6034, 6035) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Zekeriya AKINCI 
Ankara Milletvekili 

Son yıllarda kahvehane ruhsatı verilmediğinden dernekler artmıştır. 1994 yılında 350 
kahvehane 35 dernek varken bugün demek sayısı 10 bini aşmıştır. Ankara da 10 bin dernek 20 
kişi ile denetlemeye çalışmaktadır. Kolluk kuvvetleriyle denetim ancak hakim ve mahkeme 
karanyla kısıtlı bir sürede yapılabiImektedir.Bu da kahvehaneler ve dernekler arasında haksız 
rekabeti gündeme getirmektedir. 

1. Bu denetim boşluğu düşük fiyatla çay, kahve meşrubat satarak kahvehane ve 
kıraathane esnafını zarara uğratmaktadır. Bu haksız rekabete karşı yeni bir önlem 
almayı düşünüyor musunuz? 

2. Dernek ve lokallerin masada satış yaptıkları taktirde esnaf muamelesine tabii 
tutulması gerekmez mi? 

?. Esnafla- lokaller arasındaki haksız rekabeti gidermek için oto kontrolü artırıcı 
.-iL-uem "eıirecek misiniz'.' 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdölkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. t |\ • ^ 

Zekeriya AKINCI 
Ankara Milletvekili • A 

Son yıllarda kahvehane ve kıraathane açmak yerine dernek adı altında çeşitli yerler 
açılmaktadır. Ankara'daki dernek sayısı 10 bini geçmiştir. Kaldı ki bu demeklerin önemîi bir 
kısmının kuruluş amaçları dışında faaliyet gösterdikleri kamuoyunun malumudur. Yeni 
demekler yasasına uygun yapılaşma sağlanmadığı için 10 bin dernek 20 kişi ile 
denetlenmektedir.Bu durumda; 

1. 10 bin demek 20 kişi ile kaç günde denetlenmektedir? 

2. Denetim elemanı sayısının azlığı bir çok derneğin denetim dışı bırakılmasını 
ortaya çıkartıyor mu? 

3. Denetim boşluğu altında ki demeklerde kimi olumsuzlukların yaşandığı 
gözlemlenmektedir. Yani vergi vermeden dernek adı altında kıraathane ve içkili 
lokanta açılmaktadır. Bu durum devlete vergisini Ödeyen kahvehanelerle, 
restoranlara haksız uygulama sonucunu getirmiyor mu? 

4. Amil kanunun hükümlerine göre s:.>u 24;ÖG d;? kapatılması gereken dernekler 
denetim boşluğundan sabahlara kadar çalışmaktadır.Bu durum o bölgede oturan 
semt sakinlerini huzursuz etmektedir.Bu konuda yeni bir çözüm bulmayı 
düşünüyor musunuz? 

5. Dernekler ve lokaller masadan satış yaptıkları taktirde esnaf muamelesine tabi 
tutmayı düşünüyor musunuz? 

6. Dernek ve lokal işletmeleri gelir vergisine tabi olmalı mı? 
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T C . 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Dernekler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.050.DDB.0000007/J£o? 7.6.2005 00870 ..../ÛS/2005 
(K.A-10)/2005 

Konu : Soru önergesi. 

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

İlgi : 18.05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0.10.00.02-11028 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI tarafından ilgi yazı ekinde verilen 7/6034 ve 

7/6035 sayılı soru önergelerinde cevaplandırılması istenen hususlar incelenmiş olup, soru 
önergelerine ilişkin cevaplar aşağıya çıkartılmıştır: 

5253 sayılı Demekler Kanunu'nun 9. maddesi ile derneklerin denetiminde öncelikli 
olarak iç denetimin geçerli olduğu benimsenmiş ve iç denetim boyutu güçlendirilmiştir. 

Dernek lokalleri ile ilgili olarak; 
5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 26. maddesinde, derneklerin, lokal açmaları ve 

lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi mülkî idare amirinden izin 
almalarına bağlı olduğu belirtilmiştir. 

31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Dernekler Yönetmeliği'nin 65. maddesinde, lokallerin genel denetiminin dernekler birimleri 
ve kolluk kuvvetlerince birlikte yapılacağı hükmü yer almaktadır. 

Bunun yanında, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 8/E maddesi ise, 
"Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile 
benzeri kurum ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan lokallerden, 
birden fazla denetim sonunda ve yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet 
göstererek umuma açık yer durumuna geldiği tespit edilenler, 

Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle 
faaliyetten men edilir... " hükmüne amir olup, bu doğrultuda, kolluk görevlilerince umuma 
açık yer durumuna geldiği tespit edilen lokallerin mülki amir onayı ile geçici olarak 
faaliyetten men edilmesi mümkündür. 

Dernekler birimleri ve kolluk kuvvetlerinin birlikte yapacağı denetim, lokallerin, lokal 
açma ve işletme belgesinde belirtilen şartlara göre işletilip işletilmediğinin kontrolüne ilişkin 
denetimi içermektedir. Umuma açık yer haline geldiği tespit edilen demek lokalleri hakkında, 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 8/E maddesine göre işlem yapılabilecektir. 

Ayrıca, Maliye Bakanlığından alınan 30.03.2005 tarih ve 014490 sayılı görüş 
yazısında; dernekler tüzel kişiliği itibariyle kurumlar vergisi mükellefi olmamakla birlikte 
lokal işletmeciliğinden dolayı derneğe ait bir iktisadi işletme oluşacağından, söz konusu 
işletmenin kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerektiği belirtilmiş ve bu husus 
03.05.2005 tarih ve 637 sayılı yazımızla tüm illerden gerekli işlemlerin yapılması talep 
edilmiştir. Dolayısıyla, dernek lokalleri vergiye tabidir ve kahvehane ve kıraathaneler ile 
dernek lokalleri arasında herhangi bir haksız rekabet ortamı bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. A S ^ < B a k £ f J ^ 
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23.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/6071) 

2a.04.2005 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAÖ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz eder im. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mi l letveki l i 

Sakarya i l inin, geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra, kalkınma yönünde 
çalışmalarına hız veri lmiştir. Sakarya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu 
doğal zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ett iği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yafanmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Sakarya il inde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 20Ö3 — 20O4 
yıllan arasında ne tü r yatırımlarınız olmuştur? 
"2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
•4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B. lOO.APK.0.04.00.03/ '2>S^'^ ANKARA 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGt: 16.0520X]S tarihli ve KANJKARJVOJV..01.0.GNS.0.10.00.02-11028 sayılı yazdan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL tarafından verilen "2003-2004 yıllarında 
Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin 7/6071 Esas numaralı 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

- 6 6 7 -
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "2003-2004 
yıllarında Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin yazdı 
soru önergesinin cevabıdır, 

SORULAR: 
Sakarya ilinin, geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra, kalkınma yönünde 

çalışmalarına hız verilmiştir. Sakarya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal 
zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de 
alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 

1) Sakarya ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 

projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1-2003 - 2004 yıllan Yatırım Programında; 
Sakarya Taraklı Devlet Hastanesi, Kocaali Devlet Hastanesi, Kaynarca Devlet 

Hastanesi, Akyazı Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı Laboratuan, Sağlık Müdürlüğü Hizmet 
Binası, Maltepe, Ozanlar, Şeker, Karaosman Sağlık Ocaklan yer almaktadır. 

Bu yatırımlardan; Kaynarca Devlet Hastanesi ile Kocaali Devlet Hastanesi 
tamamlanmıştır. 

Ayrıca, 2003 yılı içersinde MEER projesi kapsamında 2 adet poliklinik binası inşaatı 
yapılmıştır. 

Cevap 2 - 2003 yılında Genel Bütçeden 885.000.000.000.-TL, 4760 sayılı Yasa 
gelirlerinden 250.000.000.000.-TL, 2004 yılında ise 1.323.235.000.000.-TL., 

Aynı yıllarda, Makine Teçhizat ödeneğinden 980.000.000.000.-TL. gönderilmiştir. 
Ayrıca, MEER Projesi kapsamında 2003 yılında, imalat bazında 737.024.000.000.-TL. 

ödeme yapılmıştır. 

Cevap 3- 2003 ve 2004 yıllarına ait ödeneklerin tamamı kullanılmıştır. 

Cevap 4- Sağlık Yatırımlarımızın bir an önce bitirilmesi Bakanlığımızca da arzu 
edilen bir durumdur. Ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde "projelerin gerçekleşme oranları 
yüksek olan yatırımlarımız öncelikli olmak üzere" inşaatlann bitirilebilmesi için gereken 
hassasiyet gösterilmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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24.-İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, serbest eczane uygulaması sonrasında SSK/abrikaların-
da üretilen ilaçların durumuna ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/6072) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. f} 

Enver ÖKTEM 
İzmir Milletvekili 

1. Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri ile 
birlikte Serbest Eczane uygulamasına geçilmiş ve ekonomik ilaç üretimi 
yapan ve elinde 9 tane ilaç fabrikası bulunan Sosyal Sigortalar Kurumunun 
fabrikaları atıl duruma gelmiştir, üretilen ilaçlar stoklarda çürümeye terk 
edilmiştir. Bu durum büyük bir israfa neden olmuştur. Bu israfın önlenmesi 
adına nasıl bir önlem alınmıştır? 

2. özel Hastanelerle anlaşmaların imzalanmasından ve Serbest Eczane 
uygulamasına geçilmesinden sonra Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 
fabrikaların ürettiği ilaçların etkili ve ekonomik olmasına rağmen 
kullanılmaması sonucunda Türkiye'nin ilaç ithalatındaki artış miktarı ne 
kadardır? Bu durum ülke ekonomisini nasıl etkilemiştir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
3 HAZİRAN 2005 

Sayı :B1001EG00000/Huk Mev. AB 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

0 2 8 3 9 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: 16.5.2005 tarihli ve KAN.KAR MD A 01 0 GNS.0.1O.00.02-7/6072-11O28 sayılı 
yazıları. 

İzmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM tarafından verilen "Serbest eczane 
uygulaması sonrasında SSK fabrikalarında üretilen ilaçların durumu"na ilişkh^ yazılı foru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
Prof. Dr?Ket!ep AKİ>AĞ 

Sağlık Bakanı 

EKLER; 
EK-1 Yazı soru önergesi cevabı 
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İzmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM tarafından verilen "Serbest eczane 
uygulaması sonrasında SSK fabrikalarında üretilen ilaçların dununu"!» ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

1) Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri ile birlikte 
Serbest Eczane uygulamasına geçilmiş ve ekonomik ilaç üretimi yapan ve elinde 9 tane ilaç 
fabrikası bulunan Sosyal Sigortalar Kurumunun fabrîkalan atıl duruma gelmiştir, üretilen 
ilaçlar stoklarda çürümeye terk edilmiştir. Bu durum büyük bir israfa neden olmuştur. Bu 
İsrafın önlenmesi adına nasıl bir önlem alınmıştır? 

2) Özel Hastanelerle anlaşmaların imzalanmasından ve Serbest Eczane uygulamasına 
geçilmesinden sonra Sosyal Sigortalar Kurumuna ait Fabrikaların ürettiği ilaçların etkili ve 
ekonomik olmasına rağmen kullanılmaması sonucunda Türkiye'nin ilaç ithalatındaki artış 
miktarı ne kadardır? Bu durum ülke ekonomisini nasıl etkilemiştir? 

CEVAPLAR: 

t ) Sosyal Sigortalar Kurumu fabrikalarına ilişkin hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'mrı görev alanına ilişkin olduğundan bu konuda Bakanlığımızda bir bilgi 
bulunmamaktadır. 

2) Serbest Eczane uygulamasına geçilmesinden sonra Türkiye'nin ilaç ithalatında 
herhangi bir artış söz konusu olmamıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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25.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, 2003-2004 yıllarında Bolu İline yapılan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6073) 

O2.O5.20O5 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

J£ Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekil i 

Bolu ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 
bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Bolu İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2 0 0 3 - 2 0 0 4 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanıimışttr? 
4-. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T . C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurula Başkanlığı 

Sayı : B.100.APK.0.04.00.03/ %^>^ ANKARA 
Konu t Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 16£5:2005larüiuve[CAN.KARJVID.A^ 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "2003-2004 yıllarında 
Bolu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan Ödenek miktarına" ilişkin 7/6073 Esas numaralı 
yazalı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep A K D A Ğ 
Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "2003-2004 
yıllarında Bolu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
Bolu ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 

ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 
Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de 

alması gerekmektedir. 
Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 

uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 

1) Bolu ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 yılları 
arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 

projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- 2003 ve 2004 yılları Yatırım Programında; 
Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gerede Devlet Hastanesi yer 

almaktadır. 
MEER projesi kapsamında; Bolu ilinde sağlık ocağı, poliklinik binası ve lojman olmak 

üzere toplam 5 adet inşaat yapılmıştır. 

Cevap 2 - Genel Bütçeden, 2003 yılında 1.000.000.000.000.-TL., 2004 yılında 
639.450.000.000.-TL., 

Makine Teçhizat ödeneğinden 205.000.000.000.-TL., 
Muhtelif sağlık tesislerinde kullanılmak üzere 1.456.500.000.000.-TL. ödenek 

gönderilmiştir. 
Ayrıca, MEER projesi kapsamında; inşaatlar için imalat bazında 1.249.348.000.000.-

TL. ödeme yapılmıştır. 

Cevap 3- 2003-2004 yıllarına ait ödeneklerin tamamı kullanılmıştır. 

Cevap 4- Yatırımlarımız planlanan süreler içeninde devam etmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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26.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, 2003-2004 yıllarında Nevşehir İline yapılan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6074) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Nevşehir ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı 
itibariyle, ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Nevşehir ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T . O 
S A Ğ L I K 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 v e K o o r d i n a s y o n K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı 

S a y ı : B . 1 0 0 . A P K . . 0 . 0 4 . 0 0 . 0 3 / 3 3>X<> A N K A R A . 
K o n u : Yaz ı l ı Soru ö n e r g e s i 

0 ? rhckn >"*?5 

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

tLGl: 16.05^0C>5tariHiveKANICARJ^ID-A..O1.0.CîNS.0.1O.00.O2-l 1028 sayılı yazılan. 

Bursa Mi l le tveki l i Say ın K e m a l DEMİRJEL tarafından ver i l en " 2 0 0 3 - 2 0 0 4 yıllarında 
N e v ş e h i r î l ine yapı lan yatırımlara v e ayrılan ödenek miktarına" i l işkin 7 / 6 0 7 4 Esas numaralı 
yazı l ı soru önerges in in cevab ı i l işikte gönderilmektedir. 

A r z ederim. 

Prof . D r . Tft*cep A K D A Ğ 
B a k a n 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "2003-2004 
yıllarında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına*1 ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
Nevşehir İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı itibariyle, 

ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 
Her geçen gün büyüyen ilimizin, daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de 

alması gerekmektedir. 
Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 

uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 

1) Nevşehir ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 

projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- Yapılan Envanter çalışmaları sonucunda, Merkez Devlet Hastanesine Ek 
Bina inşaatı planlanmıştır. 

Cevap 2 -2003 ve 2004 yıllarında Makine ve Teçhizat ödeneğinden 
725.000.000.000.-TL., 

Muhtelif sağlık tesislerinin onarımlarında kullanılmak üzere 639.774.000.000.-TL. 
ödenek gönderilmiştir. 

Cevap 3- Bu yıllarda gönderilen ödeneklerin tamamı kullanılmıştır. 

Cevap 4- Bu yıllar içerisinde Nevşehir ilimizde tamamlanmamış yatırım 
bulunmamaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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27.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, 2003-2004 yıllarında Kütahya İline yapılan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6075) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAÖ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kütahya ilimiz, sahip olduğu doğal zenginlikler ve üretimini yaptığı porselen ve 
seramiklerle adını dünyaya duyurmayı başarmış, ülkemizin sayılı kentleri arasında yer 
almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları almast büyük önem taşımaktadır. 

\. Kütahya ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

?.. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T . C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.100.APK.0.04.00.03/ O ^ X*> ANKARA 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 16.O5.200S larihli ve KAN.KARJVID.A..01.0.GNS.0.10.OO.02-11028 sayılı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "20O3-2OO4 yıllarında 
Kütahya tline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin 7/6075 Esas numaralı 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "2003-2004 
yıllarında Kütahya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
Kütahya İlimiz, sahip olduğu doğal zenginlikler ve üretimini yaptığı porselen ve 

seramiklerle adını dünyaya duyurmayı başarmış, ülkemizin sayılı kentleri arasında yer 
almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin, daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de 
alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 

1) Kütahya ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarhk bölümü kullanılmıştır? 
4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 

projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 
# 

Cevap 1-2003 ve 2004 yılları Yatırım Programında; 
Tavşanlı Devlet Hastanesi, Çavdarhisar Devlet Hastanesi, Tavşanlı ve Emet Sağlık 

Meslek Liseleri, Simav 2 Nolu, Merkez 2 - 6 - 7 - 9 - 1 1 - 1 2 Nolu Sağlık Ocakları yer 
almaktadır. 

Bu yatırımlardan; 2-6-9-11-12 Nolu Sağlık Ocakları tamamlanmıştır. 

Cevap 2 - Bu yatırımlar için 2003 yılında, Genel Bütçeden 1.886.000.000.000.-TL., 
4760 Yasa Gelirlerinden 660.000.000.000.-TL, 2004 yılında ise Genel Bütçeden 
1.487.787.000.000.-TL., 

Makine Teçhizat ödeneğinden 805.000.000.000.-TL., 
Muhtelif sağlık tesislerinde kullanılmak üzere 1.953.001.000.000.-TL. ödenek 

gönderilmiştir. 

Cevap 3- 2003- 2004 yıllarına ait ödeneklerin tamamı kullanılmıştır. 

Cevap 4- Sağlık Yatırımlarımızın bir an önce bitirilmesi Bakanlığımızca da arzu 
edilen bir durumdur. Ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde "projelerin gerçekleşme oranlan 
yüksek olan yatırımlarımız öncelikli olmak üzere" inşaatların bitirilebilmesi için gereken 
hassasiyet gösterilmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 

- 6 7 6 -



T.B.M.M. B: 108 7 . 6 . 2 0 0 5 0 : 5 

28.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktarına, 

2003-2004 yıllarında Bolu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
2003-2004 yıllarında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
2003-2004 yıllarında Kütahya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/6110, 6111, 6112, 6113) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sn. Zeki ERGEZEN 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Sakarya ilinin, geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra, kalkınma yönünde 

çalışmalarına hız verilmiştir. Sakarya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu 

doğal zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 

değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yabnmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Sakarya ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yıllan arasında ne tür yatmmlarmız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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02.05.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Zeki ERGEZEN 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL ; ' 
Bursa Milletvekili 

Bolu ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 

bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bolu ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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04.05.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Zeki ERGEZEN 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Nevşehir ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı 

itibariyle, ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Nevşehir ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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03,05.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Zeki ERGEZEN 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Kütahya ilimiz, sahip olduğu doğal zenginlikler ve üretimini yaptığı porselen ve 

seramiklerle adını dünyaya duyurmayı başarmış, ülkemizin sayılı kentleri arasında yer 

almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kütahya ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre İçerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ /O^O 
Konu : Bursa Milletvekili *\n „ft_.^A. 

Kemal DEMİREL'in *** nntuJVv 4JÜ0 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 16/05/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11028 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma ^ 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/6110, 7/6111, 7/6112, 7/6113 Esas Sayılı Yazılı Soru' 
Önergelerine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 
-Cevap Yazısı 
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BURSA MİLLET VEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/6110 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORULAR VE CEVAPLARİ 

SORULAR: 

Sakarya ilinin, geçirdiği büyük deprem fekaletinden sonra, kalkınma yönünde 
çalışmalarına hız verilmiştir. Sakarya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal 
zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de 
alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1- Sakarya İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 -2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR : 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 -2004 yılı yatırımlarına ilişkin bilgiler tanzim edilerek Ek-l'de sunulmuştur. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 yılında muhtelif afetler nedeniyle 22 konut programa alınmış, 1 adedi 
tamamlarım ıştır. 

2004 yılında 19 konut programlanmış, 16 adedi tamamlanmıştır. 

Programda yer alan yatırımlar için 2003 yılında 346.200 YTL., 2004 yılında ise 
171.850 YTL. ödenek ayrılmıştır. 

Yılı programları için ayrılan ödeneklerden 2003 yılında EYY'li konutlar için 76.200 
YTL., 2004 yılında EYY'li konutlar için 21.850 YTL. ve ihaleli konutlar için de 150.000 
YTL. ödenek harcanmıştır. 

2003 yılında 16 ihaleli konutun ihalesi yapılamadığından iş tamamlanamamış olup, 
2004 yılı sonu itibariyle program tamamlanmıştır. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 - 2004 yiUarında Sakarya kent Bütünü ve Sapanca Gölü Yakın Çevresi Çevre 
Düzeni Planında; 
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Kısa Mesafeli Koruma Alanı, Ağaçlandırılacak Alan ve 1. derece doğal sit alanında 
kalan bir kısım alanın" Günübirlik Açık Spor ve Piknik Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin 
plan değişikliği teklifi, 

Sapanca Gölü orta mesafeli koruma alanı tarımsal niteliği korunacak alan, seyrek 
yoğunluklu konut alanı ve orman alanında kalan bir kısım alanın "Turistik Tesis Alanf'na 
dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliği teklifi, 

Plan notunun Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği uyarınca yeniden düzenlenmesi 
Bakanlığımızca onanmıştır. 

Sakarya İli, Camili 2 No.lu Daimi İskan Alanı içerisinde bulunan taşınmazlar 775, 
4608 ve 3194 sayılı Kanunlar kapsamında "Gecekondu önleme Bölgesi" olarak ilan edilerek 
konut yapı kooperatiflerine ve dar gelirli vatandaşlarımıza tahsis edilmektedir. 

Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar ödeneğinden 2003 yılında 1 Belediyeye 
700.000 YTL., 2004 yılında ise 3 Belediyeye 105.000 YTL. Ödenek gönderilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzce; 

Sakarya İlimizin 2003 - 2004 yılı yatırımlarına ilişkin bilgiler proje bazında tanzim 
edilmiş ve Ek-2'de sunulmuştur. 

Söz konusu yatırımlar için ayrılan ödeneklerin tamamı harcanmıştır. 

Belirtilen süre içerisinde tamamlanması planlanan işlerin tamamlanamama nedeni, yılı 
içerisinde yeterli ödenek ayrılamamasından kaynaklanmaktadır. Bu projeler için ilave ödenek 
temini de mümkün olamamıştır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce ; 

2003 yılında Sakarya ili ve İlçelerinde ilk tesis Kadastrosu kapsamında yıl sonu 
itibariyle 2 birimin kadastrosu sonuçlandırılmıştır. 

Ayrıca, Sakarya İli "MERLİS Projesi" kapsamında yer almakta olup, 2003 yılında 
projenin ön hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 

2004 yılında ise MERLİS Projesi kapsamında 52 köyün yenilenmesi 2.449.253 YTL. 
karşılığında ihale edilmiş olup, tamamı geçici kabul aşamasındadır. 

Söz konusu Proje kapsamında 61 köyün ilk tesis kadastrosu 2.606.230 YTL. 
karşılığında ihale edilmiş olup, bu birimlerin de %70'i sonuçlandırılmıştır. 

2003 yılında ; Yatırım Bütçesinden 28.005 YTL., 2004 yılında ise 81.476 YTL. 
ödenek gönderilmiştir. 

Ayrılan ödeneklerin tamamt^kûllâhılmış olup, belirtilen süre içerisinde 
tamamlanamayan proje bulunmamaktadır.^ 
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İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 - 2004 yılı Yatırım Programında ; 

Harita Sektöründe ; 

Ali Fuat Paşa, Arifıye, Ferizli, Geyve, Gücücek, Hanlı, Kuzuluk, Pamukova, Serdivan, 
Erenler, Hendek, Karasu, Kocaali ve Bekirpaşa Belediyelerinin harita yapım işleri, 

İmar Planı Sektöründe ; 

Altındere Belediyesi imar planı işi, 

İçmesuyu sektöründe; 

Karasu Belediyesinin kaptaj, isale, depo ve şebeke, 
Adapazarı Belediyesinin (4 kısım) regülatör, isale, deşarj, depo, şebeke, 
Kaynarca Belediyesinin arıtma, isale, şebeke, 
Kırkpmar Belediyesinin kaptaj, isale, depo, şebeke, 
Kocaali Belediyesinin kaptaj, isale, depo, şebeke, 
Sinanoğlu -Söğütlü - Ferizli Gölkent Belediyelerinin arıtma, isale, depo ve şebeke, 
Kurudere Belediyesinin kaptaj, isale, depo, şebeke, 
Taraklı Belediyesinin kaptaj, isale, 
Sapanca Belediyesinin kaptaj, isale, depo, şebeke, 
Gücücek Belediyesinin isale karakteristiğinde içmesuyu işleri, 

Kanalizasyon Sektöründe; 

Sapanca, Erenler, Serdivan, Adapazarı, Akyazı, Kırkpınar ve Karasu Belediyelerinin 
şebeke, karakteristiğinde, 

Hendek Belediyesinin şebeke, arıtma, 
Akyazı Belediyesinin arıtma tesisi işleri, 

Yapı İşleri Sektöründe; 

Ali Fuat Paşa Belediyesi hizmet binası - çarşı inşaatları, 

İşleri yer almaktadır. 

Yatırım programında yer alan işler için 2003 yılında 37.386.000 YTL., 2004 yılında 
ise 38.490.000 YTL. ödenek ayrılmıştır. 

Yatırım Programında yer alan işler için 2003 yılında 35.582.000 YTL., 2004 yılı için 
de 27.785.000 YTL. harcama yapılmıştır. 

2003 yılı Yatırım Programı İçmesuyu Sektöründe yer alan Gücücek , Taraklı 
Belediyelerinin içmesuyu işleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın 28.07.2003 tarih 
ve 2003/5 sayılı genelgesi hükümleri gereğince 2004 yılı Yatırım Programından çıkartılmıştır. 
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BURSA MİLLET VEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'ÎN 
T.B.M.M. 7/6111 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Bolu ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 
ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de 
alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1- Bolu İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 -2004 yılları 
arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarhk bölümü kullanılmıştır? 

4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 -2004 yılı yatırımlarına ilişkin bilgiler tanzim edilerek Ek-1 'de sunulmuştur. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 yılı Yatırım Programında muhtelif afetler nedeniyle 30 konut programa alınmış, 
9 konutun yapımı tamamlanmıştır. 

2004 yılında 28 konut programa alınmış, 11 konutun inşaatı tamamlanmıştır. 

Programda yer alan yatırımlar için 2003 yılında 350.200 YTL., 2004 yılında ise 
347.050 YTL. ödenek ayrılmıştır. 

Yılı programları için ayrılan ödeneklerden 2003 yılında 235.000 YTL., 2004 yılında 
ise 347.050 YTL. ödenek harcanmıştır. 

Devam eden projeler haksahipleri tarafından EYYTi olarak yapıldığından, aşamalı 
olarak tamamlanacaktır. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 -2004 yıllarında herhangi bir yatırımımız bulunmamakla beraber, 1999 yılında 
başlamış olan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planı Doğu Marmara ve Düzce Depremleri 
sonrası verilerin güncellenmesi gerektiğinden duraksamıştır. Daha sonra çıkan İl Özel İdare 
Yasası ile de konu Valiliğine aktarılmıştır. 
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Bolu İli Taşkesti Belediyesine ait mücavir alan sınırı 21/01/2003 tarihinde onanmıştır. 
Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinden; 2004 yılında 1 Belediyeye 15.000 YTL. 
ödenek gönderilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzce; 

Bolu ilimizin 2003 - 2004 yılı yatırımlarına ilişkin bilgiler tanzim edilerek Ek-2'de 
sunulmuştur. 

Belirtilen süre içerisinde tamamlanması planlanan işlerin tamamlanamama nedeni, yılı 
içerisinde yeterli ödenek aynlamamasmdan kaynaklanmaktadır. Bu projeler için ilave ödenek 
temini de mümkün olamamıştır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce ; 

2003 yılında Bolu îli ve İlçelerinde İlk Tesis Kadastrosu kapsamında 2 birimin 
(Mahalle/Köy) 3.076 parsel ve 27.499 dönümünün, 2004 yılında ise 2 birimin (Mahalle/Köy) 
1.858 parsel ve 31.507 dönümünün kadastro çalışmaları bitirilmiş ve Tapuya devri 
yapılmıştır. 

2003 yılında; Yatırım Programından 22.944 YTL., 2004 yılında ise 40.400 YTL. 
ödenek gönderilmiştir. 

Ayrılan ödeneklerin tamamı kullanılmış olup, planlandığı halde tamamlanamayan 
projemiz bulunmamaktadır. 

İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 - 2004 yılı Yatırım Programında; 

Harita Sektöründe; 
Kıbrısçık, Mengen, Taşkesti, Yeniçağa ve Karacasu Belediyelerinin harita yapım 

işleri, 
İçmesuyu sektöründe ; 

Bolu (Mrk) Belediyesinin regülatör, arıtma, i sal e, depo ve şebeke karakteristiğinde 
içmesuyu işi, 

Kanalizasyon Sektöründe; 
Bolu kalıcı konutlar altyapı projesi ikmal inşaatı (içmesuyu, kanal, yağ.suyu, 

Şb.yol.Elekt.TcLhattı saha tanzimi) 

Bolu (Mrk) Belediyesi arıtma tesisi, 

Yapı işleri Sektöründe; 
Bolu (Mrk) Belediyesi itfaiye binası, 
İşleri yer almaktadır. 

Yatırım Programında yer alan işler için 2003 yılında 11.716.000 YTL., 2004 yılında 
ise 16.951.000 YTL. ödenek ayrılmıştır. 

Yatırım Programında yer alan işler için 2003 yılında 62.000 YTL., 2004 yılı için de 
250.000 YTL. harcama yapılmıştır. 

2003 yılı Yatırım Programı Çeşitli Yapı İşleri Sektöründe yer alan Bolu(Mrk) 
Belediyesi itfaiye binası işi Devlet Planlama Teşkilatı Mtisteşarlığı'nın 28.07.2003 tarih ve 
2003/5 sayılı genelgesi hükümleri gereğince 2004 yılı Yatırım Programından çıkartılmıştır. 
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BURSA MİLLET VEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/6112 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Nevşehir İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı itibariyle 
ülkemizin sayıh turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de 
alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1- Nevşehir İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 -2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarhk bölümü kullanılmıştır? 

4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 -2004 yılı yatırımlarına ilişkin bilgiler tanzim edilerek Ek-l'de sunulmuştur. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 yılı Yatırım Programına muhtelif afetler nedeniyle 15 konut alınmış, ancak 
haksahibi aileler konutları yapmak istemediğinden programdan çıkarılmıştır. 

2004 yılında Gülşehir İlçesi Tuzköy Beldesinde 279 konut ve altyapısı programa 
alınmış, 2005 yılında tamamlanması planlanmıştır. 

Programda yer alan yatırımlar için 2004 yılında 1.300.000 YTL. ödenek ayrılmıştır. 
Yılı programı için ayrılan ödenekle söz konusu konutlara 2005 yılı içerisinde 

başlanacaktır. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzce; 

Nevşehir - Mustafapaşa 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının onaylama işlemleri 
devam etmektedir. 

Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinden; 2003 yılında 6 Belediyeye 
72.500 YTL., 2004 yılında ise 5 Belediyeye 105.000 YTL. ödenek gönderilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzce; 

Nevşehir ilimizin 2003 - 2004 yılı yatunmlarma ilişkin bilgiler tanzim edilerek 
Ek-2'de sunulmuştur. 
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Belirtilen süre içerisinde tamamlanması planlanan işlerin tamamlanamama nedeni, yılı 
içerisinde yeterli ödenek ayrılamamasından kaynaklanmaktadır. Bu projeler için ilave ödenek 
temini de mümkün olamamıştır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce ; 

2003 yılında Nevşehir İli ve ilçelerinde İlk Tesis Kadastrosu kapsamında 3 birimin 
(Mahalle/Köy) 7.007 parsel ve 76.891 dönümünün, 2004 yılında ise aynı kapsamda 3 birimin 
(Mahalle/Köy) 7.692 parsel ve 70.015 dönümünün kadastro çalışmaları bitirilmiş ve Tapuya 
devri yapılmıştır. 

2003 yılında; Yatırım Programından 41.240 YTL., 2004 yılında ise 76.809 YTL. 
ödenek gönderilmiştir. 

Ayrılan ödeneklerin tamamı kullanılmış olup, planlandığı halde tamamlanamayan 
projemiz bulunmamaktadır. 

İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 - 2004 yılı Yatırım Programında; 

Harita Sektöründe; 

Sulusaray, Kaymaklı, Göre ve Çat belediyelerinin harita yapım işleri, 

İmar Planı Sektöründe; 

Mahmat Belediyesinin imar planı işi, 

İçmesuyu sektöründe; 

Ürgüp Belediyesinin kaptaj, isale, depo ve şebeke karakteristiğinde içmesuyu işi, 

Kanalizasyon Sektöründe; 

Avanos, Derinkuyu, Üçhisar, Aksalur ve Acıgöl Belediyelerinin şebeke 
karakteristiğinde kanalizasyon işleri, 

Yapı İşleri Sektöründe; 

Ürgüp Belediyesi otogar inşaatı, 

İşleri yer almaktadır. 

Yatırım Programında yer alan işler için 2003 yılında 2.990.000 YTL., 2004 yılında ise 
4.949.000 YTL. ödenek ayrılmıştır. 

Yatırım Programında yer alan işler için 2003 yılında 1.536.000 YTL., 2004 yılı için de 
2.079.000 YTL. harcama yapılmıştır. 

2003 yılı Yatırım Programı içmesuyu sektöründe yer alan Ürgüp (Nevşehir) 
Belediyesi içmesuyu işi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nm 28.07.2003 tarih ve 
2003/5 sayılı genelgesi hükümleri gereğince 2004 yılı Yatırım Programından çıkartılmıştır. 
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BURSA MİLLET VEKÎLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'ÎN 
T.B.M.M. 7/6113 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Kütahya ilimiz, sahip olduğu doğal zenginlikler ve üretimini yaptığı porselen ve 
seramiklerle adını dünyaya duyurmayı başarmış, ülkemizin sayılı kentleri arasında yer 
almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de 
alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1- Kütahya İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 -2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR : 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 -2004 yılı yatırımlarına ilişkin bilgiler tanzim edilerek Ek-l'de sunulmuştur. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 - 2004 yıllarında Yatırım Programımızda iş bulunmamaktadır. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzce; 

TKİ Tunçbilek Kömür İşletmeleri patlayıcı madde deposuna ilişkin 1/1000 ölçekli 
imar planı 06/07/2004 tarihinde, SLİ Seyitömer Patlayıcı madde deposuna ilişkin 1/1000 
ölçekli imar planı 24/11/2004 tarihinde Bakanlığımızca onanmıştır. 

Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinden; 2003 yılında 8 Belediyeye 
32.000 YTL., 2004 yılında ise 49 Belediyeye 1.025.000 YTL. ödenek tahsis edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzce; 

Kütahya ilimizin 2003 - 2004 yılı yatırımlarına ilişkin bilgiler tanzim edilerek 
Ek-2'de sunulmuştur. 

Belirtilen süre içerisinde tamamlanması planlanan işlerin tamamlanamama nedeni, yılı 
içerisinde yeterli ödenek ayrılamamasından kaynaklanmaktadır. Bu projeler için ilave ödenek 
temini de mümkün olamamıştır. 

- 6 8 9 -



T.B.M.M. B : 108 7 . 6 . 2 0 0 5 0 : 5 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 yılında Kütahya İli ve İlçelerinde İlk Tesis Kadastrosu kapsamında 6 birimin 
(Mahalle/Köy) 11.774 parsel ve 158.005 dönümünün, 2004 yılında ise aynı kapsamda 
7 birimin (Mahalle/Köy) 8.412 parsel ve 118.535 dönümünün kadastro çalışmaları bitirilmiş 
ve Tapuya devri yapılmıştır. 

2003 yılında; Yatırım Programından 59.738 YTL., 2004 yılında ise 126.519 YTL. 
ödenek gönderilmiştir. 

Ayrılan ödeneklerin tamamı kullanılmış olup, planlandığı halde tamamlanamayan 
projemiz bulunmamaktadır. 

İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 - 2004 yılı yatırım programında; 

Harita Sektöründe; 

Cebrail, Çaysimav, Çukurca, Eğrigöz, Kalkan, Karacahisar, Karbasan, Şeyhler, Oçbaş, 
Üzümlü, Yemişli, Yenice, Yeşildere, Çayıbaşı,GünIüce, Domaniç ve Simav Belediyelerinin 
harita yapım işleri, 

İçmesuyu sektöründe; 

Simav Belediyesinin kaptaj, isale, depo karakteristiğinde içmesuyu işi, 

Yapı İşleri Sektöründe; 

Simav Belediyesi çok katlı otopark-çarşı, 

Şaphane Belediyesi Belediye Hizmet Binası İnşaattan, 

Jeotermal Enerji Sektöründe; 

Gediz Belediyesinin jeotermal merkezi ısıtma sistemi etüt 

İşleri yer almaktadır. 
Yatırım programında yer alan işler için 2003 yılında 1.340.000 YTL., 2004 yılında ise 

875.000 YTL. ödenek ayrılmıştır. 

Yatırım Programında yer alan işler için 2003 yılında 447.000 YTL., 2004 yılında ise 
123.000 YTL. harcama yapılmıştır. 

2003 yılı Yatırım Programı içmesuyu sektöründe yer alan Kütahya Belediyesi 
içmesuyu işi ile çeşitli Yapı İşleri Sektöründe yer alan Şaphane belediyesi belediye Hizmet 
Binası, Simav Belediyesi çokkath otopark ve çarşı binası işleri Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı'nın 28.07.2003 tarih ve 2003/5 sayılı genelgesi hükümleri gereğince 2004 yılı 
Yatırım Programından çıkartılmıştır. 
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:KliAHVA YAPI İŞLERİ GENEL MüpÜRLÜÖU 

Proje No Projenin Adı 
Karakteristik 

Açıklama 

TARIM SEKTÖRÜ 

2002A020260 

1998H020610 

19931000030 
19951001380 

I9S5K010190 

2003K.01O37O 

Yeni İsler 
Simav MeLHiz.Bin.Onr. 
Gediz " " 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Devam Eden Projeler 
Emet Sağlık Meslek Lisesi 

SAĞLIK SEKTÖRf 
Devam Eden Projeler 
Tavşanlı Devlet Hastanesi 
Çavdarhisar Devlet Hastanesi 

GENEL İDARE S E K T Ö R C 
Devam Eden Projeler 
Çavdarhisar Hükümet Konağı 

Yeni İsler 
Cezaevi Genel Onr. 
Tavşanlı " " 

200 Öğr. 

100 Yatak 
25 Yatak 

İnşaat 

İL TOPLAMI 

İsin Sûresi 

Ba?.T 

Revize 
Proje 
Bedeli 

20 
Ka 

2003 

1998 

1993 
1995 

2003 

2004 

2004 
2004 

7.000 
2.150 

2003 2003 

http://MeLHiz.Bin.Onr


s» 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KÜTAHYA 

Proje Ne 

04A020260 
04A020260 

98HO20610 

J93I000030 

»51001380 

>85K0!0190 

)04K0104t0 
)04K0I0410 
KMK0104IO 

NOT : 

,* 

Projenin Adt , 

TARIM SEKTftRfı 
İhale Edilecek İşler 
Gediz Met.Hiz.Bin. ve Loj.Onr. 
Tavşanlı Met.Hiz.Bin.Onr. 

EĞİTİM SEKTÖRfî 
İhaleli İşler 
Emet Sağlık Meslek Lisesi 

SAĞLIK SÇKTf>R'"' 
İhaleli İşler 
Tavşanlı Devlet Hastanesi 

Çavdarhısar Devlet Hastanesi 

GENEL İDARÇ SEKTÖRf 
İhaleli İsler • 
Çavdarhısar Hükümet Konağı 
ihale Edilecek İ.şl«r 
Cezaevi Genel Onr. 
Tavşanlı Cezaevi Genel Onr. 
Simav Kapalı Cezaevi Onr. 

(1) Parantez içindeki miktar ti Özel İdare Müd 
g e l i r i n d e n karşılanacak olup. toplama dahil edilmiştir. 

JL TOPLAMI 

Karakteristik 
ve 

Açıklama 

200 öğr. 

100 Yatak 

25 Yatak 

İnşaat 

İşin Süresi 

Baş.T. 

2004 
2004 

1998 

1993 

1995 

1998 

2004 
2004 
2004 

Bit.T. 

2004 
2004 

2005 

2004 

2005 

2004 

2004 
2004 
2004 

Revize 
Proje 
Bedeli 

12 
15 

1.660 

7.790 

i.915 

1.220 

66 
40 
20 

2003 Sonun 
Kadar Har 

Toplamı 

6 

6.2 

1.8 

2 

http://Met.Hiz.Bin.Onr


43-KÜTAHYA İLİ 
2003 YIU YATIRIMLARI 

SEKTÖRÜ 
PROJE SAHİBİ: 

PROJE NO 

1J73E04099O 
1985E04029O 
19B6E040230 

1976E04O27O 

2O83E04025O 

1984E 042100 

1986E040380 

2C03E040070 

1996E040990 

,-.-•'' . '•£*" *",, , 

KARAYOLU ULAŞTIRMASI 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

PROJE ADI 
YOL YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI 
OEVtET YOLLARI 
(Sındırgı-Simav)Ayr.-D«mirci-Salihl< 
Ktttahya-Tavşanlı (Kütahya Geçişi Dahil) 
KOtahya-Simav-Demlrci Ayr. 
(Balıkesir Çevreyolu Dahil) 
8alıkesir-0ursunbey-Hamıanc'k-Tavşanlı 

BÖLÜNMÜŞ YOLV.AR 
J.Bl.Hd.Yolu -Kütohya-8ozüyük-İneg6( 

İL YOLLARI YAPICI 
DİĞER PROJELER 
Ayr.-Pazartar-Kusu 

OEVLET YOLLARI ONARIMI 
Attuntaş-Dumlupınar 

ASTARLI SATHİ KAP.YAP. VE AGREGA İH. 
İL YOLLARI 
Değirmisaz-BalıkSy 

KARA NOKTA PROJELERİ 
(Emet-Simav) |595-08)D.Y.Ayr.(Kütahya-Bursa)İI Sınırı(Harmaneık 

GENEL TOPLAM 

Karakteristik 
Uzunluk 
(Km) 

124 
88 
156 

187 

12 

14 

38 

3 

STO. 

2A 
1A,BY 
1A 

1A.BY 

BY 

3A 

2A 

66*000 

İŞİN 
BAŞ-BİTİS 

TARİHİ 

1973 2004 
1985 2004 
1988 2005 

1976 2006 

2003 2004 

2001 2005 

1998 2005 

2003 . 2003 

2003 2003 

PROJE 
BEDELİ 
TOPLAMI 

13373 
54959 
7169» 

34847 

3000 

6632 

23477 

202 

70 

208258 

200) SONU 
HARCAMA 

TOPLAMI 

23183 
42162 
19144 

54033 

24» 

1340 

140091 



SEKTÖRÜ KARAYOLU ULAŞTIRMASI 
PROJE SAHİBİ KARAYOLLARI GENEL MİİPÜRLİİCU 

PM.njfPUARI 
2003E04O27O BBKImn^l Yo«ar 

>.BI.H4.«Qlany>.B<»JİYUIlJn«gW 
6aMwılr-Dur*unt«y-Manııa»c*-TMfanlı 
(BaHuir Çtvıtyohı D«h«| 

I473E040MO (Smdırgı.S<iMV)Ayr.-OmıiKt-SJ»lll 
100SE04O2» Kütahy«.T»«»mlı (IMHıhyı Oaçişt 0»N<| 
19OOE040210 KOtUıya-SMınOtınircIAyr. 

IO64EO4210O İL YOLLARI YAPIMI 

Ayr.-PaMrtar-Kuşu 

lOOCCMOltO DEVLET VE İL YOLLARI ONARİMİ 
DEVLET YOLLARI ONARfM 
DEVAM EDEN İSLER 
ARuntai'DumlııpMar 

KOTAHYA 
tOMYlUYATBUMLARI 

BAS4İT PROJE 
TUTARI 
TOPLAM 

2001 SONU 
TAHMİN) HARCAMA 

TOPLAM 
KREDİ KttKAY 

BY12 Kıtı. 
1A,BY10TKm. 

U I M K a 
lA,6YMKm. 
I A I M K I K . 

M 14 Km. 

JOOJ-100» 
1070-2000 

11732004 
IMt-2000 
1*00-1007 

2OO1.MO0 

3400 
117000 

50000 
41100 
00300 

7401 

KARA NOKTA PROJELERİ 
(EMET-SİMAV)l»«S«>OYA • <K0TAHYA.BURSA)İLSN.(HARMANCIKYOLU) 
|H<mtmln gacitta otom»»!* bartytr yapUnan) IK-14-1) 

ASf ALT KAP. YAPYOlf İZ.STAND.YÜK. 
BoıöyOk Kütthyı-AfyMI 
Tavt«niı-Em«ı-SiflMv 

KÖPRÜ YAPIMI 
YENİ İSLER 
PEVLft YffVLAR] 
BotOyak-Kütahyı-Alyon (3.BI.IM.I YoMMa 
PORSUK GRUBU KOPRflUjRl 
Sansu 
Kanal 
Tafocajı 
Ponukl 
POTU* l 
DOY UalgaçK t 
DOY ÜttaKit 1 
Poftu* 
Ak.» 

2004-2007 
10041007 
2004-2007 
7004-2007 
M04-2007 
2004-2007 
2OO4-2O07 
2004-2007 
2004-2007 



YAPI İ Ş L E R İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
(Lt 

Proje No 

1999GO00070 

1999H020090 

19991000470 

2O03KO10390 
2003 JCO10780 

: NEVŞEHİR 

Projenin Adı 

KONUT SEKTÖRÜ 
Devam Eden Projeler 
Ürgüp Jan Sb.Astsb.Lojmanı 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Devam Eden Projeler 
Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
Devam Eden Projeler 
Avanos Devlet Hastanesi 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 
Yeni İsler 
Adalet Binası Onarımı 
Bay.lsk.Md.Onr. 

, İL TOPLAMİ 

Karakteristik 
ve 

Açıklama 

8 Daire 

200 Ö§r. 

50 Yatak 

İşin Süresi 

Baş.T 

1999 

1999 

1999 

2003 

Bit.T. 

2004 

2004 

2004 

2003 

Revize 
Proje 
Bedeli 

320 

1.300 

3.000 

160 
10 

20 
K 



Proje No 

: NEVŞEHİR YAPI İŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Projenin Adı 

1999G000070 

:004 ICO 10620 
'004 KOI 0620 

I 
ON 

Ov 
I 

K O N t T SEKTÖRÜ 
İhaleli İşler 
Ürgüp Jan Sb.Astsb. Lojmanı 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 
ihale Edilecek İsler 
Merkez Hük.Kon. Kanalizasyon îşi Onr. 
Derinkuyu Hükümet Konağı 

.'IL TOPLAMI 

Karakteristik 

Açıklama 

İşin Sûresi 

Baş.T 

2004 
2004 

2004 

2004 
2004 

Revize 
Proje 
Bedeli 

640 

280 
160 

1.080 

2003 Sonu 
Kadar Ha 

Toplam 



50-NEVŞEHİR İLİ 
2003 YIU YATIRIMLARI 

SEKTÖRÜ : 
PROJE SAHİBİ: 

PROJE NO 

1997E040220 

1986E040380 

20ODE04O02O 

20O3EO4O070 

20O3E04O2S0 

1996E040990 

1973F000050 
1994F000190 

KARAYOLU ULAŞTIRMASI 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

PROJE ADI 
YOL YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI 
DEVLET YOLLARI 
Havaalanı-GutşehirNevşehir 

DEVLET YOLLARI ONARIMI 
Ürgüp-Soğaıköprü 

TARİHİ KÖPRÜLERİN ONARIMI 
İBRAHİMPASA GRUBU 
Ürgüp-lbrahimpaşa Yolunda 
İBRAHİMPASA Köprüsü 

ASTARLI SATHİ KAP.YAP. VE AGREGA İH. 
DEVLET YOLLARI 
(Nevşehlr-Akjaray)ll Sın.-[Nevserıir-Kayseri)il Sın. 

BÖLÜNMÜŞ YOLLAR 
Nevjehir-Aagol-Aksaray 

KARA NOKTA PROJELERİ 
(Aksaray-Nev;ehir)ll Sınırı (Nevşehir-Kayseri) İl Sınırı 

TURİZM 
b) 2003'den Sonraya Kalanlar 
Nevjehir-Nığde-Aksaray Turistik Yolları 
Ürgüp-Boğazköprü 

Karaktırfttik 
Uzunluk 
(Km) 

58 

48 

2 

14 

51 
41 

STD. 

BY 

1A 

BY 

58+000 

2A 
1A 

GENEL TOPLAM 

" ' " I$TM" •••" 
BAJ-BITIS 

TARİHİ 

1997 - 2004 

1997 • 2004 

2000 • 2004 

2003 2004 

2003 • 2003 

1973 • 2004 
1994 2004 

PROJE 
»İDİLİ 
TOPLAM 

19405 

672$ 

1319 

162 

3500 

110 

9006 
6049 

46277 

2002 SONU 
HARCAMA 

TOPLAMI 

13268 

6901 

156 

22044 
7169 

49538 



NEVŞEHK 
»04 YIU YATIRIMLARI 

SEKTÖRÜ KARAYOLU ULAŞTIRMASI 
PROJE SAHİBİ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BAŞBTT 
YIU 

PROJE 
TUTARI 
TOPLAM 

200JSONU 
TAHMİNİ HARCAMA 

TOPLAM 

2004 
YATIRIMI 

pıj" I {"TOPL 
KREDİ fiZKÂYNÂKI 

DEVLET YOLLARI 

marnım 
Ntın)<hir-Aag<H-AI<nfiy 

HlvMlını-GiJIXhir-Ncvt«nir 

DEVLET VE İL YOLLARI ONARIMI 
DEVLET YOLLARI ONARIMI 
PJVAMEOÇ((ISI,RR 
0>90p-B«4uköprû 

TURİSTİK YOLLAR YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI 

B«WÎTYOlk*« 
N*Vf«Wr-NM4«.MMrly TuKtlIk Yollan 
HıcrtuM»} Avmo» 
Ürj5p-eo$«rt4prt 

KW,!JS«TA?HOJÇtf,R! 

BYHKm. 

BYİlKm. 

BYMKııı. 

M i l Km. 

BY,41Km 

IMİ-MOİ 

\KT-M» 

1M7-20OC 

1071-20M 

1H4-2000 

4000 

21000 

KON 

3512J 

J1452 

40C 

17200 

sı» 

2SM1 

10315 

(KIRŞEHİR-NEVŞEHİR)İL SN. • (NEVŞEHİR. KAYSERİIL SN. 
O M u r t u M ytpıtniMi-ttııı (K-OSf 1| 
(AKSARAY-NEVŞEHİR) k. SN. - (NEVŞEHİR • KAYSERİ) İL SN. 
Otoicntaılı* yıpıliMM-lkın (K-M-12) 

2004E0401M ASf ALT KAP. YAP.YOL.rtZ.STANO.YUK. 
(KırçcNr-NcvfcNrlN Sm.-|N«v}(nlr-K<ywn|il Sın. 

2004-2004 

2004.2004 

=£««= 
TOPLAM 118944 61322 

file:///KT-M�
http://YAP.YOL.rtZ.STANO.YUK


İ L İ 

Proje îio 

2O00GOOO080 

19981000200 

1985K01O190 

2003K10OOI0 

:BOLU YAPI Î Ş L E R Î GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Projenin Adı 

KONUT SEKTÖRÜ 
Devam Eden Proieler 

Merkez Jan.Sb.Astsb.Loj. 

SAĞLIKSfKTÇRÇ 

Devam Eden Proieler 
Gerede Devlet Hastanesi 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 
Devam Eden Proieler 
Dörtdivan Hükümet Konağı 
Göynük Hükümet Konağı 
MrlcHükümet Kon.Restorasyonu 
Yeniçağa HUkümet Konağı 

SOSYAL ÇEVRE SEKTÖRÜ 
Yeni İsler 
Çevre Orman ti Md.lügü Onr. 

. , .. , • .. - .TOPLAMI 

Karakteristik 
ve 

Açıklama 

18 Daire 

Ek Bin.(Ac.P!.+İd.Btn) 

E.P>İnş 
E.P.*İnş 
İnşaat 
E.P.+İnş 

İjin Süresi 

Ba?.T 

2000 

1998 

2000 

1998 

2003 

Bit.T. 

2003 

2004 

2004 

2004 

2003 

Revize 
Proje 
Bedeli 

800 

3.300 

1.400 
950 

2.350 
950 

15 

2002 So 
Kadar H 

Topla 

http://Jan.Sb.Astsb.Loj


o o 

İLİ 

I Proje No 

2OO0G00O080 

1998IOO0200 

1985K010190 
I985K010190 
1985K010190 
I985K010190 
!004K010850 
:004K0104I0 
:004K010790 

NOT : 

:BOLU YAPI ÎŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Projenin Adı 

KONUT SEKTÖRÜ 
İhaleli İşler 

Merkez Jan.Sb.Astsb.Loj. 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
İhaleli İjler 
Gerede Devlet Hastanesi 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 
İhale Edilecek İşler 
Dörtdivan Hükümet Konağı 
Göynük Hükümet Konağı 
Mric.Hükümet Kon.Restorasyonu 
Yeniçağa Hükümet Konağı 
Mudurnu Hükümet Konağı 
Cezaevi Genel Onr. 
Bay.îsk.Md.Hiz.Bin.Onr. 

(2) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye İşletmesi 

gelirlerinden karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir. 

. . , A İL TOPLAMI 

26.05.2005 Tarihi İtibariyle 

Karakteristik 
ve 

Açıklama 

j 
İ 

î 
JJ1JJ 

İşin Süresi 

Baş.T 

2000 

1998 

2000 
2000 
2000 
1998 
2004 
2004 
2004 

Bit.T. 

2004 

2004 

2005 
2005 
2005 
2005 
2006 
2004 
2004 

Revize 
Proje 
Bedeli 

1.050 

3.950 

1.680 
1.140 
3.970 
1.140 
2.250 

103 
20 

15J03 

2003 Sonuna 
Kadar Hare. 

Toplamı 

660 

2.700 

250 

3.610 



14-BOLU İÜ 
2003 YILI YATIRIMLARI 

SEKTÖRÜ : KARAYOLU ULAŞTIRMASI 
PROJE SAHİBİ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

PROJE NO 

1986E040170 

1976E040110 

1983E040290 

1976E040970 

1986F000020 

. .. * 

PROJE ADI 
YOL YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI 
OTO VE EKSPRES YOLLARİ 
Sakarya-Kazaneı-Bolu-Ankara Otoyolu 
Gümüşova-Gerede (Bolu Oağı Geçişi Oah.) 

DEVLET YOLLARI 
a) 2003'de bitenler 
<Nallıhan-Göynük)Ayr.-1.BI.Hd. 

KÖPRÜ YAPIMI 
YENİ İŞLER 
DEVLET YOLLARI 
Gerede-ismetp»»a Yolunda 
KAVAKLIDERE Köprüleri 

BAKIMEVLERİ İNŞAATI 
Göynük Bakımevi 

TURİZM ALANI VE MERKEZİ YOLLARI 
DEVAM EDEN İŞLER 
Dörtdıvan-Kartalkaya 

Kıraktarkulı 
Uzunluk 
(Km) 

24 

79 

20 

104 

STD. 

OY 

1A 

3A 

İŞİN 
BAŞ-BİTİŞ 

TARİHİ 

1986 • 2005 

1976 2003 

2003 2005 

2002 2004 

2001 2004 

TOPLAM 

PROJE 
BEDELİ 

TOPLAMI 

1634000 

55007 

2500,00 

790 

4106 

1696403 

2002 SONU 
HARCAMA 
TOPLAMI 

884168 

54132 

510 

3 

938813 

DIŞ 
KREDİ 

71000 

-

-
71000 

200İ ÖDENE 

ÛZKAYNAK 

12350 

875 

1 

25 

1 

13252 



2004 YILI YATIRIMLARI 
SCKTORO 
PROJE $AHW 
PROJE 
NO 

KARAYOLU (KASTIRMASI 
KARAYOLLARI GENEL MOOURLÛGÜ 
PROJE 
AOI StandanMtm 

BAS-SİT 
YRJ 

PROJE 
TUTARI 
TOPLAM 

3001 SOMU 
TANMhri HARCAMA 

TOPLAM MS 
KRE 

117K04O110 

1İME040140 

YOL Y A P I VE O H A R » ÇALIŞMALARI 

O T O I « E K l P l f f i y v 9 L V I f J 

SaR*rya<Ka»ncı-Bolu>Anfc4ra otoyolu 
Gum0*o»a-Qan?4» (Bokı Oa> a»<tıi Pan»| 
PBW>YPIJ>B 
BMÜnmû. YoHar 

Otrodo-Yonlcatt 

|Ma»ıl>an.O«yfl4k)Ayr.-I.BI.Hd. 

HEYELAN ÖMLEMC PROJESİ 

lEMÜHfB 
Aktoı HayManı 

PEtfAMEOgMİSL^R 
OorMvan-Kaıtallıaya 

KARA NOKTA PROJELERİ 

|OUZCE-tOLU)İLSM. • (BOLU ~ KARABÜK) a. SN. 

KIRBASI !*•->•) <VA (BEYPAZARI) • POLATLI (00-M) (YA 
4 adat MnyaHtaayon ytnntnnMal <K JM-41 

24 Kın.OlOYOl o* ».Yolu I tM'ZOM 

B Y I K m . 

1A71Km. 

2A1Km. 

3» 104 Km. 

2O0M0O* 

1*74 200* 

M04-Z00İ 

M01-200» 

JtOO 

71 M » 

4000 

•» t» 

»04E04010» ASFALT KAP. YAP.VOL.FİZ.STANO.YÜK 
|Kafaboa-BMu)il Sm.J.Dokı-Oarada)OY .Ayr. 

1MK0402M KÖPRÜ YAPIMI 
PgYA.MEpENHH,ER 
PFVT.tT.Y0H/B1 
Omdo-bmalpaaı Yolunda 
MUBABFEMH BRUHU MOPMOUjpJ 

MO42004 140 

JM1E04O11O KOPRÛ ONARIMI 

wi«a*ıwq«uw 
Bolu-Oonokı OOVMI Yvhmdo 
RÜZGARLI I KOpriaU) 
Botu-GoMda Dovlot Yolunda 
ROZGAftU EMprOog 

sBsmaaau 
r»mçtQi M ı g » n Dovtat Yolunda 
DELİLER MprtMfl 
YonlçaBa-Mangan OovlM Yolunda 
ORTAKopruad 
YonKofta-Mtnotn Davlat Yolunda 
CAPAKOCRCSİ KoprfioO 

2004-2000 İ M 

1004-İOM tOO 

http://PFVT.tT.Y0H/B1


İLİ 
YAPİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

:SAKARYA 

Proje No 

I987K020120 

Projenin Adı 

GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ 
Devam Eden Projeler 

-4 
O 

Merkez Hanlı Jan.Krk.Bin.ve Tesis 
Pamukova İlçe Jan.K.hğı Bin.ve Tesis. 
Söğütlü İlçe K.hğı Bin.ve Tesis. 

-A&- IL TOPLAMI 

Karakteristik 

ve 
Açıklama 

işin Süresi 

Baş.T. Bit.T, 

2000 
2000 
1999 

2004 
2003 
2003 

Revize 
Proje 
Bedeli 

5001 
1.333 
1.370 

2002 S 
Kada 

Top 

http://Jan.Krk.Bin.ve


-4 
O 

İ L İ 

Proje No 

1999G000070 

19931000030 
19961000650 

19931000030 

19931000030 
19931000030 
19931000030 
19931000030 
19931000030 
19931000030 

I993I00OO30 
19931000030 
19931000030 

2004K010790 
20O4KO1O88O 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
:SAKARYA 

Projenin Adı 

KONUT SEKTÖRÜ 
İhaleli İjler 
Merkez JaaSb.Astsb.Lojmanı 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
İhaleli İşler 
Akyazı Devlet Hastanesi 
Halk Sağlığı Lab. 
İhale Edilecek İşler 
Taraklı Devlet Hastanesi 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 
jhaleli İşler 
Ferizli Hükümet Konağı 
Karapürcek Hükümet Konağı 
Hendek Hükümet Konağı 
Kocaali Hükümet Konağı 
Merkez Hükümet Konağı 
Pamukova Hükümet Konağı 
İhale Edilecek İşler 

Akyazı Hükümet Konağı 
Kaynarca Hükümet Konağı 
Sapanca Hükümet Konağı 
Bay. lsk. Md.lüğü Hiz. Bin. Onr. 
İl Çevre Orman Md.Onr. 

i.. 

Karakteristik 
ve 

Açıklama 

20 Daire 

SOYatak+lODai.Loj. 
inşaat 

30 Yatak+lODai.Loj. 

inşaat 
inşaat 
inşaat 
inşaat 
inşaat 
İnşaat 

İnşaat 
İnşaat 
inşaat 

İşin Süresi 

Baş.T 

1999 

1993 
1996 

1993 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

2000 
2000 
2000 
2004 
2004 

Btt.T. 

2005 

2005 
2004 

2005 

2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 

2005 
2005 
2005 
2004 
2004 

Revize 
Proje 
Bedeli 

1.600 

4.530 
1.240 

2.600 

2.112 
2.112 
2 118 
2.145 

23.595 
1.560 

1.680 
1.140 
1.140 

33 
25 

2003 Sonuna 
Kadar Hare. 

Toplamı 

130 

53 
660 

2.000 

493 
645 

3.698 



İLİ 
YAPİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

: SAKARYA 

Proje No Projenin Adı 
Karakteristik İşin Süresi 

Baş.T Bit.T. 

Revize 
Proje 
Bedeli 

2003 Sonuna 
Kadar Hare. 

Toplamı 

GfiVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ 
İhaleli İsler 

198TK02O12O 

1987K02OI2O 

Söğütlü İlçe ICIığı Bin. ve Tesis. 

ithale Edilecek İsler 
Merkez Hanlı Jan.Krk.Bui.ve Tesis 

!VOT (1) Parantez içindeki miktar İl özel İdare Müd. 
gelirlerinden karşılanacak olup. toplama dahil edilmiştir. 

d •-• *<*r 
İL;vTOPLAMI 

E.P.+İnş. 

1999 

2000 

2004 

2005 

1.261 

600 

96' 

http://Jan.Krk.Bui.ve


S4-SAKARYA İLİ 
2003 YILI YATIRMLARI 

SEKTÖRÜ ; KARAYOLU ULAŞTIRMASI 
PROJE SAHİBİ: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÛÜ 

PROJE NO 

1985E040170 

1980E040230 

1974E040240 
1993E0401S0 
1997E0401SO 
1997E040330 
1996E040160 

1986E040360 

2000EM0020 

YOL YAPİM VE ONARIM ÇALIŞMALARI 
OTO VE EKSPRES YOLLARI 
Sakarya-Katancı-Bohı-Anltara Otoyolu 
Gümüsova-Gerede (Bolu Dağı Geçişi Oahil) 
KINALI-SAKARVA OTOYOLU 
Otoyol feroit-Saka/ya Kesimi (Km:100*000.125*000) Arası 

YOL YAPIM VE ONARIR ÇALIŞMALARI 

PROJE AOI 
Uzunlu» I STPT 

DEVLET YOLLARI 
0rmink6y-Akyaa-OokiMcun4.BI.Hd. (MD) 
Adapazarı-Karasu-Akçakoca (MD) 
Izmit-Sakarya Ekspresyotu 
Oeyv* Ayr.-Taraklı 
Botüyiik-Gilecik-Mekece-Adapazan 

ŞEHİR GCÇİSVERİ 
DİĞER PROJELER 
Hendek Secisi 

TARİHİ KÖPRÜLERİN ONARIMI 
(Adapazarı-Bilecik )Ayı.-Geyve Yolunda 
ALİFUATPASA Köprüsü 

BŞK KAPLAM* YAP,VE, ONARIM (EMANET) 

1996E04O990 

D-100 Ayr.-Dokurcun 
Hendek-4.6l.Hd. 

KARA NOKTA PROJELERİ 

KaralrtefliBk 

(AJİfualpasa-Taraklı) («50-05)D.Y.Ayr. (850-02) D.YAyr. (Mekece) 

—m— 
BAS-8İTİS 

TARİHİ 

1A 
1A.BY 
EY 
IA 
BY 

1995 • 2003 

1997 2004 
1997 2004 
199C 2008 

1974 
1993 

2003 
2004 

PROJE I 20028BUU 
BEDELİ HARCAMA 
TOPLAN TOPLAMI 

59409 
45428 
97826 
20110 

393699 

2003 • 2003 
2003 • 2003 

26+500 2003 - 2003 

TOPLAM 

58534 
34912 
78190 
7903 

W3M 
W I " 
KREDİ lOZKAY 

| 2306319 

2 
6 

5 

1123663 11871 23 

http://0rmink6y-Akyaa-OokiMcun4.BI.Hd
http://Hendek-4.6l.Hd


SAKARYA 
M U VIU YATIRIMLARI 

SEKTÖRÜ KARAYOLU ULAŞTIRMASI 
PROJE SAHİP, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
PROJE 
NO 

PROJE 
ADI 

OTO VE EKSPRES YOLLARI 

Standard-Knt 
8AS4İT 

YILI 
PROJE 
TUTARI 
TOPLAM 

M U S O N U 
TAHMİNİ HARCAMA 

TOPLAM 01$ ] 
KREDİ JO 

19ME040170 Sı«aryaKanneı«oKi'Ankari otoyolu 
GdrnOaova-Gartdc IBolu Oag> Ga^lşl Dahi!) 

DEVLET YOLLARI 
1M7EO401S0 lonn-Satıarya Ekapnayotu 

I M a p u a n Ga;.DahN}(MDXD«prem MaaDahU) 
1974EO40240 0rmanMy.Akyafi-Dokureun-4.BI.rtd. |M0| 
19ME040150 Adapa<an4Urısu-Ak«akoca (1*0] 
1M7E040M0 Gayva Ayr-Tarakîı 
19MEM01M BoluyUkBMtclUrlalıtca Adapazarı 

BazûyOt(-«l«clk4*«kate 
Mafcaca Aıtapaıan 

19ME040340 PİOER PROJELER 
DEVAM EPEN İSLER 
Hano'tkGaflal 

19ME04M90 KARA NOKTA PROJELERİ 
PAMUKOVA («50-02) OYA (HANLI KAVŞAâlI • (SAKARYA - DÜZCE) İL SN. ( 

Yol yûtıytad* pSrOıkndlma yapdnun (K-01-14) 

(TÜRKİYE BULGARİSTAN! DEV SN. (KAPIKULE) • ISAKARYA • DÜZCE) İL 
SN. I 
Çtf! Kompananttı va TarmtrplaMIk boya ll< kalıcı yatay ljıratkmayap.(K.01<S| 

2004E0400M BŞK KAPLAMA YAP.VE ONARİM IEMANET) 
Adapaıan-Pamukova i 
«oyoM.Bt.Hd. 
Akyıu-Ookurcun 

2OC1E04O110 KOPRÛ ONARIMI 
(Akyaıı-OokurcunlAyr.^arapürçak h Yolunda 
KÜCOCEK KOprfıaü 

24 Kra.Otoyol va B.Y0K1 tt*C-20K 

1A 3) Km 
1A, BY 101 Km. 
1A32KIH. 
BY İ M Km. 
B Y M K m . 
BY4«Km. 

1*74-MM 
1 «9)2904 
1197-20M 
1MC-20M 
1MI-20M 
1SM-200S 

77200 
7(000 
22500 

72)400 
(14000 
2 0 M 0 

« M O 
44M0 
»200 

31SM 
31M0 

2004-2004 
2004.2004 
20042004 

GENEL TOPLAM 3171869 1143310 0 

http://0rmanMy.Akyafi-Dokureun-4.BI.rtd


T.B.M.M. B : 108 7 . 6 . 2 0 0 5 O : 5 

29.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, sınırlarımızdaki organik tarım amaçlı mayın temiz
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün 
cevabı (7/6128) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ba|balun Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. OS.OS.2005 

£2~ 
Emin ŞİRİN 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1 - Sınırlarımızda organiz tarım yapılmak Özere mayın temizleme çalışmalarının 
başlatılacağı öğrenilmiştir. Bu amaçla: 

a- Mayın temizleme ihalesi açılmış mıdır? 
t>- Açıldıysa bu İhaleye hangi firmalar katılmıştır? 
c- İhaleyi hangi firma kapanmıştır? 
d- İhale bedeli ne kadardır? 
e- Her ilde ayn bir firmanın işi üstleneceği iddiası doğru mudur? 
f- İşi üstlenecek olan firmalara verilecek mayın haritalarının kayıp olduğu 

iddiaları doğru mudur? 
g- Mayın temizleme faaliyetine ne zaman başlanacaktır? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2005/7035-CS C <tTLW ^ £ HAZİRAN 2005 

K O N U : Yazılı Soru önerges i . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM.Bşk. l ığının 17 MAYIS 2005 gün ve KAN.KAR.MD.A.O1.O.GNS.O.10. 
00.02-7/6128-11132/33155 sayılı yazısı . 

(b) Başbakanl ığın 20 MAYIS 2005 gün ve B.02.0.KKG.0.12/106-445-5/2325 
sayılı yazısı . 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN' in Sayın Başbakan'a yöneltt iği ve ilgi (a) 
üzer ine ilgi (b) ile Millî Savunma Bakanı koordinatör lüğünde cevaplandırı lması tensip 
edi len "Mayın temiz leme çalışmalarına" ilişkin 7/6128 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
EK' te sunulmuştur. 

Arz eder im. 

=di G Ö N Ü L 
Millî Savunma Bakanı 

E K İ 
(Soru önerges in in Cevabı) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN TARAFINDAN VERİLEN 

7/6128 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Bakanlar Kurulunun 31.1.2005 tarihli ve 2005/8450 sayılı kararı ile, Türkiye-Suriye 
arasında kara sınırında yer alan mayınlı arazilerdeki mayın temizleme faaliyetine ilişkin 
ihale işlemlerinin Maliye Bakanlığınca yürütülmesine karar verilmiştir. 

Mayın tarlası krokilerinin (mayın haritalarının) kayıp olduğu iddiaları asılsızdır. Söz 
konusu mayın tarlası krokileri Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcuttur. Temizliği yapılacak 
bölgelere ait krokiler sayısal ortama aktarılmıştır. 

İhale ile ilgili çalışmalara Maliye Bakanlığınca henüz başlandığından bu aşamada 
diğer sorulara cevap verilememiştir. 

Bu yazılı soru önergesi Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOGAN'ın tensipleri ile 
tarafımdan cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
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30.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-Gündoğmuş'taki vekil 
yöneticilere ilişkin Başbakandan sorusu İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6132) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
06.05.2005 

Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

ANTALYA'nın GÜNDOĞMUŞ ilçesi; 1936 yılında ilçe olarak idari yapımız 
içinde yerini almasından bugüne kadar geçen uzun süreçte, sorunlarının kalıcı 
biçimde çözümünü beklemiştir. 

Gündoğmuş ilçemizin bugün içinde bulunduğu olumsuzlukların başında, başta 
Kaymakamlık olmak üzere, bir çok kamu kurum ve kuruluşunun başında yönetici 
bulunmaması olarak görülmektedir. İlçemizde bir devlet hastanesinin bulunmaması, 
daha önce bir önerge ile TBMM gündemine getirilmişti. 

Bu çerçevede; 
1- Yurtdışındaki stajı nedeniyle ilçeden ayrılan Kaymakam yerine 

Gündoğmuş Kaymakamlık makamına yeni bir atama yapılacak mıdır? Yoksa 
haftada bir gün çevre ilçeden gelen vekil kaymakamla mı yönetim 
sürdürülecektir? 

2- Gündoğmuş'ta Mayıs 2005 tarihi itibariyle hangi kamu kurum ve 
kuruluşlarının başında asil yönetici bulunmamaktadır? 

3- Bu kurum ve kuruluşlarda yönetici bulunmaması nedeniyle özveri ile 
görevlerini sürdürmeye ve halka hizmet ulaştırmaya çalışan kamu.. 
görevlilerinin, çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik bir düzenleme 
düşünülmekte midir? 

4- Bu kurum ve kuruluşlardan hangilerinde yönetici ve çalışan eksikliği 
nedeniyle hizmet verilmesi mümkün olmamaktadır? PTT Müdürlüğü'nün 
kaldırılacağı haberleri doğru mudur? 

5- ANTALYA'nın GÜNDOĞMUŞ İlçesi, ilçe olmasının üzerinden 70 yıla 
yakın bir süre geçtikten sonra, HAKKINI NE ZAMAN ALACAKTIR? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı ıB.OS.O.PGM.OJl.OO.Ol-A/fc^f 03/06/2005 

Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 20.05.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-445-9/2327 sayılı yazınız. 
Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Sayın Başbakanımıza 

tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını 
istediği yazılı soru önergesine (7/6132) ait sorular incelenmiş olup» cevaplar aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Türkiye genelinde toplam 850 ilçe olup, bunlardan 84 ilçe boş olup, bunlardan 71 ilçe 
Gündoğmuş İlçesi gibi 5.sınıf İlçelerimizdendir. Mülki İdare Amirleri arasında yapılacak olan 
atamalarda adı geçen ilçeye kaymakam atanması değerlendirilecektir. 

Anılan ilçede 30.05.2005 tarihi itibariyle Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe 
özel İdare Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım İlçe Müdürlüğü görevleri 
vekaleten yürütülmektedir. 

Sözkonusu ilçede tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet özveriyle aksatılmadan 
en iyi şekilde verilmekte ve gerekli kolaylıklar gösterilmektedir. 

Gündoğmuş İlçesinde hizmet veren PTT Müdürlüğünün merkez sınıflandırma 
puanının 15'in altında ve 2003 yılı gelirinin 50 milyar TL'den düşük olması nedeniyle 5.sınıf 
merkez olacağı, ancak şube gibi teşkilatlandınlacağı PTT Genel Müdürlüğünün 09.03.2005 
tarih ve 857 sayılı yazısından anlaşılmıştır. ^>^ 

Arz ederim. y'^' 

//yİbdülkadirAKSU 
/ Bakan 
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31.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya İlindeki kadastro çalış
malarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/6135) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanhğma 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki Ergezen tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. fl 

/ / 04.05.2005 
/ / Feridun F. BALOĞLU 

i/lf/ f Antalya Milletvekili 

1- Mülkiyet çekişmelerinin sona erdirilmesi ve maliklerin belirlenmesi 
açısından büyük önem taşıyan KADASTRO çalışmaları, ANTALYA İlimizde 
hangi aşamadadır? 

a) Antalya'da kaç köyde kadastro çalışması tamamlanmıştır? 

b) Antalya'da kaç köyde kadastro çalışmaları sürmektedir? Bu köylerde 
ne zaman sonuç alınacaktır? 

c) Antalya'da kadastro çalışması yapılmayan köy sayısı kaçtır? 

2- Antalya'nın ilçeleri bazında, yukarıdaki soruların yanıtlarını ortaya 
çıkaran bir çerçevede, kadastro bekleyen köylerdeki çalışmaların ne zaman 
başlayıp, sonuçlanacağınajjlişkin bir planlama söz konusu mudur? 
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T.C. 
B A Y I N D I R L I K V E İ S K A N B A K A N L I Ğ I 

Araşt ı rma, P lan lama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O9.0.APK.0.21.OO.0O.17/ /Ot, V 
K o n u : Anta lya Milletvekil i H ) 2 HAZivîA'.i 2 0 0 5 

Feridun Fikret B A L O Ğ L U ' n u n 
Yazılı Soru 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 MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : 17/05/20O5 tarihli ve K A N . K A R . M D . A.01.0 .GNS.0.10.00.02-11154 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Antalya Milletvekili Fer idun Fikret B A L O Ğ L U ' n u n , 
Bakanl ığ ıma yönel tmiş o lduğu T .B.M.M. 7/6135 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur . 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

BS^GEZEN 
BaKaV 

EK : 
-Cevap Yazısı 

A N T A L Y A M İ L L E T V E K İ L İ 
S A Y I N F E R İ D U N F İ K R E T B A L O Ğ L U ' N U N 

T . B . M . M . 7 /6135 E S A S S A Y I L I 
Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ N E A İ T 

S O R U L A R V E C E V A P L A R I 

S O R U L A R : 

1- M ü l k i y e t ç e k i ş m e l e r i n i n sona erd i r i lmes i ve mal ik le r in be l i r l enmes i aç ı s ından b ü y ü k ö n e m 
taş ıyan K A D A S T R O ça l ı şmala r ı , A N T A L Y A i l imizde hangi a ş a m a d a d ı r ? 

a) A n t a l y a ' d a k a ç k ö y d e kadas t ro ça l ı şmas ı t a m a m l a n m ı ş t ı r ? 

b ) A n t a l y a ' d a kaç k ö y d e kadas t ro çal ışmalar ı sü rmek ted i r ? B u k ö y l e r d e ne z a m a n sonuç 
a l ınacak t ı r? 

c ) A n t a l y a ' d a k a d a s t r o ça l ı şmas ı yap ı lmayan köy sayısı kaçt ı r? 

1- A n t a l y a ' n ı n i lçeler i b a z ı n d a yuka r ıdak i sorular ın yanı t la r ın ı o r t a y a ç ıka r an b i r çe rçevede , 
kadas t ro b e k l e y e n köy l e rdek i ça l ı şma la r ın ne z a m a n baş l ay ıp s o n u ç l a n a c a ğ ı n a il işkin bir 
p l a n l a m a söz k o n u s u m u d u r ? 

C E V A P L A R : 

1- a) Anta lya i l inde 4 7 3 k ö y ü n kadas t ro ça l ı şmalar ı t a m a m l a n m ı ş , 4 k ö y ü n ise kadas t rosu 
k ı smi o larak bi t i r i lmişt i r . 

b) 5 7 b i r im ihalel i iş ler (köy /Maha l l e ) kapsamında , 2 7 b i r im de (köy /maha l l e ) kadas t ro 
müdür lük le r ince y a p ı l m a k üzere t o p l a m 84 b i r imin kadas t ro ça l ı şmala r ı d e v a m e tmekted i r . 

c ) An ta lya i l inde ç a l ı ş m a y a p ı l m a y a n köy sayısı 148 dir. 

2 - An ta lya İ l inde 2 0 0 5 yıl ı ç a l ı ş m a p r o g r a m ı n d a kendi imkan la r ıy l a 2 7 b i r imin kadas t roya 
aç ı lmas ı p l a n l a n m ı ş o lup , G a z i p a ş a , A lanya , G ü n d o ğ m u ş , K a ş v e K u m l u c a i lçeler ine bağlı 
top lam 57 b i r imin öze l sektör imkanlar ı ile ihale e d i l m e k suret i ile kadas t rosu 
t amamlanacak t ı r . B u k a p s a m d a , A n t a l y a İline yat ı r ım ha rcama la r ı için 197 .553 . -YTL. 
öngörü lmüş tü r . * 

Diğe r taraftan, Ü l k e m i z gene l inde tesis kadas t ro ça l ı şma la r ın ın 3 y ı lda bi t i r i lmesi 
hedef ine u laş ı l ab i lmes i i ç in a z a m i gayret sarf ed i lmektedi r . 
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32.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, ülke genelindeki kadastro çalışmalarına ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/6136) 

5 Mayıs 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İmar Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Ülkemizde tarımın etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için, kadastro 

çalışmalarının bitirilmesi ve arazi birleştirmelerinin tamamlanması büyük önem taşımaktadır. 

Bu yöntemle tarımdaki kullanılabilir alanlar ve verim artacak, arazi anlaşmazlıkları son 

bulacaktır. 

1. Türkiye'de kadastrosu yapılmayan yerleşim birimi sayısı kaçtır? 

2. Ülke genelinde kadastro çalışmalarına yönelik olarak Bakanlığınızca yapılan bir 

plan/planlama var mıdır? 

3. Ülke genelinde kadastro çalışması devam eden kaç köy vardır? 

4. Sinop'ta kaç köyde kadastro çalışması tamamlanmıştır? 

5. Sinop ilimizin kaç köyünde kadastro çalışması sürmektedir? Bu köylerde 

çalışmalar ne zaman bitirilecektir? 

i. Sinop'ta kadastrosu yapılmayan köy sayış: kaçtır? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE tSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0. APK.0.21.00.00.17/ /O (, 3 
Konu : Sinop Milletvekili 

Engin ALTAY'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

0 2 HAZİRAN 2005 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞBAKANLIÖA 

ilgi : 17/05/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11154 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Bakanlığıma yöneltmiş 
olduğu T.B.M.M. 7/6136 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 
-Cevap Yazısı 

S İ N O P MİLLETVEKİLİ 
S A Y I N E N G İ N A L T A Y ' I N 

T .B .M.M. 7 /6136 E S A S SAYILI 
YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ N E A İ T 

S O R U L A R V E C E V A P L A R I 

S O R U L A R : 

Ülkemizde tarımın etkin ve verimli bir şekilde yapı labi lmesi için, kadastro 
çalışmalarının bitirilmesi ve arazi birleştirilmelerinin tamamlanması büyük önem 
taşımaktadır. B u yöntemle tarımdaki kullanılabilir alanlar v e verim artacak, arazi 
anlaşmazlıkları son bulacaktır. 

1- Türkiye'de kadastrosu yapılmayan yerleşim birimi sayısı kaçtır? 

2 - Ü lke genel inde kadastro çalışmalarına yönel ik olarak Bakanl ığ ınızca yapılan bir 
plan/planlama var mıdır? 

3 - Ülke genel inde kadastro çalışması devam eden kaç k ö y vardır? 

4 - Sinop'ta kaç köyde kadastro çalışması tamamlanmıştır? 

5 - S inop i l imizin kaç köyünde kadastro çalışması sürmektedir? B u köylerde çalışmalar ne 
zaman bitirilecektir? 

6 - Sinop'ta kadastrosu yapılmayan köy sayısı kaçtır? 

C E V A P L A R : 

1- Türkiye'de 2 9 2 mahal le ve 10 0 7 8 köy o l u p toplam 10 3 7 0 birimde (köy/mahalle) 
kadastro çal ışması yapılmamıştır . 

2 - 2 0 0 5 yı l ında Tarım Reformu Uygulama Projesi kapsamında I 7 0 1 , Kamu İhale 
Kurumu kapsamında 8 2 5 v e Kadastro Müdürlüklerinin kendi imkanları i le 7 3 3 birim olmak 
üzere toplam 3 2 5 9 birimin kadastrosunun tamamlanması planlanmıştır. Ü lkemiz genelinde 
kadastro çalışmalarının üç yıl içinde bitirilmesi hedefine ulaşılabilmesi için azami gayret sarf 
edilmektedir. 
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3- Ülke genelinde 3 259 köyde kadastro çalışması devam etmektedir. 

4- Sinop ilinde toplam 472 köyün 263'ünün kadastro çalışmaları tamamlanmış, 4 köy ise 
kısmi devir görmüştür. 

5- Sinop İli, Ayancık ve Boyabat İlçeleri Kadastro Müdürlüklerinin 2005 yılı çalışma 
programında 9 birim (Mahalle/Köy) yer almakta olup, program yılı içerisinde 
ta/namlanacaktır. 

^-•Şiıj^D İlinde tesis kadastrosu yapılmayan 205 köy vardır. 

33.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, 2003-2004 yıllarında Aksaray İline yapılan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki 
ERGEZEN'in cevabı (7/6139) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Zeki ERGEZEN 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Aksaray her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin daha iyi bir düzeye 

gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük Önem taşımaktadır. 

1. Aksaray ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 -

2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ /Ot, ( 
Konu : Bursa Milletvekili _ _ , . „_ ._ . . „ , «,__. 

Kemal DEMİREL*in 0 2 HAZlFfc-.N 200! 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17/O5/2O05 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.O.1O.O0.02-11154 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alınan. Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma 

yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/6139 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EKLER: 
1-Cevap Yazısı ı. 
2-Yatırım Listesi ( 

J 

B U R S A MİLLETVEKİLİ 
K E M A L DEMİREL'İN 

T.B.M.M. 7 /6139 E S A S SAYILI 
YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ N E AİT 

S O R U L A R V E C E V A P L A R İ 

S O R U L A R : 

Aksaray her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İl imizin daha iyi bir düzeye ge lmes i için 
hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gel işmesi için ülke ekonomis inden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1- Aksaray İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönel ik olarak, 2 0 0 3 - 2 0 0 4 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2 - Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3 - Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4 - Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

C E V A P L A R : 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 

2 0 0 3 - 2 0 0 4 yılı Yatırımlarına ilişkin bilgiler tanzim edilerek Ek-1 *de sunulmuştur. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 

2 0 0 3 Yılı Yatırım Programında yer alan 126 konutun tamamı yılı içerisinde 
tamamlanmış o lup, 2 0 0 4 Yılı Yatırım Programında 23 konut yer almıştır. 

2O03 yılında, 126 konut için 3 8 5 . 9 0 0 Y T L , 2 0 0 4 yıl ında 23 konut için 152 .950 Y T L . 
ödenek ayrılmıştır. 

2O03 — 2 0 0 4 yılı için ayrılan ödeneklerin tamamı kullanılmıştır. D e v a m eden projeler, 
bütçe imkanları nispetinde tamamlanacaktır. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzce; 
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2003 - 2004 yılları Yatırım Programında Aksaray tüne ilişkin yatırım 
bulunmamaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 - 2004 yılı yatırımlarına ilişkin bilgiler tanzim edilerek Ek-2'de sunulmuştur. 

^Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce ; 

$ 0 0 3 -2004 yılında Aksaray İli ve İlçelerinde toplam 66 mahalle ve 187 köyde ük tesis 
kadastro çalışmaları sonuçlandırılmıştır. 

2003 yıh yatırımları için 8.610 YTL., 2004 yılı için 5.650 YTL. ödenek ayrılmıştır. 

Ayrılan ödeneklerin tamamı kullanılmıştır. Planlandığı halde tamamlanamayan 
projemiz bulunmamaktadır. 

İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 - 2004 yıh Yatırım Programında ; 

Harita Sektöründe ; 

Eşmekaya, Yenikent, Balcı, Eskil, Helvadere, Sankaraman, Sultanhanı, Harmandalı, 
incesu Belediyelerinin harita yapım işleri. 

İmar Planlama Sektörü ; 

Sarıyahşi, Yeşilova Belediyelerinin imar planı işleri. 

İçmesuyu Sektöründe ; 

Gülpmar Belediyesinin depo, şebeke, Doğantarla Belediyesinin kaptaj, isale, depo, 
şebeke, Taşpınar Belediyesinin isale, depo ve şebeke karakteristiğinde içmesuyu işleri. 

Kanalizasyon sektöründe ; 

Ortaköy. Sarıyahşi, Eskil Belediyelerinin şebeke karakteristiği ile kanalizasyon işleri. 

Yapı İşleri Sektöründe ; 

Toprakkaya, Yenikent, Yeşilova Belediyelerinin Belediye Hizmet Binası işleri 
yer almaktadır. 

Yatırım Programında yer alan işler için 2003 yılında 4.887.000 YTL., 2004 yılında 
4.187.000 YTL. ödenek ayrılmış ve 2003 yılında 2.043.000 YTL., 2004 yılında ise 2.855.000 
YTL. harcama yapılmıştır. 

2003 Yılı Yatırım Programı İçmesuyu Sektöründe yer alan Gülpmar, 
Taşpınar(Aksaray) Belediyelerinin içme suyu işleri, Eskil(Aksaray) Belediyesinin 
kanalizasyon işi ile Çeşitli Yapı işleri Sektöründe yer alan Toprakkaya, Yenikent(Aksaray) 
Belediyelerinin belediye hizmet binası işleri Devlet Planlama Teşkilatı Mtisteşarlığı'nın 
28.07.2003 tarih ve 2003/5 sayılı Genelgesi Hükümleri gereğince 2004 yılı Yatırım 
programından çıkartılmıştır. 
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YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLİ AKSARAY 

Proje No 

199TIO00040 

19941000090 

1995IO01430 

19S2K0I0400 
19S5K010I9O 
19S5K.01ÛI90 

2003K010370 

10o;KI.-!000 

> 

Projenin Adı 

SAĞLİK ŞEKTÖRI? 
Devam Eden Projeler 
Acil Yrd. ve Trav.Hast. 

Onaköy 1 Nohı Sağlık Ocağı 
Onaköy Çiftevı Sağlık Ocağı 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 
Devam Eden Projeler 
Adalet Binası 
Güzelyurî Hükümet Konağı 
Merkez Hükümet Konağı 

Yeni Uler 
Cezaevi Genel Onarımı 

SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRC 
Devam Eden Projeter 
Mrk. Bakım ve Rehab. M/k. 

I 

... . ^r. , ~„ . . İL TOPLAMI 

Karakteristik 
ve 

Açıklama 

50 Yatak

tı Tipi 

Köy Tipi 

E.P-ln,. 

İsin Süresi 

Bas.T 

1997 

1994 

1995 

1997 
1998 
1999 

2003 

1992 

Bit.T. 

2004 

2004 

2003 

2004 
2004 
2004 

2003 

2004 

Revizc 
Proje 
Bedeli 

2.200 

370 
350 

6.410 
917 

9.300 

20 

3.680 

2002 So 
Kadar H 

Topla 



VAPI İŞLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İ L İ : AKSARAY 

Proje > o 

1997I0OO040 
1994I0OO090 

1985KO10190 
19S5K.Ü10190 
19S2K0104O0 

I992K1310O0 

S ' 4 * • ' V *-

Projenin Atlı 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
İhale Edilecek İşler 
Acil Yrd. ve Tıav.Hası. 
Onaköy 2 Nolu Sağlık Ocağı İkm. 

GENEL İDARK SEKTÖRÜ 
İhaleli İtler 
Gûzelyurt Hükümet Konağı 
Merkez Hükümet Konağı 
Adalet Binası 

SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ 
İhale Edilecek İşler 
Mrk. Bakım ve Rehab. Mrk. 

İL TOPLAMI 

Karakteristik 
ve 

Açıklama 

50 Yatak 
İl Tipi 

96 Kiş.+S Dai.Loj. 
E.P.+tnş. 

İşin Sureti 

Baş.T 

1997 
1994 

1998 
1999 
1997 

1992 

Bit.T. 

2005 
2005 

2005 
2005 
2004 

2005 

Revize 
Proje 
Bedeli 

2.800 
275 

1.192 
9.275 
9.780 

3.400 

2003 Sonuna 
Kadar Hare. 

Toplamı 

300 

377 
1.600 
7.780 

2 

Ö 



«AKSARAY İÜ 
2003 YILI YATIRIMLARI 

SEKTÖRÜ : KARAYOLU ULAŞTIRMASI 
PROJE SAHİBİ: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

PROJE ADI 
YOL YAPIM vITJNARIM ÇALIŞMALARI-

Nevsehir-Acıgöl -Aksaray 

KÖPRÜ YAPIMI 

OTO VE EKSPRES YOLLARI 
ETÜÖ PROJE 
b) 2003'den Sonraya Kılanlar 
•Ankara-Pozantı 

YOL YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI 
DEVLET YOLLARI 
OHİerBiHünmüs Yollar 
Bala Aynmı-Aksaray-Ereğli Ayrımı (1) 

BÖLÜNMÜŞ YOLLAR 

DEVAM EDEN İŞLER 
DEVLET YOLLARI 
Aksaray-Ankara Yolunda 
AKSARAY SANAYİ KAVŞAĞI ÜSTGEÇİT Köprüsü 

KÖPRÜ ONARIMI 
(Aksaray-Navschir )Ayr -Ihlara İl Yolunda 
YAPRAKHİSAR Köprüsü 

BAKIMEVLERİ İNŞAATI 
Akçakccıt Bakımevi 

B3K Kaplamalı Yolların Yenilenmesi 
Kulu Ayr.-Şereflikochisar-Aksaray 

TURİZM 
81OEVAM EOEN PROJELER TOPLAMI 
Nevşehir Niğde-Aksaray Turistik Yolları 

Karakttristik 
Uzunluk 
IKmi 

285 

14 

80 

128 

51 

JŞTD^ 

EtPfj 

BY 

BY 

BY 

2A 

IŞIN 
BAŞ-BİTİŞ 

TARİHİ 

1993 2008 

2003 2004 

GENEL TOPLAM 

PROJE 
BEDELİ 

TOPLAMI 

115859 

2002 SONU 
HARCAMA 
TOPLAMI 

47456 

"MÖâ0 
I 

DIŞI 

0 



AKSARAY 
1004 YIU YATIRIMLA» 

SEKTÖRÜ 
PROJE SAHİBİ 
PROJE 
NO 

KARAYOLU VLA5TWUASI 
KARAYOLLARI «EMEL MÜDÜRLÜSÜ 
PROJE 
ADI SUndvd.Km 

BAŞ-BİT 
Y U 

PROJE 
TUTARI 
TOPUM 

» U S U N U 
TAHMİNİ HARCAMA 

TOPUM 

HM 
YATIRIM 

m 
KREM &ZK.AYNAK 

TOP 

PEYLET Yfl ium 
11UENOM0 pWwB«ü«ni)ıYrtlif 

Bıto Ayran-AliMrıy-Erıgil Aynım 

2M1E040274 fDünM, Yçl i f 

NtvştMr-Acıgİl-Akıaray 

TURİSTİK YOUAR YAPIM VE OMARJM ÇALIŞMALARI 

197JFOOOMO Nı«HltWtlftd*AiiMr«y Turistik Yotl«ı 

SYÎtSKm. 1HJ-20M MMOO 1IK» 

BYMKm. jooj-aos «ne *oo 

1SMEM0IM KARA NOKTA PROJELER) 
(AKSARAY-NEVŞEHİR)(MKM5)OYA • 6feELYimT|ltM)İYA 
(M-MJİVA (IHLARA) • (AKSARAY. NİĞDE) İL SN. M M 
Kırçılı dtofll»nm«l ( M M ) 

1B7EMO110 BSK, Kâaluralı YalUnn Y«n»IMne}j 
ft*ıAyr.-$»r»0ko{Wiir.Alıwr«y BYIMKm. 1SJ7-M0» «000 TMO 
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34.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, 2003-2004 yıllarında Erzurum İline yapılan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ER-
GEZEN'in cevabı (7/6140) 

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

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Zeki ER.GEZEIM 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz eder im. 

Kemal D E M İ R E L 
Bursa Mi l le tvek i l i 

Erzurum il imiz, tar ihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 
ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Büyümek için sürekli çaba harcayan ilimizin, daha iyi bir düzeye gelmesi için 
hak et t iğ i değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Erzurum il inde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 
2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
•4. Belirti len süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ (ot, 2, 
Konu : Bursa Milletvekili 0 2 KAZl?.AK 2005 

Kemal DEMIREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17/05/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-11154 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/6140 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EKLER: 
1-Cevap Yazısı < 
2-Yatırım Listesi 
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BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/6140 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

Erzurum ilimiz, tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından ülkemizin 
sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Büyümek için sürekli çaba harcayan ilimizin, daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1- Erzurum ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 -2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2- Bu yatırımlar için ayrılan ödenek miktarı ne kadardır? 

3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP: 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 -2004 yılı yatırımlarına ilişkin bilgiler tanzim edilerek Ek-l'de sunulmuştur. 

Afet işleri Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 yılında ağır hasardan 90 konut, orta hasardan 17 konut EYY yöntemiyle 
bitirilmiştir. 

25-28 Mart 2004 tarihinde meydana gelen depremden dolayı 1936 konut, 1402 ahır ve 6 
işyeri sahibi afetzede hak sahibi kabul edilmiştir. 

2004 yılında ihaleli 1924 konut, EYY'li 398 konut ve 1164 ahır bitirilmiştir. 

Programda yer alan yatırımlar için 2003 yılında 5.000.015 YTL., 2004 yılında ise 
16.788.162 YTL. ödenek ayrılmıştır. 

Yılı programları için ayrılan ödeneklerden 2003 yılında 3.982.646 YTL., 2004 yılında 
ise 9.193.001 YTL. harcanmıştır. 

Devam eden projeler bütçe imkanları nispetinde tamamlanacaktır. 
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Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzce; , 

Belediyelerin İmar Uygulamalarına konu olan "Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar 
Ödeneğinin Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik" gereğince 2003 yılında 5 Belediyeye 
toplam 20.000 YTL.. 2004 yılında ise 35 Belediyeye toplam 1.163.000 YTL. ödenek 
gönderilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzce; 

Erzurum İlimizin 2003 - 2004 yılı yatırımlarına ilişkin bilgiler tanzim edilerek Ek-2'de 
sunulmuştur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce ; 

2003 yılı yatırım programında; 36 birim (köy/mahalle) yer almış , yıl sonu itibariyle 
10 birim tam devir görmüştür. 

2004 yılı yatırım programında ise ; 68 birim yer almış, yıl sonu itibariyle 22 birim tam, 
1 birim kısmi devir görmüştür. Programda yer alan birimlerin 32*si KİK (Kamu İhale Kanunu) 
kapsamında ihale edilmiş olup, askı ilanı aşamasında bulunmaktadır.. Bu birimler için gerekli 
olan ödenekler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce ayrıca karşılanmıştır. 

2003 yılı yatırım bütçesinden 102.455 YTL., 2004 yılı için 215.626 YTL. ödenek 
gönderilmiştir. 

Ayrılan ödeneklerin tamamı kullanılmıştır. Planlandığı halde tamamlanamayan 
projemiz bulunmamaktadır. 

İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 - 2004 yılı yatırım programında ; 

Harita Sektöründe ; 

Horasan, Hasankale (Pasinler) Yakutiye Belediyelerinin harita yapım işleri. 

İçme suyu Sektöründe ; 

Aşkale, Şenyurt Belediyelerinin kaptaj, isale, depo, şebeke karakteristiğinde içme suyu 
işleri. 

Kanalizasyon sektöründe ; 

Oltu, Horasan Belediyelerinin şebeke karakteristiği ile kanalizasyon işleri. 

Yapı İşleri Sektöründe ; 

Yeniköy Belediyesinin Belediye Hizmet Binası işleri yer almaktadır. 
Yatırım programında yer alan işler için 2003 yılında 6.098.000 YTL., 2004 yılında 

4.780.000 YTL. ödenek ayrılmıştır. 

Yatırım Programında yer alan işler için 2003 yılında 4.687.000 YTL., 2004 yılı için de 
4.569.000 YTL. harcama yapılmıştır. 

2003 yılı yatırım programı Çeşitli Yapı İşleri Sektöründe yer alan Yeniköy (Erzurum) 
Belediye Binası işi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 28.07.2003 tarih ve 2003/5 
sayılı genelgesi hükümleri gereğince 2004 yılı programından çıkartılmıştır. 
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YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İ l . İ : EK/URUM 

Proje No 

19'.) 11-000370 

I999H030270 

2OO3K03Ü160 

'OO11İ040190 

lvySKJOl.Ml 

1WSKWI380 
19961000280 
l')»J6J(X)0640 
1'W9I00<)600 

h<)K5K;()İ()40(» 
"lİ'ÇÎSKVjldj'â) 

Projenin Adı 

TURİZM SKKTftKfl 
Devanı Kdeıı l'ntielcr 
Palaıul6ken Met.lst.Bin.ve Cev.Tah.tnf. 

II1.ASTIK.MA SKKTÖRÜ 
Kaılıosomte Din.İn}. 
Veııi işler 
Horasan Mel.İliz.Uitı.Oııı. (hala Duv. 

Kf.İT'İ.M .SKKTÖKl) 
Devanı Kdeıt Projeler 
İl ll;ılk Kiiliiplıaııcsı 

SAĞLIK SKKTÖKl) 
Devam Kilen l'roieler 
(,'al Devlet Hastanesi 

Kaucobai) Devlet Hastaneli 
Pasinler Devlet Hastanesi 
Sağlık Mıkliiıliığıi Hizmet Rinası 
llatk Sağlığı Laboıatuvarı 

<JKNKI. İDAKK SKKTÖKl) 
Devanı Kden l'roieler 
Adalet 1 İması 
Aşkale linkinin! Komıgı 
üllVa Hükümet Konağı 

Karakteristik 
ve 

Açıklama 

50 Yatak 

50 Yatak 
50 Yalak 

tşjn Süresi 

Baş.T 

2000 

1999 

2003 

2001 

1995 

" 
1996 

" 
1999 

1999 
I99S 
1998 

BH.T. 

2004 

2004 

2003 

2003 

2004 

" 
2004 

" 
2004 

2004 
2003 
2004 

Revize 
Proje 
Bedeli 

250 

800 

47 

500 

2.075 

2.600 
2.300 

940 
580 

6.490 
1.162 
1.560 

200 
Ka 

T 

http://Cev.Tah.tnf
http://II1.ASTIK.MA


Y A P İ tŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İ L İ : RR'/.DRl'M 

İ'roje No Projenin Adı 
Karakteristik 

ve 
Açıklama 

20O3K01O37U 
2003KÜ1U3VO 
2OO3K0300I0 

Ytni Ulc-r 
Hınıs Cezaevi Genci Om. 
Karayj/ı Adalet Bin Om. 
Tapu Kudasın» liölge Md.Iiiğü Oıır. 

İt.iOİ'l.AMI 

İşin Suresi 

İBaş.Tj Bit.T.I 

Revize 
Proje 
Bedeli 

2003 I 2003 
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İ L İ : ERZURUM 

Proje No 

20O4I-03O33O 

2001H040190 

I995I0Ü138O 
»9951001380 

1982KOI 0400 
I985K010190 
1985K01O19O 

2Ü04K01O410 
2004K.O3O01O 
20O4KO10250 
2004K 010620 
2004KO10790 

1987K6201JÖ. 

Projenin Adı 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
İhale Edilecek İsler 
İspir Met.Hiz.llin.Onr. 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 
İhaleli İ$ler 
it Halk Kütüphanesi 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
İhaleli isler 
Çat Devlet Hastanesi 
Karaçoban l>evlet Hastanesi 
GENEL İDARE SEKTÖRÜ 
İhaleli İjler 
Adalet Binası 
Aşkale HükıiıikM Kırnağı 
Ilıca Hükümet Konağı 
İhale Edilecek İsler 
Cezaevi Genel Onr. 
Tapu ve Kadastro Uin.Onr. 
Dili Uöl.Md Oıır. 
Tekman Hükümet Kon.Oıır 
üay.iskMıl.lliz.Hin.Oıır 

GÜVENLİK HİZMET.SEKTÖRÜ 
İhale Edilecek İsjer 
İlıms'Jlalilçavus J.Kik.»m. ve Tes. 

İL IOHI.AM! 

Karakteristik 
ve 

Açıklama 

50 Yatak 
50 Yatak 

Eıüd-Proje+İnş. 

İsin SUresi 

Bas.T 

2004 

2001 

1995 
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35.- Muş Milletvekili Mehmet Şerif ERTUGRUL'un, Bingöl İli ve çevresinde yaşanan depreme 
ve hasar tespiti çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in 
cevabı (7/6141) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla, 

M. Şerif ERTUĞRUL 
Mtaş Milletvekili 

i = 1 - ———— 

1- 12-14.03.2005 tarihleri arasında Bingöl ili ve çevresinde meydana gelen deprem 
nedeniyle oluşan zararların tespiti yapılmış mıdır? 

2- Bingöl iJi AdakJı ve Yedisu ilçelerine bağlı köylerde hasar tespiti yapılmadığı iddia 
edilmektedir. Özellikle Alevi vatandaşlarımızın yaşadıkları köylerde hasar tespit 
çalışmalarının hiç yapılmamasında bir kasıt var mıdır? 

Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise hasar tespitinin bugüne kadar yapı İmanlasın in 
gerekçeleri nelerdir? 

3- Deprem nedeniyle bugüne kadar ne tür maddi ve ayni yardımlar yapılmıştır? Yapılan 
bu yardımları yeterli buluyor musunuz? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O9.0.APK.O.21.OO.0O.17/ /0*-<4 
Konu : Muş Milletvekili QO H/-7iPAr' 2005 

Mehmet Şerif ERTUĞRUL'un >»-<.* w w 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17/05/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11154 sayılı yazınız 
İlgi yazınız ekinde alınan, Muş Milletvekili Mehmet Şerif ERTUGRUL'un, 

Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/6141 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 
- Cevap Yazısı 
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MUŞ MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MEHMET ŞERİF ERTUĞRUL'UN 

T.B.M.M. 7/6141 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR: 

1) 12-14.03.2005 tarihleri arasında Bingöl ili ve çevresinde meydana gelen deprem 
nedeniyle oluşan zararların tespiti yapılmış mıdır? 

2) Bingöl ili Adaklı ve Yedisu ilçelerine bağlı köylerde hasar tespiti yapılmadığı iddia 
edilmektedir, özellikle Alevi vatandaşlarımızın yaşadıkları köylerde hasar tespit çalışmalarının 
hiç yapılmamasında bir kasıt var mıdır? 

Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise hasar tespitinin bugüne kadar yapılmamasının 
gerekçeleri nelerdir? 

3) Deprem nedeniyle bugüne kadar ne tür maddi ve ayni yardımlar yapılmıştır? Yapılan 
bu yardımları yeterli buluyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

1- Karlıova İlçesine bağlı köylerde Hasar Tespit ve Hak sahipliği çalışmaları devam 
etmektedir. 26/05/2005 tarihi itibari ile yapılan tespitler: (itirazlar dahil) 

Ağır Hasarlı Orta Hasarlı Az Hasarlı 
KONUT: 528 32 1290 
İŞYERİ: 5 3 18 
AHIR : 504 8 589 

olarak tespit edilmiştir. 

2- Ağır kış şartları ve hava muhalefeti nedeniyle tespit çalışmaları ilk etapta yapılmayan 
Adaklı ve Yedisu ilçe merkezleri ile bağlı köylerinde de daha sonra Bingöl Valiliği 
(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) elemanlarınca yapılan ön hasar tespit çalışmaları esas 
alınarak, bu yerleşim yerlerinde kesin hasar tespit çalışmalarına başlanacaktır. 

3- Bingöl İli Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede Valilik 
denetimi ile Kızılay Genel Müdürlüğünce 1038 adet çadır, 2300 adet battaniye, 610 adet 
katalitik soba, 500 gıda rasyosu, 500 adet gıda paket kumpanya ve 110 adet uyku tulumu 
gönderilmiştir. 

01/05/2003 tarihinde meydana gelen deprem nedeni ile Bingöl Valiliği emrine; 
2003 yılında 1.85O.OO0.-YTL 
2004 yılında 3.300.000.- YTL olmak üzere 
Toplam 5.150.000.-YTL Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. 

12-14.03.2005 tarihleri arasında Bingöl İli ve çevresinde meydana gelen deprem 
nedeniyle, daha Önce gönderilen ve Valiliğinin hesaplannda bulunan 2.129.812.-YTL Acil 
Yardım ödeneği kullanılabilir olduğu için Bingöl Valiliğinin ödenek talebi olmamıştır. 

[Bakanlığımızca acil yardım süresi 01.09.2005 tarihine kadar uzatılmıştır. 

- 7 3 2 -
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36.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, 2003-2004 yıllarında Aksaray İline yapılan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6170) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

J^ rP 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

Aksaray her geçen gün büyüyen bîr ilimizdir. İlimizin daha iyi bir düzeye 
gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Aksaray ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 
2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
S A Ğ L I K 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 v e K o o r d i n a s y o n K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı 

S a y ı : B.IOO.APK.O.O4.OO.O3/3 5 . 2 - 1 A N K A R A 
K o n u : Yaz ı l ı S o r u Ö n e r g e s i 

0 2. ftcrs 2^ü5 

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 

İLCİ: 17.O5.2O0S tarihli ve KANJCARJVID.A..OI.O.GNSXUO.O0.O2-l 1154 sayılı yazılan. 

B u r s a Mi l le tvek i l i Say ın K e m a l D E M İ R E L ta raf ından ve r i l en " 2 0 0 3 - 2 0 0 4 yı l lar ında 
A k s a r a y İ l ine yap ı l an ya t ı r ımla ra v e ayr ı lan ö d e n e k m i k t a r ı n a " i l i şkin 7 /6170 Esas numara l ı 
yazı l ı so ru ö n e r g e s i n i n cevab ı i l işikte gönder i lmekted i r . 

A r z e d e r i m . 

Prof. D r . R e c e p A K D A Ğ 
B a k a n 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "2003-2004 
yıllarında Aksaray İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin yazık 
soru Önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
Aksaray her geçen gün büyüyen ilimizdir. İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için 

hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 
Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 

uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 

1) Aksaray ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 

projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- 2003 - 2004 yıllan Yatınm Programında; 
Aksaray Gülağaç Devlet Hastanesi, Aksaray Acil ve Travmatoloji Hastanesi, Doğum 

ve Çocuk Bakımevi, Ortaköy 1 Nolu (Karşımah), Ortaköy Çiflevi Sağlık Ocaklan, Dikmen, 
Karacaören, Belisırma Sağlık Evleri yer almaktadır. 

Bu yatıranlardan; Merkez Gülağaç Devlet Hastanesi, Merkez Doğum ve Çocuk 
Bakımevi, Ortaköy Çiftevi Sağlık Ocağı, Belisırma Sağlık Evi tamamlanmıştır. 

Cevap 2 - Bu yatınmlar için 2003 yılında, Genel Bütçeden 261.000.000.000.-TL., 
2004 yılında 220.823.000.000.-TL., 

Makine Teçhizat ödeneğinden 1.080.000.000.000.-TL., 
Muhtelif sağlık tesislerinde kullanılmak üzere 370.000.000.000.-TL.ödenek 

gönderilmiştir. 

Cevap 3- 2003 -2004 yıllannda gönderilen ödeneklerin tamamı kullanılmıştır. 

Cevap 4- Sağlık Yatınmlarımızm bir an önce bitirilmesi Bakanlığımızca da arzu 
edilen bir durumdur. Ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde "projelerin gerçekleşme oranlan 
yüksek olan yatırımlarımız öncelikli olmak üzere" inşaatların bitirilebilmesi için gereken 
hassasiyet gösterilmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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37.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, 2003-2004 yıllarında Erzurum İline yapılan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6172) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Erzurum İlimiz, tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 
ülkemizin sayılı kentler] arasında yer almaktadır. 

Büyümek İçin sürekli çaba harcayan ilimizin, daha iyi bir düzeye gelmesi için 
hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakiann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Erzurum ilinde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 
2O04 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
•4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı t B.100.APK.0.04.00.03/JJ2İS ANKARA 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

0 2 feb,i) 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 17.05.2005 tarihli ve KANJKARMD-A01.0.GNS.0.10.00.02-1 1154 sayılı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "2003-2004 yıllarında 
Erzurum İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin 7/6172 Esas numaralı 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ „ 
Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "2003-2004 
yıllarında Erzurum İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin yazılı 
soru Önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
Erzurum İlimiz, tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 

ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. Büyümek için sürekli çaba harcayan 
ilimizin, daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 
1) Erzurum ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 

yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 
2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 

projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1-2003 ve 2004 yılları Yatırım Programında; 
Erzurum Bölge Eğitim Hastanesi, Çat Devlet Hastanesi, Karaçoban Devlet Hastanesi, 

Pasinler Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı Laboratuarı yer almaktadır. 
Bu yatırımlardan, Çat, Karaçoban Devlet Hastaneleri ve Merkez Halk Sağlığı 

Laboratuarı tamamlanmıştır. 
Ayrıca, bu yıllarda İkinci Sağlık Projesi kapsamında Eğitim Tipi Sağlık Ocağı 

inşaatına başlanmıştır. 

Cevap 2 - Bu yatırımlar için 2003 yılında, Genel Bütçeden ve 4760 sayılı Yasa 
Gelirlerinden toplam 14.823.550.000.000.-TL., 2004 yılında ise Genel Bütçeden 
19.469.060.000.000.-TL. ödenek gönderilmiştir. 

Makine Teçhizat ödeneğinden 2003 yılında 1.208.000.000.000.-TL., 2004 yılında ise 
1.615.000.000.000.-TL. ödenek gönderilmiştir. 

Cevap 3- 2003-2004 yılında harcanan ödenek miktarı 8.277.010.000.000.-TL.'dir. 

Cevap 4- Süresi içinde tamamlanmamış yatırımımız bulunmamaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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38.- Manisa Milletvekili Ufuk OZKAN'ın, Buca Cezaevinin taşınıp taşınmayacağına ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6200) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Buca Cezaevi bugünkü konumu itibariyle şehrin ortasında kalmıştır. B u durum Bucalı 
yurttaşlarımızın yaşam biçimlerini olumsuz yönde etkilemektedir.. Cezaevinin;;..şehir 
merkezinden dışarıya kaldırılması hem Adalet Bakanlığı bütçesine hem de Buca'mn sosyo
kültürel ve ekonomik yapısına olumlu katkılar sağlayacaktır. 

Bu nedenle; 

Buca şehir merkezinde kalan v e zaman zaman kaldırılması söz konuşu olan ancak 
bugüne kadar her hangi bir yer değişikliğine gidilmemiş olan Buca Cezaevini başka bir yere 
taşımayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız ne zaman? Düşünmüyorsanız neden? 

T C . 
A D A L K T B A K A N L I Ğ I 

B a k a n 
dâ./«W*/2005 

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 

İlgi: K a n u n l a r v e Kara r l a r Daires i Başkan l ığ ı i fadeli . 17 /05 /2005 tar ihl i ve A . 0 1 . 0 . G N S . 
0 .10 .00 .02 -7 /6200-1 1226 /33373 sayıl ı yaz ın ız , 

İlgi yaz ın ı z e k i n d e a l ınan ve M a n i s a Mil le tveki l i Ufuk Ö z k a n taraf ından 
B a k a n l ı ğ ı m ı z a yöne l t i l ip yapılı o larak cevap land ı r ı lmas ı istenilen 7 /6200 Ksas N o . l u so ru 
ö n e r g e s i n e ver i len c e v a p örneğ i iki n ü s h a hâ l inde i l iş ikte sunu lmuş tu r . 

B i lg i l e r in ize a r z ede r im. 

C e m i l Ç İ Ç E K j 
Bakan / 

E K : 
Soru öne rges i cevab ı 
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Sayın Ufuk ÖZKAN 
Manisa Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6200 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

630"ar kişi kapasiteli beş adet T tipi kapalı ceza infaz kurumu, bir adet çocuk ceza 
infaz kurumu ve bir adet açık ceza infaz kurumundan oluşan "kapalı ceza infaz kompleksi" 
yapımının 2005 yılı yatırım programına alındığı; bu amaçla tespit edilen arsaların 
değerlendirilmesi çalışmalarının devam ettiği: söz konusu ceza infaz kurumlarının yapımının, 
arsa seçiminin tamamlanmasını mUteakip 2005 yılı içerisinde ihale edilmesinin planlandığı ve 
inşaat süresinin iki yıl olarak öngörüldüğü; inşaatların tamamlanmasından sonra Buca Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumunun kapatılmasının değerlendirileceği. Bakanlığımız kayıtlarının 
incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇÎÇEf 
Bakan 

39.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun, kadınlara yönelik olarak hizmet veren res
mî ve sivil kuruluşlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in cevabı (7/6201) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının delaletlerinizle Devlet Bakanı Sayın Güldal AKŞİT 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Mahmu 
w_ 

lahmut GÖKSU *, 
Adıyaman milletvekili 1 

1- Kadın Toplama Merkezleri diye bir kuruluş var mı? Varsa yasal 
dayanağı nedir? 

2- Varsa Bakanlığınızla bir bağlantısı var mı? 
3 - Kadın Toplama Merkezi 'ne sivil toplum kuruluşlarının bağlantısı var 

mı? Varsa, bu STK'larin isimleri nelerdir? KTM'n in işlevi ve amacı 
nelerdir? Ne tür etkinlikler yapılmaktadır? Bugüne kadar kaç bayan bu 
faaliyetlere katıldı? 

4- Türkiye genelinde kaç tane KTM vardır ve bunlar nerelerdedir?-\ Kaç 
yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir? 

5- Harcamalarını nasıl ve nereden karşılamaktadır? Yıllık ortalama 
bütçeleri ne kadardır, Bakanlığınızın herhangi bir katkısı var mıdır? 

6- Harcama ve faaliyetlerini denetleniyor mu? Denetlenenler 
hangileridir? Denetim sonucu saptanan olumsuz her hangi bir_husus 
var mı? Varsa, bunlar nelerdir? 

7- Kadınlara hizmete yönelik başka resmi veya sivil kuruluşlar var mı? 
Bunların adları ve faaliyetleri nelerdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
( Sn.Güldal AKŞİT ) 

SAYI : B.02.0.007/00. / / /? 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL. SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Miliet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 17.05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6201-11197/33245 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU'ya ait Yazılı Soru 
Önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 

ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN MAHMUT GÖKSU'NUN 
7/6201 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU 1 : 

Kadın Toplama Merkezleri diye bir kuruluş var mı? Varsa yasal dayanağı 
nedir? 

CEVAP 1 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Ülkemizde Kadın Toplama Merkezleri olarak adlandırılan herhangi bir kuruluş 
bulunmamaktadır. Ancak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Kadın Konukevleri" 
mevcuttur. Kadın konukevleri, fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara 
uğrayan ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet 
kuruluşlarıdır. 

Kadın Konukevlerinin yasal dayanağı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 12 Temmuz 1998 tarih ve 23400 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan "Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu'na Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği" ve 8 Mayıs 2001 tarih ve 
24396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan "Özel Hukuk 
Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri 
Yönetmeliğidir. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğüne bağlı olarak "Kadın Toplama Merkezi" olarak adlandırılmış bir sosyal 
hizmet kuruluşu bulunmamaktadır. 

J/ . / .O2005 
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Bakanlığıma bağlı olarak kadınlara da yönelik hizmet veren Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK); Kadına yönelik şiddetin önlenmesi hedefine 
ulaşılmasında önemli işlevleri bulunan kadın konukevleri, hızlı toplumsal değişme, 
kentleşme ve göçün yarattığı sorunlar doğrultusunda bireylerin, grupların, ailelerin ve 
toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve bireylerin katılımcı, üretken ve kendine yeterli 
hale gelmesi amacıyla; koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici ve rehabilite edici işlevleri 
olan toplum merkezleri, ailelerin ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik sorunlarla 
baş edebilmeleri için korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla açılan aile 
danışma merkezleri, korunmaya muhtaç çocukların bakım ve korunmalarının 
sağlandığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlan ile huzurevleri, rehabilitasyon 
merkezleri, kadın üzerindeki "çifte yükü" hafifletmek için, çalışan ebeveynlerin 
çocuklarının bakım ve eğitimleri gibi sosyal alt yapının geliştirilmesinde büyük katkı 
sağlayan kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk klüpleri ve diğer bağlı sosyal hizmet 
kuruluşlarında sunduğu hizmetleri ile şiddet ve baskıya özellikle konu olabilecek 
durumda olan çocuk, genç, yaşlı, özürlü kadın gruplarına kısmen de olsa ulaşabilmekte 
ve ayni ve nakdi yardım hizmetlerinde bulunmaktadır. 

Kadın Konukevleri ve Toplum Merkezleri 24.05.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunun 9. maddesinin "Toplumun değişen 
ihtiyaçlarına göre özürlüler ve diğer sosyal hizmet alanlarında, Kanunlarla verilen diğer 
görevleri yerine getirmek, bunun için uygun gördüğü sosyal hizmet kuruluşlarını genel 
esaslar çerçevesinde kurmak ve işletmek" hükmünü taşıyan (Değişik : 30/5/1997-KHK-
572/8 md.) ( j ) bendi uyarınca hizmete açılmışlardır. 

SORU 2 : 

Varsa Bakanlığınızla bir bağlantısı var mı? 

CEVAP 2 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Kadın Konukevlerinin 13 adedi Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermektedir. 3 adet kadın 
konukevi ise valilik oluru ile işletilmektedir. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Kadın Konukevleri ve Toplum Merkezleri Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

SORU 3 : 

Kadın Toplama Merkezi'ne sivil toplum kuruluşlarının bağlantısı var mı? 
Varsa, bu STK'ların isimleri nelerdir? KTM'nin işlevi ve amacı nelerdir? Ne tür 
etkinlikler yapılmaktadır? Bugüne kadar kaç bayan bu faaliyetlere katıldı? 

CEVAP 3 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

SHÇEK; ulusal kalkınma plan hedefleri, ülkemizin de taraf olduğu uluslararası 
sözleşmeler, belgeler ve kararların öngördüğü yükümlülükler ve görevler arasında da 
yer aldığı üzere, kadın istismarını önleme politikalarının, geliştirilmesi, yasal önlemlerin 
alınması, istismara uğrayan yada bu riski taşıyan kadınlar için koruyucu ve destek 
hizmetlerinin sağlanması gerektiği bilinci ile istismara uğrayan veya bu riski taşıyan 
kadınlara yönelik hizmetlerini ağırlıklı olarak kadın konukevleri ile vermektedir. 

Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınların psiko-sosyal 
ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocuklarıyla birlikte 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet 
kuruluşları olan kadın konukevlerinde; 12 Temmuz 1998 tarih ve 23400 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan "Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği" uyarınca 
hizmet verilmektedir. 

- 7 4 0 -



T.B.M.M. B : 108 7 . 6 . 2 0 0 5 0 : 5 

Kadın konukevlerinin bir sosyal hizmet kuruluşu olarak kabul edilmiş olması 
"Pekin+5'' Kadın Alanında Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları Raporunda (5-6 Şubat 2000. 
Ankara) "Pekin Sonrası Kazanımlar" başlığı altında olumlu yasal 
düzenlemeler/gelişmeler kapsamında değerlendirilmiştir. 

Yönetmelik doğrultusunda; kadınların ve yanlarında getirdikleri çocuklarının 
sağlık, psiko-sosyal ve hukuki yardım, beslenme, giyim, eğitim, öğrenim, harçlık, ulaşım 
vb. ihtiyaçlarının giderilmesinde Kurumun bütçesinden ayrılan payın artırılması, 
personel ihtiyacının karşılanması, hizmetlerde bütünlük ve etkililik sağlanması 
hedeflenmiştir. 

Söz konusu Yönetrrıelik; kadınların acilen kuruluşlarımıza kabulleri ile süreleri 
dolduğunda değil, psiko-sosyal ve ekonomik sorunları çözümlenınceye kadar 
kalabilmelerini sağlayıcı hükümler taşımakta, görevli meslek elemanlarının da yardımı 
ile gereken evrakın tanzimi daha sonra yapılabilmektedir. Gizlilik ilkesi nedeniyle, kadın 
konukevlerine girmek üzere yapılan başvurular il sosyal hizmet müdürlüklerince kadının 
beyanı esas alınarak değerlendirilmekte, illerinde kadın konukevi bulunması ve aynı 
ilde kalmasında bir sakınca bulunmaması halinde hemen, aksi halde telefon talimatları 
ve fax yoluyla ve il emniyet müdürlükleri işbirliği ile kadın konukevlerine güvenli bir 
biçimde gönderilmekte ve gerekir ise kabulü yapılan kuruluşlarımızda da yakın koruma 
sağlanarak, gereksinim duyduğu hizmetlerden yararlanmalarına yönelik mesleki 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Can güvenliği tehlikede olup, baskı ve olumsuzluk yaşadığı çevreden uzaklaşma 
istemi yerine getirilen ve yeni bir hayat kurma umudunun yeşermesine yardımcı olunan 
istismar mağduru kadınların devlete sığınmış olması cinayetin işlenmesi açısından 
caydırıcı olmakta ve kadının hayatı kurtulmaktadır. 

Kadın konukevlerine kabulü yapılan kadınlara yönelik mesleki çalışmalar; 
kadınları destek ve yardımın nesnesi değil, kalkınmanın temel ve eşit öznesi 
olarak algılayan bir yaklaşımla, reşit bireyler oldukları ve "kendi kaderini tavin" 
ilkesi göz ardı edilmeden mesleki teknik ve yöntemler aracılığı ile yerine 
getirilmektedir. 

Söz konusu çalışmalar ana hatlarıyla aşağıda belirtilmektedir. 
-Şiddete uğrayan kadınlarda şiddet sonucu ortaya çıkan umutsuzluk, değersizlik, 
suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aşılması, 
-Özgüven ve özsaygının yeniden yapılanması, 
-Yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı biçimde belirleyebilmeleri yönünde psikolojik 

destek, danışmanlık, hukuksal rehberlik sunulması, 
-Kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edindirmelerinde gerekli 

önlemlerin alınması, 
-Aile veya eşle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda ailenin şiddet 

içermeyen bir ortam haline gelmesi ve çocukların şiddetten uzak, sağlıklı bir ortamda 
yetişmesi için aile ilişkilerinin sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması, 

-İzleme faaliyetlerinin sürdürülmesi, 
-Yukarıda belirtilen çalışmaların yanı sıra ortaya çıkabilecek değişik sorunlar 

karşısında dinamik bir yaklaşımla şiddet kurbanlarına gereken tüm hizmetlerin çok 
disiplinli ekip çalışması anlayışıyla sunulması. 

Kadın konukevlerinde sürdürülen; kadınların kuruluşta kaldıkları süre 
içinde gelecekte kendilerine yeterli olabilecek bir iş ve meslek edinmelerinde 
gerekli önlemlerin alınması çalışmaları, SHÇEK'in bir istihdam kurumu olmadığı 
gözönünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. 

Bu çalışmalar kapsamında kadınların; daha kolay ve daha iyi işler 
bulabilmeleri ve sosyo-ekonomik düzeylerinin yükseltilmesine yönelik yaygın 
eğitim, işgücü eğitimi ve benzeri eğitim olanaktan sağlayan kurum ve 
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kuruluşlardan haberdar edilerek yönlendirilmeleri ve gerekli görülen kamu ve 
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği sağlanması yer almaktadır. 

İşe yerleşen kadınların çoğu kalacak yer sorunlarını da gidermek için yatılı işleri 
tercih etmektedirler. 

Kadınların yerleştikleri işler; yatılı çocuk ve yaşlı bakımı, yatılı temizlik işi, 
güvenlik görevlisi, kuaförde çay ve temizlik işleri, tekstil fabrikasında işçi, büro elemanı, 
sekreter, butikte ve mağazada tezgahtar, kasiyer, temizlik şirketi, otelde kat görevlisi, 
deri mağazasında aşçı, çay bahçesinde garson, restoranda bulaşıkçı, devlet memuru, 
öğretmen, çevirmen, pazarlama elemanı, mağazada satış elemanı, lokantada hizmetli, 
metro turizmde hostes, bölge yatılı ilk öğretmen okulunda işçi vb. işlerdir. 

Kadın konukevlerincfen; eşler arası anlaşmazlıklar nedeniyle evini terk eden ya 
da eşleri tarafından terk edilen ve bu sebeple yardıma ihtiyaç duyan kadınlar, fiziksel, 
cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar, boşanma ya da eşin ölümü 
nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar, istenmeyen evliliklere 
zorlanan kadınlar, evlilik dışı hamile ya da çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi 
tarafından kabul edilmeyen kadınlar, daha önce uyuşturucu, alkol bağımlılığı olup, bu 
konuda tedavi görmüş ve alışkanlıklarını terk etmiş kadınlar, cezaevinden yeni çıkmış 
olup, yardım ve desteğe ihtiyacı olan kadınlar ile kontrolleri dışında oluşan çevre 
koşulları nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar 
yararlanmaktadır. 

Kadınların, söz konusu kuruluşlarımıza çocukları ile birlikte kabul edilmeleri 
nedeniyle, çocukların anne sevgisi ve şefkatinden mahrum edilmeden ve korunmaya 
muhtaç konuma gelmeden yetişmelerine olanak sağlanmaktadır. Bu kapsamda, işe 
yerleşerek kadın konukevinden ayrılan kadınların varsa çocukları ücretsiz kreş ve 
gündüz bakımevi hizmetlerinden yararlandırılmaktadır. Ayrıca, gerekli görülmesi 
halinde, söz konusu çocukların durumları 2828 sayılı Yasa kapsamında 
değerlendirilerek, yaşlarına uygun sosyal hizmet kuruluşlarına kabulleri yapılmakta ya 
da koruyucu aile, evlat edindirme gibi hizmetlerden yararlanmaları sağlanmaktadır. 

Kadın konukevlerinin; şiddete uğradığı kişilerden kaçan ve izinin bulunmasını 
istemeyen kadınların can güvenliğinin sağlanabilmesi ve şiddet uygulayan kişilerin iz 
sürmesi nedeniyle olabilecek olumsuz olayların önlenebilmesi açısından gizliliği büyük 
önem taşımaktadır. Bu nedenle, kadın konukevlerine girmek üzere yapılan 
başvurular il müdürlüklerimizce değerlendirilmekte, kuruluşların adres ve telefon 
numaraları gizli tutulmaktadır. 

Ayrıca, Anayasamızın 41 inci maddesi hükmü de gözönüne alınarak hazırlanıp 
1998 yılında yürürlüğe giren ve aile içi şiddetten mağdur olan kadını koruyucu yasal 
önlemlerin alınmasını sağlayan 4320 sayılı "Ailenin Korunmasına Dair Kanun" un 
uygulanması amacıyla kadın konukevine kabulü için il müdürlüklerimize 
başvuran kadınlardan aile içi şiddete maruz kalmış olanlara, Cumhuriyet 
Başsavcılığına yazılı ihbarda bulunmaları konusunda rehberlik yapılmaktadır. 

Kurumumuza bağlı kadın konukevlerinin; sosyo-kültürel yapısı uygun, gizliliğin 
sağlanabileceği il ve ilçelerde, açılmalarına özen gösterilmekte.kaynaklarımızın 
rasyonel bir biçimde değerlendirilmesi ilkesi ile mahalli olanakların öncelikle 
kullanılması tercih edilmekte, ilin ihtiyacının yanı sıra bölgenin ve sosyo - kültürel yapısı 
kadın konukevi açılmasına uygun olmayan illerin müracaatçıları da göz önünde 
bulundurulmaktadır. 

SHÇEK' na bağlı olarak toplam 239 kapasiteli 13 kadın konukevi ile Valilik Oluru 
ile işletilen 3 kadın konukevi hizmetlerini sürdürmektedir.. 
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Kadın konukevterinin açılışlarında belirlenen kapasiteleri, artan taleplerin 
karşılanmasında engel olarak görülmemekte, bir çok kuruluşumuz gerekirse yatak 
ilavesi yaparak kapasitelerinin üstünde hizmet verebilmektedirler. Ayrıca, kadın 
konukevlerine kabul edilen kadınlann kalma sürelerinin değişkenliği nedeniyle doğan 
sirkülasyonla yıl içinde bannan kadın sayısı toplam kapasitenin üzerinde olmakta ve bu 
sayı yıllara göre giderek artış göstermektedir. 

Buna göre, Kadın konukevterinin açılışlarından 2004 yılı Mart Ayı sonuna 
kadar yararlanan kadiri sayısı 4771, çocuk sayısı ise 4130'a ulaşmış 
bulunmaktadır. 944' kadının işe yerleşmesi sağlanmıştır. 

Şiddetin ortadan kaldırılması bugünden yarına gerçekleştirilebilecek bir nitelik 
taşımamaktadır. Bu nedenle, şiddet mağdurlarına destek verme ihtiyacı sürmekte ve 
kadın konukevleri/sığınaktan bu destekler arasında önemli bir yer tutmaktadır. 
Kurumumuzca bu kuruluşların yaygınlaştırılması, daha çok kadın ve çocuğa destek 
sağlanması için çaba harcanması gerektiği bilinmekte ve bu alanda diğer kamu ve sivil 
toplum kuruluşları ile yapılacak işbirliği önemsenmektedir. 

2828 sayılı Kurum Kanunumuzun 9 uncu maddesinin (g) bendi ile 34 üncü 
maddelerine dayanılarak hazırlanıp 8 Mayıs 2001 tarih ve 24396 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan "Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliği" 
Kurumumuz dışında açılan kadın konukevleri/sığınaklarının açılış ve işletilmelerine 
rehber olması, hizmetten yararlanan kadın ve çocuklarının istismarının önlenmesi, 
insan onuruna yakışan çağdaş anlayış ve koşullara uygun düzeyde hizmet sunumunun 
sağlanması amacıyla hazırlanmış olup, bu alandaki özverili çalışmaların 
desteklenmesi, işbirliği ve dayanışmanın öne çıkarılarak uygulanması 
öngörülmektedir. 

Kadın istismarına karşı mücadele eden kadın grupları ve kamu kurum ve 
kuruluşları arasında kalıcı bir iletişim ve bilgi ağı kurma, ortak politikalar oluşturma 
amaçlı faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Kadının Statüsü ve Sorunları 
Genel Müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, sivil toplum 
kuruluşlarına ait kadın danışma ve dayanışma merkezleri, hukuki danışmanlık 
hizmetleri veren barolar, kadın istihdamına destek veren kamu ve sivil toplum 
kuruluşları, üniversitelerin kadın sorunları araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği 
yapılmaktadır. 

Kadına yönelik şiddet; her yıl ulusal düzeyde kutlanan "8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü" Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen yürüyüşlerde, kitle iletişim araçlarındaki 
programlarda, konferans, sempozyum, söyleşi, açık oturum vb. toplantılarda, şenlikler 
ve yemekli dayanışma gecelerinde konu edilmekte ve kınanmaktadır. 

Tüm il müdürlüklerimizce kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile kutlama 
komiteleri oluşturularak yapılan etkinlikler kapsamında; kadın girişimcilerin toplumsal 
ve ekonomik hayata katılarak üretime ve aile bütçesine katkıda bulunmalarını, gelir elde 
etmelerini sağlamak, sosyal ilişkilerini, özgüvenlerini geliştirmelerine destek vermek 
amacıyla el emeklerinin değerlendirilmesine yönelik kermesler, kadının günlük 
yaşamını, üslendiği rolleri, aile ve toplumdaki yerini yansıtan fotoğraf, resim, kitap 
sergileri, tiyatro, film, dia gösterileri ve toplu nikah törenleri ve medya kanalıyla halkı 
bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. 
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TOPLUM MERKEZLERİ 
Türkiye'de hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı pek çok sorun 

yaşanmaktadır. Bu sorunların başında, yoksulluk, gecekondulaşma, aile ilişkilerinde ve 
toplumsal değerlerde çözülme, uyum sorunları, işsizlik, eğitimsizlik, kentin kaynaklarına 
ulaşamama, madde bağımlılığı, suça yönelme vb. gelmektedir. 

Bu sorunlar, bireylerin ve grupların kaderinden, eksikliğinden ya da yanlış 
davranışlarından kaynaklanmadığı gibi çözümü de bireylere ve gruplara 
bırakılamayacak kadar önemlidir ve sosyal devletin yükümlülüğü olarak görülmektedir. 
Sorunun çok yönlü olması bireylerin ve grupların bu sorunların üstesinden yalnız 
başlarına gelmelerini engellemektedir. Bu nedenle, yardımcı olacak meslek 
elemanlarına ve kuruluşlara gereksinim vardır. Eğer bu türlü temel sorunlar zamanında 
müdahale edilip çözümü yönünde çalışılmazsa çok daha önemli boyutlara ulaşması 
kaçınılmazdır. 

Hedef kitlenin en kolay ulaşabileceği ve hizmet alabileceği kuruluşlar olan 
toplum merkezleri birey ve grupların sorunlarının çözümünde çok önemli bir işlev 
üstlenmektedir. 

Toplum Merkezlerince hizmet verilen yoğun göç alan, gecekondu ve kalkınmada 
öncelikli bölgelerde, halkın aktif katılımı temelinde çeşitli hizmetler sunulmaktadır. 

Birey, grup ve ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve bireylerin 
katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmeleri amacıyla; koruyucu-önleyici, eğitici-
geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler, insana yatırım düşüncesiyle, halkın 
istek ve gereksinimleri doğrultusunda planlanmaktadır. 

Toplum merkezlerinde, yoksulluktan ve hızlı kentleşmeden en çok 
etkilenen gruplar olan çocuk, genç ve kadınlar, öncelikli hizmet grubu olarak 
düşünülmektedir. Çünkü bu gruplar toplumun bugününü ve yarınını etkileme gücüne 
sahip bir kitledir. Bu grupların bilgi, beceri, eğitim, inisiyatif gücü gibi niteliklerinin 
arttırılması, ortaya çıkma olasılığı olan pek çok sorunun önlenmesi anlamına 
gelmektedir. Gecekondu bölgeleri hızlı nüfus artışının olduğu bölgeler olarak genç bir 
nüfusa sahiptir. Bu nedenle çocuk ve gençlerin öncelikli ele alınması önemlidir. 
Yoksulluk içinde ve dezavantajlı koşullarda yaşayan çocukların her yönde gelişimi risk 
altındadır. Çocuklara ve en yakın ilişkide olan ve onları yönlendiren annelere götürülen 
hizmetlerin; içinde bulundukları sorunların çözümünde, güçlendirilmelerinde, toplum 
hayatına katılımında ve haklarını öğrenmelerinde etkili olacak biçimde ve onlarla birlikte 
planlanması gerekmektedir. 

Bu sorunların çözümü, pek çok mesleği, kamu kurum ve kuruluşunu, 
üniversiteleri, uluslararası kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarını ilgilendirmekte, işbirliği 
ve eşgüdüm içinde çalışılması, çalışmanın etkinliğini yükseltmektedir. 
Bu nedenle halen; Belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik öğretim Genel 
Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Kadının İnsan 
Hakları Projesi Yeni Çözümler Vakfı, Türk Kadınlar Birliği, İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Ana Çocuk 
Sağlığı ve Aile Planlaması Vakfı, Rotary Kulübü, Soroptimistler Demeği, Türkiye Kızılay 
Demeği, Üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar gibi çeşitli sektörlerle yapılan 
protokoller çerçevesinde işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak hizmetler sürdürülmektedir. 

Toplum merkezlerinde hizmetlerin belirlenmesinden uygulanmasına ve 
sonuçlanmasına kadar her aşamasında bölge halkının katkı ve katılımları 
sağlanmaktadır. 
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SHÇEK'in; çağdaş sosyal hizmet politikaları bağlamında kurum odaklı 
hizmetlerinin yanı sıra, koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, tedavi ve rehabilite edici 
hizmetleri de yerine getirmek ve hizmet verdiği bölgede, toplum kesimlerinin daha iyi 
yaşam koşullarına ulaşmalarını sağlamak ve kentsel alanda yaşam biçimlerinde izlenen 
farklılaşmayı azaltmak amacıyla 1993 yılından bu yana çeşitli illerimizde hizmete açtığı 
toplum merkezlerindel 1.07.2000 tarih ve 24106 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürüriOğe girmiş bulunan"Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu'na Bağlı Toplum Merkezleri Yönetmeliği" uyarınca hizmet verilmektedir. 

Bu merkezlerde uygulanan program ve projeler aracılığıyla; hizmet verdiği 
bölge halkının bilgi va, bilinç düzeyi artırılarak özellikle kadının aile ve toplum 
içindeki statüsünün yükseltilmesi, üretken hale getirilmesi, sağlık, beslenme, 
çocuk gelişimi ve eğitimi, aile planlaması ve ev ekonomisi konularında 
bilgilendirilmesi, kadın, çocuk, gençlere vatandaşlık haklarından başlayarak 
insan haklarının ve çocuk hakları sözleşmesi kapsamında çocuk haklarının ve bu 
hakların nasıl kullanılacağının öğretilmesi, çeşitli konularda rehberlik yapılması, 
sosyal kültürel açıdan çok boyutlu ilgi alanlarının geliştirilerek halk katılımının 
sağlanması gerçekleştirilmektedir. 

Toplum merkezlerinde, halkın sorunlarının farkına varıp, birlikte çözüm yolları 
araştırarak birbirlerini anlama ve hoş görülü olma gibi tutum ve davranışları gelişmekte, 
organizasyon, İş birliği ve iş bölümü deneyimi kazanmaları sağlanmakta, ayrıca 
liderlerin de bu süreç içerisinde ortaya çıkartılması ve değerlendirilmesi mümkün 
olmaktadır. 

Toplum Merkezlerinde; 
-Hizmet bölgesindeki halkın kente uyumlarının sağlanmasına ve kentle 

bütünleşmesine yönelik program ve projeler hazırlanır, 
-Hizmetlerin birbirini tamamlar, destekler ve sürdürülebilir nitelikte olması 

sağlanır, 
-Her toplumun veya toplumdaki farklı grupların birbirlerinden ayrı ve çok değişik 

sorunlar» ve beklentileri vardır. Bu nedenle, her toplum merkezindeki çalışmalar 
birbirinden farklıdır, 

-Toplum merkezlerinde, toplum kaynaklarının harekete geçirilmesi, halk 
katılımının sağlanması da dahil mesleki bilgi, beceri, teknik ve yöntemler kullanılarak 
toplum organizasyonu ve kalkınmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Toplum Merkezlerinden pek çok sivil toplum örgütü ve üniversitelerle işbirliğiyle 
aşağıdaki alanlarda hizmet verilmektedir. 

TOPLUM MERKEZLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER 

BİREYLERİN BİLGİ, BİLİNÇ VE BECERİ DÜZEYLERİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK 
EĞİTİM PROGRAMLARİ 

Anne Çocuk Eğitim Programı (ACEP) 
Kadının İnsan Hakları Programı (KİHEP) 
Ana Baba Okulu 
Baba Destek Eğitimi Programı (BADEP) 
Aile İçi Etkileşimi Güçlendirme Projesi 
Ortak sorunları olan bireyler arasında dayanışma ve destek oluşturma 

çalışmaları 
Çeşitli seminer, konferans, panel, söyleşi.eğitim toplantıları 
Yurttaşlık ve Çocuk Haklan Eğitim Programı 
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HER YAŞ İÇİN EĞİTİMİ DESTEKLEME PROGRAMLARI 

Erken Çocukluk Gelişimini Destekleme Projesi 
OkuJ öncesi eğitim programlan 
İşlevsel Yetişkin Okur Yazarlık Programı 
Okul başarısını yükseltmeye yönelik kurslar 
Kütüphane ve Etüt çalışmaları 

İŞ VE MESLEK EDİNDİRMEYE YÖNELİK ÇALİŞMALAR 
GELİR GETİRİCİ ETKİNLİKLER 

Ev Kadınını Destekleme Projesi 
Evde Çocuk Bakıcılığı Projesi 
Evde Yaşlı Bakıcılığı Projesi 

-Kadının el emeğinin değerlendirilmesine ve meslek edindirilmesine yönelik 
kurslar (biçki, dikiş, nakış, mefruşat, ev aksesuarı, kırkyama, tel kırma, dantel anglez, 
boyama, seramik, mis sabun üretimi eğitimi, yiyecek yapma ve saklama, yaşlı ve hasta 
bakıcısı yetiştirme, halıcılık, kuaförlük, bilgisayar kursu, güzellik uzmanlığı vb), 

Kermes ve Sergiler. 

ÇEVRE GELİŞTİRME ÇALIŞMALAR! 
Ev ortamının iyileştirilmesine yönelik programlar 
Çevre duyarlılığının geliştirilmesi çalışmaları 
Çevrenin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar 

SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLER 
Her yaş için eğlence programlan 
Tiyatro, sinema, drama, resim, müzik, şenlik, gezi programlar 
Bölgesel kültürü yaşatmaya yönelik programlar (yöresel yemek yapımı, yöresel 

müzik, yöresel defileler, halk oyunları v.b.) 
Her yaş için sportif etkinlikler 
Koro, enstrüman kursları vb. müzik etkinlikleri 
Gösteri, özel gün kutlamaları vb. etkinlikler 
Satranç, dama, tavla, vb. kurslar ve turnuvalar 

DİĞER ETKİNLİKLER 
Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri 
Resmi Nikah 

Halen 32 İlde hizmet vermekte olan 61 Toplum merkezi hizmetlerinden, 
açılışlarından günümüze kadar yaklaşık 330.000 kişi yararlanmıştır. 

SORU 4 : 

Türkiye genelinde kaç tane KTM vardır ve bunlar nerelerdedir? Kaç yıldır 
faaliyetlerini sürdürmektedir? 
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CEVAP 4: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Kufinin Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren 13 
kadın konukevlerinin ilki 1990 yılında açılmıştır. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Türkiye genelinde hizmetlerini sürdüren SHÇEK'na bağlı ve SHÇEK tarafından 
açılış onayı verilmiş bulunan Kadın Konukevleri ve Toplum Merkezlennın sayı, açılış 
yılları ve bulundukları iller ve işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar ekte yer alan 
listede belirtilmiştir 

SORU 5: 

Harcamalarını nasıl ve nereden karşılamaktadır? Yıllık ortalama bütçeleri 
ne kadardır, Bakanlığınızın herhangi bir katkısı var mıdır? 

CEVAP 5 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Bakanlığıma bağlı olan SHÇEK Genel Müdürlüğü katma bütçesinden Kadın 
Konukevleri ve Aile Danışma Merkezleri için ayrılan ödeneklerle harcamalar 
karşılanmaktadır. 2005 yılı bütçe ödeneği 3.343.996,00 YTL'dir. 

Toplum Merkezleri için ise 2005 yılı bütçe ödeneği 4.206.742,00 YTL'dir. 

SORU 6 : 

Harcama ve faaliyetleri denetleniyor mu? Denetlenenler hangileridir? 
Denetim sonucu saptanan olumsuz her hangi bir husus var mı? Varsa, bunlar 
nelerdir? 

CEVAP 6 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Kadın konukevleri ve toplum merkezlerinin harcamaları SHÇEK Genel 
Müdürlüğü Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca izlenmekte 
olup, olumsuz bir durum söz konusu değildir. Ödenek ihtiyaçları karşılanabilmektedir. 

SHÇEK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6. maddesi (a) fıkrasında 
"Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatına ait birimlerin, kuruluş ve işletmelerin her 
turlu faaliyet ve işlemleriyle, personele ait hususların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, 
karar, genelge ve emirlere uygunluğu yönünden teftiş etmek, inceleme ve soruşturma' 
ışlennı yürütmek" hükmü yer almaktadır. Söz konusu yönetmeliğin 56. maddesinde de 
mümkün olduğunda her yıl genel teftiş yapılması belirtilmektedir. 
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Teft iş Kurulu Başkanlığınca SHÇEK'na bağlı kadın konukevler i ile ilgili o larak 
idari, mal i ve mesleki yönden denetimleri yapılmakta o lup, ayrıca arşivde yapılan 
araşt ı rmada söz konusu kuruluşlarla ilgili herhangi bir soruşturmaya rastlanmamıştır. 

S O R U 7 : 

Kadınlara hizmete yönelik başka resmi veya sivil kuruluşlar var mı? 
Bunlar ın adları ve faaliyetleri nelerdir? 

CEVAP 7 : * 

Mill i Eğit im Bakanl ığ ı , Sağlık Bakanl ığı , Türkiye İş Ku rumu, Tar ım ve Köyişleri 
Bakanl ığ ı , Sosyal Yardımlaşma Gene l Müdür lüğü ve bazı belediyeler kadına hizmete 
yönel ik çeşitl i uygulama ve projeler yürütmektedir. 

Üniversiteler bünyesinde 15 adet Kadın Sorunlarını Araşt ı rma ve Uygulama 
Merkezler i bulunmaktadır . 

Ayrıca Türkiye genel inde kadın konusunda faaliyet gösteren 307 dernek ve 
vakf ın, sendika ve baroların da kadınlara hizmete yönelik faaliyetleri bulunmaktadır. 

Saygı larımla. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 

40.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇIÇEK'in, imam-hatip lisesi çıkışlı bakan ve bürokrat
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in 
cevabı (7/6203) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ali Rıza GÜLÇİÇEK 
İstanbul Milletvekili 

Kamuoyuna ve medyaya zaman zaman yansıyan haberlerde "İmam Hatip 
Lisesi" çıkışlı yurttaşlarımızın mağdur olduğu ifade edilmesine karşın, atanan 
çoğu üst düzey bürokratların İmam Hatip Lisesi çıkışlı olduğu bilinmektedir. 

Buna göre; 

1- 59. Hükümet Kabinesinde kaç tane "İmam Hatip Lisesi" çıkışlı Bakan 
vardır? 

2- Bakanlıklarda kaç tane "İmam Hatip Lisesi" çıkışlı Müsteşar, Müsteşar 
Yrd., Genel Müdür, Genel Müdür Yrd. ve Daire başkanı vardır? 

3- Türkiye genelinde kaç tane "İmam Hatip Lisesi" çıkışlı Vali ve 
Kaymakam vardır? 

4- Türkiye genelinde "İmam Hatip Lisesi" çıkışlı kaç tane Bölge Müdürü ve 
İl Müdürü vardır? 
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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 

S a y ı : B . 0 2 . 0 . 0 0 2 / . ^ ^ g l 
K o n u : ^ , •?» /_ 

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 :a) T B M M B a ş k . n ı n , 24 .05 .2005 tarih v e KAN.KAB.MD.A.O1.0 .GNS.O.1O.0O.O2-
7 / 6 2 0 3 - 1 1 1 9 2 / 3 3 2 3 7 sayı l ı yazıs ı . 

b) B a ş b a k a n l ı ğ ı n 30.O5.2O05 tarih v e B . 0 2 . 0 . K K G . 0 . 1 2 / 1 0 6 - 4 4 6 - 8 / 2 4 2 6 
sayı l ı yaz ı s ı . 

İ s t a n b u l Mi l l e tvek i l i Say ın Al i R ıza C Ü L Ç Î Ç E K ' i n , S a y ı n 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 da kendi ler i a d ı n a 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 i s tediği , 7 /6203 esas no'Iu yaz ı l ı s o r u ö n e r g e s i c e v a b ı h a z ı r l a n a r a k 
ekte s u n u l m u ş t u r 

Bi lg i l er in iz i v e gereğ in i a r z e d e r i m . 

M e h m e t Al i Ş A H İ N 
Dev le 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 

E k : S o r u ö n e r g e s i C e v a b ı 

İ S T A N B U L M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N A L İ R İ Z A G Ü L Ç İ Ç E K ' İ N , S A Y I N 
B A Ş B A K A N I M I Z A T E V C İ H E T T İ Ğ İ S A Y I N B A Ş B A K A N I M I Z I N D A K E N D İ L E R İ 

A D I N A B A K A N L I Ğ I M K O O R D İ N A T Ö R L Ü Ğ Ü N D E C E V A P L A N D I R I L M A S I N I 
İ S T E D İ Ğ İ , 7 /6203 E S A S N O ' L U Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ C E V A B I D I R . 

S o r u l a r 

K a m u o y u n a ve m e d y a y a z a m a n / .aman y a n s ı y a n h a b e r l e r d e " İ m a m H a t i p 
Lisesi'''' ç ıkış l ı yur t taş lar ımız ın m a ğ d u r o lduğu i fade ed i lmes ine k a r ş ı n , a tanan çoğu üst 
düzey b ü r o k r a t l a r ı n İ m a m Hat ip Lisesi çıkışl ı o l d u ğ u b i l inmekted ir . 

B u n a göre ; 

1- 5 9 . H ü k ü m e t K a b i n e s i n d e kaç tane " İ m a m Hat ip Lises i" çıkış l ı B a k a n vard ır? 

2- B a k a n l ı k l a r d a k a ç t a n e " İ m a m H a t i p Lises i" çıkışl ı M ü s t e ş a r , M ü s t e ş a r Y a r d ı m c ı s ı , 
Gene l M ü d ü r , G e n e l M ü d ü r Yard ımcı s ı ve Daire Başkan ı vardır"? 

3 - T ü r k i y e g e n e l i n d e kaç tane " İ m a m Hat ip Lises i" çıkışlı Val i ve K a y m a k a m vardır"? 

4 - T ü r k i y e g e n e l i n d e " İ m a m H a t i p Lises i" çıkışlı kaç tane B ö l g e M ü d ü r ü v e İl M ü d ü r ü 
vard ır? 

C e v a p l a r 

1- 5?>. C u m h u r i y e t H ü k ü m e t i n d e yera lan Bakanlar ımız ın heps i Y ü k s e k o k u l m e z u n u d u r . 

2- B a k a n l ı k l a r ı m ı z d a g ö r e v y a p a n üst düzey bürokra t lar ımız ın heps i ( M ü s t e ş a r , 
M ü s t e ş a r Y a r d ı m c ı s ı , G e n e l M ü d ü r , Gene l M ü d ü r Y a r d ı m c ı s ı , D a i r e B a ş k a n ı ) 
Y ü k s e k o k u l m e z u n u d u r . 

3 - İl V a l i l e r i m i z ve K a y m a k a m l a r ı m ı z ı n Hepsi Y ü k s e k o k u l m e z u n u o l u p , genel i S iyasal 
Bi lgi ler ve H u k u k Fakül te s i m e z u n u d u r . 

4 - T ü r k i y e G e n e l i n d e k i görev y a p a n Bölge M ü d ü r ü ve İl M ü d ü r l e r i n i n t a m a m ı 
Y ü k s e k o k u l m e z u n u d u r . 
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41.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu'da deprem konutlarında yaşayan ailelere ve 
kalıcı konutlara geçişe ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı 
(7/6276) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASKANLXÖXNA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Ülkemizde son yıllarda yaşanan depremlerden sonra deprem bölgelerindeki 
halkımızın yaralan bir türlü sanlamamışbr. Ülkemizin büyük bir bolümü deprem 
bölgesi okluğu için bu tür felaketlere her zaman hazırlıklı olmalıyız. Ancak geçtiğimiz 
depremlerin bile yarasını henüz saramamışken, ülkemizin hazırlıklı olması gereken 
konular ile ilgili soru işaretleri halkımızın karasını her geçen gün karıştırmakladır. 

Bolu ilinde yaşanan deprem sonrasında depremzedelerden bir kısmı bir türlü 
kalıcı konutlara taştnamamtşbr. Geçici konutlarda yasayan vatandaşlarımıza d a >1 
haziran 2005 itibarıyla konuttan boşaltmalan gerektiği yönünde duyurular yapılmıştır. 
Bu yüzden bir çok depremzede mağdur duruma düşecektir. 

1. Bolu ilinde bulunan geçici deprem konutlarında, halen kaç aile hayatın» devam 
ettirmektedir? 

2. Bu ailelerin kalıcı konutlara geçişleriyle ilgili olarak yapılmış calışmalannız var 
mıdır? 

3 . Geçid deprem konutlarından çıkartılacak olan vatandaşlanmız nerelerde 
ikamet edeceklerdir? 

4. Bu ailelerin mağdur olmamalar» için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE ÎSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ /<>£>& 
Konu : Bursa Milletvekili Q 2 H.MİBAM 2005 

Kemal DEMÎREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 24/O5/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS .0.10.00.02-11279 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma yöneltmiş 
olduğu T.B.M.M. 7/6276 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 
- Cevap Yazısı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/6276 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1- Bolu ilinde bulunan geçici deprem konutlarında, halen kaç aile hayatını devam 
ettirmektedir? 

2- Bu ailelerin kalıcı konutlara geçişleriyle ilgili olarak yapılmış çalışmalarınız var mıdır? 

3- Geçici deprem konutlarından çıkartılacak olan vatandaşlarımız nerelerde ikamet 
edeceklerdir? 

4- Bu ailelerin mağdur olmamaları için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAPLAR: 

1- Günümüz itibari ile Bolu İlinde halen mevcut bulunan 997 adet prefabrik konuttan 83 
adedi boş olup, geriye kalan 914 prefabrik konutta hak sahibi olarak ikamet eden aile 
bulunmamaktadır. 

2- 914 prefabrik konut; İl Kriz Değerlendirme ve Takip kurulu kararı ile, ilimizde konut 
sıkıntısı da olduğu düşünülerek, bu konutlar geçici olarak dar gelirli ailelere, kamu personeli ile 
üniversite öğrencilerine ikamet amaçlı tahsis edilmiştir, ti Kriz Değerlendirme ve Takip kurulunun 
04/03/2005 tarih ve 01 sayılı toplantı karanmn 1. maddesinin (d) bendinde alınan kararlar 
gereğince de 30 Haziran 2005 tarihine kadar boşaltılarak kaldmlmasma karar verilmiş, konu ile 
ilgili tebligatlar vatandaşlara üç ay öncesinden yapılmıştır. 

3- Prefabrik konutlar, depremde zarar gören hak sahibi vatandaşların geçici barınmalarım 
sağlamak amacıyla yapılmış konutlardır. Kalıcı konutların tamamlanması ve ağır/yıkık hak 
sahiplerine teslimi ile, orta hasar ev onarımları tamamlanan hak sahiplerinin evlerine 
taşınmalarından sonra gerçek hak sahiplerinin konut sıkıntısı kalmamıştır. Prefabrik konutlarda 
günümüz itibari ile oturan ailelerin büyük bir kısmı civar köylerden ve ailelerinden ayrılarak gelen 
vatandaşlardan oluşmaktadır. Bu nedenle de herhangi bir konut sıkıntısının yaşanacağı 
düşünülmemektedir. 

4- Söz konusu olan ve Ü Kriz Değerlendirme ve Takip kurulunun 04/03/2005 tarih ve 01 
sayılı toplantı kararının 1. maddesinin (d) bendinde alman kararlar gereğince de 30 Haziran 2005 
tarihine kadar boşaltılarak kaldırılmasına karar verilmiş, 914 prefabrik konutta kalan 
vatandaşlarımız, 7269 sayılı kanun kapsamında Hak Sahibi kabul edilmediklerinden 
Bakanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 
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42.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, BDDK'mn bazı bankacılar hakkında 
açılan davalardaki tutumuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
ŞENER'in cevabı (7/6287) 

T t J R I C J L Y E B Ü Y t J l C M İ L L E T M E C L Î 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 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 A b d ü l l a t i f Ş e n e r ' i n y a z ı l ı o l a r a k y a n ı t l a m a s ı n ı b i l g i l e r i n e 
s u n a r ı m . 

e r n a l I C I L I C K e m a l K I L I Ç D A R O Ğ L U 
İ s t a n b u l ^ M i l l e t v e k i l i 

1 - D o l a n d ı r ı c ı l ı k , h i z m e t n e d e n i y l e ' - e m n i y e t i s u i s t i m a l 
s u ç l a m a s ı y l a , b a z ı b a n k a c ı l a r l a i l g i l i o l a r a k A n k a r a 1 1 . v e 2 . 
A ğ ı r C e z a M a h k e m e s i n d e s ü r e n d a v a y ı B D D K i z l e m e k t e 
m i d i r ? 

2 . B D D K , s a n ı k l a r h a k k ı n d a i d d i a n a m e y e k o n u s u ç l a r i ç i n , n i ç i n 
s u ç d u y u r u s u i h b a r ı n d a b u l u n m a k t a n k a ç ı n m a k t a d ı r ? 

3 . M e d y a y a b i l e y a n s ı y a n b u . o l a y ı B D D K n i ç i n c i d d i y e 
a l m a m a k t a d ı r ? 

**- B D D K ' m n b u ş e k i l d e ö z e n l e taraf" o l m a k t a n ç e k i n d i ğ i b a ş k a 
b a n k a c ı l ı k d a v a l a r ı v a r m ı d ı r ? 

5 . B D D K ' m n b u t u t u m u h a n g i y a s a v e y a y a s a l a r d a n 
k a y n a k l a n m a k t a d ı r ? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/ t a \ - Q . ^ O c£>&<i»/200S 

Konu : 7/6287-1 1261 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

İlgi :24.O5.2005 tarih ve A.Ol .0.GNS.0.10.0O.02- I 1279 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'nu sunulan 7/6287-11261 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 06/06/2005 tarih ve 3DDK.2005.01 .KİK-506! sayılı yazısı 
ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr. Abdüllatif ŞKNER 
Devlet Bakanı ve Buşbukan Yardımcısı 

EKLER : 
l-DDDK'nun 06/06/2005 tarih ve 5061 sayılı yazısı.! 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kurul işleri ve Karar la r Dairesi) 

Sayı : BDDK.2005.01.KİK-"î0 b * "6-06-2005 
Konu : Soru önergesi 

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

İlgi :27.05.2005 tarih ve B.02.O.OO 1/(01) 1944 sayılı evrak akış ve talimat formu. 
İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili 

Kemal KILlÇDAROĞLU'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/6287 
sayılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

Söz konusu soru önergesindeki soruların hangi dava ile ilgili olduğu 
anlaşılamamaktadır. Zira sadece "bazı bankacılarla ilgili olarak Ankara 11. ve 2. Ağır Ceza 
Mahkemesinde süren" davadan bahsedilmiş, davanın (davaların) esas numarası, konusu veya 
sanıkların ya da şikâyetçilerin adları zikredilmemiştir. Dolayısıyla, Ankara 11. ve 2. Ağır 
Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan tüm davaların tetkikinin imkânsızlığı dikkate 
alındığında ve soruların hangi davaya (davalara) ilişkin olarak sorulduğu hususu açık 
olmadığından, sorulara cevap verilememiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 

/ 

& 
fik BİLGİMT 
Başkan il 

43.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Diyarbakır sur içindeki tarihî yapıların korun
masına yönelik projelere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı 
(7/6340) 

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 

Aşağıda yer alan sorumu Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe 'n in yazılı 
olarak yanıtlamasını saygılarımla arz ederim. 13.05.2005 

Mesu t D E Ğ E R 
Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır Sur içi 277 adet yapının harabe haline döııüşmesiyle çevre düzenini 
bozarak görüntü kirliliğine, içinde çöplerini barındırma toplum sağlığına tehdit etmesi 
gündeme gelmiştir. 

Diyî»bakır Tarihi bir Kent olması göz önüne alındığında. 

1-Sur'Belediye Başkanlığının başlattığı ••Sur İçini Geçmişiyle Buluşturma"' 
projesine Bakanlığınız ne gibi katkı sunacaktır? 

Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? 
2-Bakanlık; Tarihi Kenl görünümüne kavuşması için ne gibi çalışmalar ve 

projeler hazırlamaktadır? 
3-Bıı konuda tonlardan ne kadar para gö:ıderme> i duşünüv orsuıuız? 
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T . C. 
Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I 

Araşt ırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK..0.03-02-090.01- ~? £ ( - * ̂  ?"-* - 2 / .6 /200S 

Konu : Sayın Mesut DEÖER'in 
Yazılı Soru Önergesi 

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

tlgi : TBMM'n in 27/05/2005 tarih ve A.Ol .O.GNS.O.10.00.02-1 Î367 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEÖER'in "Diyarbakır 
sur içindeki tarihi yapıların korunmasına yönelik projelere ilişkin" 7/6340 esas sayılı yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, önergede belirtilen hususlar Bakanlığımız 
faaliyet alanına girmemektedir. 

Arz ederim. 

iman PEPE 
Bakan 

44.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunun iki öğren
cisinin okullarından ilişiğinin kesilme gerekçesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi 
GÖNÜL'ün cevabı (7/6354) 

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 NIi l l i S a v u n m a B a k a n ı S n . l V l . V e c d i G ö n ü l 

taraf ından y a z ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı A n a y a s a ' m n 9 8 v e İ ç t ü z ü ğ ü n 9 6 . 
m a d d e l e r i g e r e ğ i n c e s a y g ı y l a t a l e p e d e r i m . 

A t i l l a K a r t 
C H P K o n y a M i l l e t v e k i l i 

Konya-Ereğl i ilçesi nüfusuna kayıtlı olan v e Ereğli 'de ikamet eden Kenan 
Guzelgun ve Hayati Karadağ; Kreğli Atatürk Lisesi*ni bitirdikten sonra, Jandarma Astsubay 
Meslek Yüksek Okulunu kazanmışlardır. Yüksek oku] 1. sınıf Öğrencisi iken 8. ayın sonlarında, 1 
ay kadar evvel hiçbir gerekçe gösterilmeden ve tebligat yapı lmadan, Okul'la ilişiklerinin kesildiği 
ailelerine şifahen bildirilmiştir. 

Aileleri Eraiocan-'l'ercan nüfusuna kayıtlı olan bu öğrenciler hakkında hiçbir 
disiplin işleminin söz konusu olmadığı, aileleri tarafından ifade edilmiştir. Adı geçenlerin herhangi 
bir terör olayına, örgüt üyeliğine veya benzeri bir suç ilişkisine doğrudan veya dolaylı olarak 
iştirak etmeleri de söz konusu değildir. Bu tür işlemlerde ayırımcılık izlenimi yaratabilecek 
uygulamalardan özenle kaçınılması gerektiği açıktır. Demokratikleşme surecinde artık bu tür 
yaklaşım ve değerlendirmelerden kaçınılması gerekmektedir. 

B u d u r u m k a r s ı s ı n d a , a ş a ğ ı d a k i h u s u s l a r ı n a ç ı k l ı k k a z a n m a s ı n ı 
t a l e p e t m e k g e r e ğ i d o ğ m u ş t u r ; 

"***• 1 -Adı g e ç e n ö ğ r e n c i l e r i n , hangi g e r e k ç e y l e i l i ş ik ler i k e s i l m i ş t i r ? 

H a k l a r ı n d a herhang i bir d is ip l in s o r u ş t u r m a s ı y a p ı l m ı ş m ı d ı r ? D i s i p l i n 
i ş l e m i u y g u l a n m ı ş m ı d ı r ? 

2 - A d ı g e ç e n l e r e . O k u l i le i l i ş ik ler inin k e s i l d i ğ i n e d a i r y a z ı l ı t e b l i g a t 
n e d e n y a p ı l m a m a k t a d ı r ? İ l i ş ik k e s m e g e r e k ç e s i n e d e n a ç ı k l a n m a m ı ş t ı r ? 

4 9 8 2 s a y ı l ı B i l g i E d i n m e Hakkı K a n u n u ' n u n â m i r m a h i y e t t e k i 5 . 
••:•.;;!:'?*•• îıcînşi ç c r e k c e y l e 'h'n! e elif mi 51 ir? 

İ l i ş ik k e s m e i ş l e m i n i n , 9 . m a d d e d e be l i r t i l en a n l a m d a " g i z l i b e l g e v e y a 
d e v l e t s ı r r ı " n i te l iğ i t e şk i l e d e n bir y ö n ü var m ı d ı r ? O l a y d a , 4 9 8 2 s a y ı l ı Y a s a n ı n 15 
v e m ü t e a k i p m a d d e l e r i n d e d ü z e n l e m e s i yap ı lan a n l a m d a " i s t i sna '* k a p s a m ı n d a k a l a n 
~:" '-...! s ö z korr.'.su m u d u r ? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2005/7036-CS JL HAZİRAN 2005 

K O N U : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.hğının 27 MAYIS 2005 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6354-
11415/33803 sayılı yazısı. 

1. Konya Milletvekili Atilla KART'ın 7/6354 esas numaralı yazılı soru önergesi ilgi ekinde 
alındığından incelenmiştir. 
2. önergenin "Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunun iki öğrencisinin okullarından 
ilişiğinin kesilme gerekçesine" ilişkin bulunduğu dolayısıyla Millî Savunma Bakanlığına 
sehven gönderildiği değerlendirilmiştir. 
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ilgi yazısı ve ekindeki 7/6534 sayılı yazılı 
soru önergesi ilişiktedir. 
4. Soru önergesine doğrudan cevap, Millî Savunma Bakanlığına da bilgi verilmesini arz 
ederim. 

M.Vecdi GÖNÜL 
Millî Savunma Bakanı 

EKİ 
(İlgi Yazı ve Önerge Nüshası) 
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45.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Gediz Nehrinin getirdiği evsel ve endüstriyel atıkların 
İzmir Körfezinde yol açtığı kirliliğe ve çözümüne ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/6450) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent 
ARINÇ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, s „ , ̂ *-

Ahm'et ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Kütahya'dan doğup, Uşak ve Manisa'dan geçerek, İzmir'den körfeze 
dökülen Gediz Nehri, bölge tarımının can damarı olmakla beraber, taşıdığı evsel 
ve endüstriyel atıklar yüzünden, çok ciddî çevre ve sağlık sorunları 
yaratmaktadır. 

Bunun yanında, getirdiği zehirli atıklar nedeniyle, izmir Körfezinin tekrar 
ve aşırı bir biçimde kirlenmesine neden olmaktadır. Eğer hemen önlem 
alınmazsa, körfez temizliği için harcanan milyonlarca dolar ve 40 yıldan fazla 
emek boşa gidecektir. 

Ayrıca, Üniversitelerarası Yaz Spor Oyunları (Üniversiade), bu yıl 
Ağustos ayında İzmir'de yapılacaktır. Dolayısıyla İzmir, Sporcu ve konuk olarak 
10 binin üzerinde kişiyi ağırlamak durumundadır. Körfezin kirliliği ve kötü 
kokusu, İzmir hakkında olumsuz bir imajın doğmasına neden olacaktır. 

Gediz Nehrinin yarattığı kirliliğin nedenleri ile bunun çevre, insan sağlığı 
ve İzmir Körfezine olumsuz etkileri ve bu sorunların giderilmesi için alınması 
gereken önlemlerin tespiti için, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104. maddeleri 
gereğince verdiğim, 11.12.2003 tarihli Meclis Araştırması Açılmasına iljşkin 
önergem, Meclis gündeminde sırasını beklemektedir. 

Bölge ve İzmir için çok Önemli olduğunu düşündüğüm önergemin, 
ivedilikle görüşülerek, bir an önce Araştırma Komisyonu kurulması ve 
çalışmalara başlamasını temin için, gerek gündem dışı konuşma yaparak ve 
gerekse 22.4.2005 tarihli soru önergesi ile, Çevre ve Orman Bakanı Sayın 
PEPE'den yardım talep ettim. Ancak, bugüne kadar olumlu bir karşılık 
alamadım. 

Bu kez aynı gerekçelerle, Bölge Milletvekili ve TBMM Başkanı olarak 
sizden yardım talep ediyorum. 

Bölge Milletvekili ve TBMM Başkanı olarak, Meclis gündeminde 17 aydan 
beri sırasını bekleyen, Gediz Nehrinde yaşanan kirliliğin nedenleri ile bunun 
yarattığı çevre, insan sağlığı ve İzmir Körfezine olumsuz etkilerinin ve bu 
sorunların giderilmesi ve alınması gereken Önlemlerin tespiti için Meclis 
Araştırması Açılmasına ilişkin önergemin, bir an önce görüşülmesi ve 
komisyon kurulması için, katkı verirmisiniz? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-7/6450-11500/34087 0 3 tenr" m^ 
Konu: 

Sayın Ahmet ERStN 
İzmir Milletvekili 

tlgi: 24/5/2005 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Gediz Nehri'nin getirdiği evsel ve endüstriyel atıkların İzmir Körfezinde yol açtığı 

kirliliğe ve çözümüne ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorunuz ekte cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

ismail ALPTEKİN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

EKLER: 
l- Soru cevabı (1 sayfa) 

Ek: 1 
T .C . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
- 1 -

CEVAPLAR: 
Cevap .- Meclis araştırması önergeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

verildiğinde, İçtüzük şartlarına uygunluğu incelenerek, derhal gelen kağıtlar listesine 
alınmakta, Genel Kurulda okutulmakta, bir örneği Hükümete gönderilmekte ve Genel Kurul 
gündemine alınmaktadır. 

Yazılı soru önergenize konu Meclis araştırması önergesine de aynı işlemler yapılmış ve 
önergeniz Genel Kurul gündemine alınmıştır. 

Meclis araştırması önergeleri, Genel Kurulda sıraları geldiğinde görüşülmektedir. Alt 
sıralarda yer alan bir önergenin sırası gelmeden görüşülebilmesi ancak, Danışma Kurulunun 
ya da Danışma Kurulunda karar alınamaması halinde bir siyasi parti grubunun önerisi üzerine 
Genel Kurulca karar verilmesi halinde mümkün olabilmektedir. 

Meclis araştırması önergenizin görüşülebilmesi yönünde bir öneri geldiği takdirde, 
gerekli işlemler Başkanlığımızca yerine getirilecektir. 
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Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısına verilen oylann sonucu: 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

23.48 
851 
550 
211 

0 
0 
0 

211 
3 

İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Aryonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Aksöz 
Başoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Erbatur 
Garip 
Kirişçi 
Kucükaydın 
Sağ 
Seyhan 
Tekin 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Özyol 
Unsal 
Açba 
Aşkar 
Aydoğan 
Bal andı 
Koca 
Koçak 
Ünlütepe 
Aslan 
Ozmen 
Özyolcu 
Yıldız 
Albayrak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Bilgehan 
Çanakçı 
Çiçek 
Değerli 
Denemeç 

Adı 
Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
N. Gaye 
Recep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyattin 
Mehmet Ziya 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
İbrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Mehmet Melik 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 
Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Ayşe Gülsün 
A. ismet 
Cemil 
İsmail 
Reha 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalva 
Antalya 
Antalya 
Antalva 
Antalva 
Antalva 
Antalva 
Antalya 
Antalva 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Avdın 
Avdın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Avdın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 

. Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 

Soyadı 

Erdem 
Gedikli 
İpek 
Kapusuz 
Karapınar 
Kepenek 
Koca 
Kurtulmusoğlu 
Meral 
Özcan 
Öztoprak 
Sanay 
Sav 
Tomanbay 
Topaloğlu 
Tuna 
Yarbay 
Yazıcıoğlu 
Akman 
Badazlı 
Baloğlu 
Baykal 
Cavusoğlu 
Dülger 
Ekmekcioğlu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Özcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztaş 
Çerçi oğlu 
Eıtürk 
Koç 
Öyüş 
Özakcan 
Semerci 
Aydınlıoğlu 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pekel 
Şali 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anık 
Berdibek 
Güler 
Aksoy 
Ergezen 
Gaydalı 

Adı 

Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
Evvüp 
Önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlüt 
Mehmet 
Hüsevin 
Atilla 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
Özlem 
Ahmet 
Atilla 
Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 
İsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
A. Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahirn 
Zeki 
Edip Safder 

Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 

Elazığ 

Soyadı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Güner 
Yılmaz 
Alp 
Özçelik 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birinç 
Çelik 
Demirel 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapaşaoğlu 
Kızılcıktı 
Küçükasık 
Orhan 
Özyurt 
Pakyürek 
Tutan 
Yalçınbayır 
Daniş 
Köşdere 
Küçük 
Özay 
Akbak 
Ericekli 
Özdemir 
Ayvazoğlu 
Kafkas 
Kavuştu 
Külcü 
Yıldırım 
Erdoğan 
Filiz 
Gazal cı 
Kandoğan 
Neşşar 
Oral 
Yüksektepe 
Ak gül 
Arslan 
Aslan 
Değer 
Eker 
Koçyiğit 
Merdanoğlu 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
Ayağ 
Budak 
Çakır 
Gencan 

Ağar 

Adı 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 
Faruk 
Şerif 
Faruk 
Kemal 
Ali 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Altan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmet Emin 
Ertuğrul 
Mehmet 
İbrahim 
Ahmet 
İsmail 
Tevfik 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet U. 
V. Haşim 
Mehmet 
Aziz 
M. İhsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali ihsan 
Cavit 
Mehmet Fehmi 
İrfan Rıza 
Ali 
Necdet 
Rasim 
Nejat 

Mehmet Kemal 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 

DYP 

Oyu 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hatay 
Hatav 
Hatav 
Hatav 
Hatav 
Hatav 
Hatay 
Hatav 
Hatav 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
Mersin 
Mersin 

Soyadı 
Çetinkaya 
Demirbağ 
Murat 
Türkoğlu 
Kaban 
Karakaya 
Tınastepe 
Akbulut 
Akdağ 
Daloğlu 
Gülyurt 
Ilıcalı 
Özdoğan 
Özyılmaz 
Arıkan 
Keskin 
Mercan 
Selvi 
Tozçöken 
Yücesan 
Abuşoğlu 
Aktaş 
Ateş 
Durdu 
San 
Şahin 
Tüzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Canikli 
Işık 
Tatlı 
Temür 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
Öztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 
Çav 
Durgun 
Eraslan 
Ergin 
Geçen 
Şovdan 
Soylu 
Yazar 
Armağan 
Bilgiç 
Coşkuner 
Mumcu 
Özel 
Benli 
Bulut 

Adı 
M. Necati 
Zülfü 
Şemsettin 
Abdülbaki 
Talip 
Tevhid 
Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
İbrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 
Mehmet 
Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Zühevir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 
Fuat 
Mehmet 
İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Recep 
Saffet 
Ersoy 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 
CHP 
CHP 
CHP 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 

Oyu 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul • 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
tstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
Çekmez 
Er 
Eyiceoglu 
Fırat 
Güler 
İnan 
Oksal 
Özcan 
Özyürek 
Zengin 
Açı kal in 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak 
Altıkulaç 
Arıoğlu 
Atalav 
Âtaş 
Ateş 
Avdın 
Sanbekir 
Ayva 
Basış 
Bas 
Baş 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Büvükkava 
Coşkun 
Çubukçu 
Denizolaun 
Ekren 
Elekdae 
Erdem 
Erol 
Gülçiçek 
Gündüz 
Güneş 
Gürel 
Hacaloğlu 
Hacıoğlu 
İbiş 
İncekara 
Kaçır 
Kansu 
Kaptanoğlu 
Karslı 
Keleş 
Ketenci 
Kılıcdaroğlu 
Koral 
Kumkumoğlu 
Kuzu 
Küçükali 
Livaneli 

Adı 
Vahit 
Ali 
Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüsevin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zeynep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 
Göksal 
Ömer Zülfü 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
Bağımsız 
Bağımsız 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 

Okuducu 
Öymen 
Özal 
Özbek 
Özdemir 
Özpolat 
Öztürk 
Sekmen 
Sevigen 
Şahin 
Şahin 
Şimşek 
Şirin 
Tamaylıgil 
Tanla 
TOPUZ 

Topuz 
Unakıtan 
Uslu 
Yalçıntaş 
Yazıcı 
Yıldırım 
Akalın 
Akçam 
Akdemir 
Anadol 
Arıtman 
Avdın 
Baratalı 
Bodur 
Ensari 
Ersin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademir 
Karaman 
Katmerci 
Kava 
Miçooğulları 
Oyan 
Öktem 
Tekelioğlu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabayır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 
Elitaş 
Eskiyapan 

Adı 

Güldal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sırrı 
İnci Gttlser 
Mehmet Ali 
Yasar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
İdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent 
Ali 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binalı 
Hakkı 
Zekeriva 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfik 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkan 
Oğuz 
Enver 
Mehmet S. 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Selahattin 
Zeki 
Sel anı i 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 
Mustafa 
Muharrem 

Parti 

CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
HYP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konva 
Konya 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konya 
Konva 
Konya 
Konya 
Konya 
Konva 
Konya 
Konva 
Konva 
Kütahva 
Kütahya 
Kütahva 
Kütahya 
Kütahya 
Malatva 
Malatva 
Malatva 
Malatya 
Malatva 
Malatva 
Malatva 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 
Gül 
Özcan 
Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kesimoğlu 
Sarıcam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baştopçu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
Sirmen 
Anğı 
Büyükakkaşlar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Özkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Aksov 
Cantimur 
Güven 
Kinay 
Ordu 
Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
Ölmeztoprak 
Sanbaş 
Arınç 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
Ören 
Özkan 
Tanrı verdi 
Tascı 
Turgut 
Yetenç 

Adı 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S. 
Ahmet Gökhan 
Mi kail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
İzzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 
Hakan 
Süleyman 
Mustafa Erdoğan 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

Oyu 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 

Soyadı 
Arıkan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
Eri 
Hamidi 
Arslan 
Ergin 
Özyer 
Terzibaşıoğlu 
Üstün 
Yaka 
Ertuğrul 
Karayağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Elkatmıs 
Köybaşı 
Seyfı 
Çetin 
Eraslan 
Özegen 
Fatsa 
Güler 
Tandoğdu 
Taşçı 
Türkmen 
Uysal 
Yılmaz 
Çakır 
Kart 
Sütlüoğlu 
Cebeci 
Çelik 
Dişli 
Gündüz 
Üstün 
Yıldırım 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Kurt 
Önder 
Uzunkaya 
Yeni 
Erdoğan 
Ergenç 

Adı 
Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Sevfi 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
İdris Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
İlyas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
İlyas Sezai 
Musa 
Ahmet 
Recep Tayyip 
Öner 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
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CHP 
CHP 
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AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
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AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 
Gülyeşil 
Altay 
Can 
Öztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Avalan 
Çakmak 
Dağcıoğlu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Avkan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Özak 
Güyüldar 
Yerlikaya 
Akman 
Bavrak 
Cevheri 
İzol 
Kaplan 
Maraş 
Melik 
Özlek 
Tüvsüz 
Yetkin 
Yıldız 
Coşkunoğlu 
Çağlayan 
Tunç 
Arvas 
Biner 
Çelik 
Havdaroğlu 
Karabıyık 
Kartal 
Kava 
Arslan 
Bozdağ 
Çiçek 
Erdem ir 

Adı 
Öner 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfik Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zeyit 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
M.Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfikar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
A. Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüseyin 
Yekta 
Cüneyt 
Mehmet 
Halil 
İlyas 
Bekir 
Mehmet 
Mehmet 

Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
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AK Parti 
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AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
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İli 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Şırnak 
Sımak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 
Koç 
Öztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yaşar 
Battal 
Güney 
Akgün 
Çavuşoğlu 
Ünlü 
Can 
Erdem 
Tiryaki 
Yılmazer 
Demirkıran 
İnal 
Nasıroğlu 
Suçin 
Birlik 
Şeyda 
Tatar 
Kabarık 
Kulak 
Altun 
Öğüt 
Akdemir 
Artan taş 
ince 
Önder 
Bilir 
Ceylan 
Öğüten 
Kara 
Kaya 
Kastal 
Sarı 
Uzdil 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 
Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökaip 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Mehmet Ali 
İbrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı İbrahim 
Mehmet Asım 
Kenan 
Ensar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 

Parti 
CHP 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
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AK Parti 
CHP 
AK Parti 
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AK Parti 
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AK Parti 
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AK Parti 
AK Parti 
CHP 
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CHP 
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AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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Katılmadı 
Katılmadı 
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Katılmadı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 3 

108 İNCİ BİRLEŞİM 
7 HAZİRAN 2005 SALI 

SAAT: 15.00 

' ^ ^ î ^ % , KISIMLAR 

O l 

m 
03 

04 
05 

08 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İSLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N T A S A R I ve T E K L İ F L E R İ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İSLER 

E G EME N t İ R K AYI T S İZ Ş ART SIZ MİLLET İ N D î R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Sorulann 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.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Adalet Komisyonu 
7.6.2005 Sah - Saat: 10.30 

* Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
7.6.2005 Sah - Saat: 14.00 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
7.6.2005 Sah - Saat: 14.30 
8.6.2005 Çarşamba - Saat: 10.00 
9.6.2005 Perşembe - Saat: 10.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
7.6.2005 Sah - Saat: 15.00 

* İçişleri Komisyonu 
8.6.2005 Çarşamba - Saat: 10.00 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
8.6.2005 Çarşamba - Saat: 10.00 

* Dışişleri Komisyonu 
9.6.2005 Perşembe - Saat: 10.00 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
9.6.2005 Perşembe - Saat: 13.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
108 İNCİ BİRLEŞİM 7 HAZİRAN 2005 SALI SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

sChe 

03 - SEÇİM 

0 4 _ OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

aCbc 

05 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

- 3 -



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nm (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 uyannca 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 iddialannın 
araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 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 uyannca 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 için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

(1) Hükümet bulunamadığından öngörüşmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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) 

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, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

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) 

_ 5 _ 108 İNCİ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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) 

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 uyannca 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 uyannca 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 uyannca 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 
uyannca 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 araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 
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33. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 

Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştınlarak 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) 

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 araştınlarak 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) 
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46. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 

üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştınlarak 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) 

48. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştınlarak 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 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

50. - Ağn Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağn İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

52. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandınlması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 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 uyannca 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

55. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 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 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

_ 8 - 108 İNCİ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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) 

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) 
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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) 

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) 
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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) 

87. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

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 
araştırılarak, 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 sonuçlan konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 
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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 ayıramamalarmın 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) 

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 
araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

103. - 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) 

104. - 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) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - 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) 
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108. - 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) 

109. - 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) 

110.- 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) 

111.- 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) 

112. - 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) 

113. - 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) 

114. - 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) 

115. - 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) 

116. - 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) 

117. - 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) 

118. - 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) 

119. - 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) 
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120. - 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) 

121. - 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) 

122. - 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) 

123. - 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) 

124. - 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) 

125. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

126. - 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) 

127. - 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) 

128. - 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) 

129.- 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) 

130. - 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) 

131.- 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) 

132. - 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) 
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133. - 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) 

134. - 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) 

135. - 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) 

136. - 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) 

137. - 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) 

138. - 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) 

139. - 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) 

140. - 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) 

141.- 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 
bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyja Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 
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145. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

146. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

147. - 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) 

148. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün 
boyutlarıyla araştırılarak benzer olaylann 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) 

149. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile 
uğraşan küçük esnaf ve sanatkârlann sorunlarının araştmlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

150. - 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) 

151. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârlann sorunlarının araştmlarak, alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

152. - 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) 

153. - 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) 

154. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme 
politikalannın amaç ve ilkeleri ile tanmsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

155. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin 
sebeplerinin ve sorunlarının araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

156. - 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) 
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157. - 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) 

158. - 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) 

159. - 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) 

160. - 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) 

161. - 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) 

162. - 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) 

163. - 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) 

164. - 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) 

165. - 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) 

166. - 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) 

167. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde 
bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri 
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 
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168. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son 

zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213) 

169.- 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) 

170. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla 
yabancılara 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) 

171. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan 
MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 

172. - 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) 

173.- 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) 

174. - 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) 

175. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 39 Milletvekilinin, şeker pancarı ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

176.- 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) 

177. - 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) 

178. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 
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179. - 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) 

180. - 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) 

181.- 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) 

182.- 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) 

183. - 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) 

184. - 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) 

185.- 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) 

186. - 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) 

187. - 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) 

188. - 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) 

189.- 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) 

190. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 25 Milletvekilinin, Ziraat Bankasının çöken 
bilgi işlem ağı ile yeni kurulan sistemin neden olduğu sorunların ve iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) 
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191. - 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) 

192. - 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) 

193. - 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) 

194. - 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) 

195. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 24 Milletvekilinin, Çukobirlik'in sorunlarının 
araştınlarak 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) 

196. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, Muğla'da SİT alanı, Tabiat ve 
Kültür Varlıkları ile Özel Çevre Koruma Bölgesindeki vatandaşların sorunlarının araştınlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 

197.- 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 

198. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin Çankırı İlinin ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunlarının araştınlarak 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) 

199. - 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) 

200. - 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) 

201.- 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) 

202. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 44 Milletvekilinin, GAP kapsamındaki 
Şanlıurfa Akçakale ve Harran ovalarındaki tuzlanmanın ve alkalik sorunlannın nedenlerinin 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 
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203. - 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) 

204. - 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) 

205. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

206. - 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) 

207. - 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) 

208. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/256) 

209. - 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) 

210. - 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) 

211.- 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) 

212.- 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) 

213. - 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) 

214.- 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) 
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215. - 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) 

216. - 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) 

217. - 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) 

218. - 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) 

219. - 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) 

220. - 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) 

221. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek 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) 

222. - 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) 

223. - 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) 

224. - 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) 

225. - 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) 

226. - 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) 
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227. - 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) 

228. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 31 Milletvekilinin, Aydın İlinde artan 
nüfusla birlikte meydana gelecek olası su sıkıntısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 

229. - Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 22 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Bölgesinde bulunan belediyelerin ekonomik koşullarının tespiti ve yaşanan olumsuzlukların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) 

230. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 25 Milletvekilinin, köy enstitülerinin 
yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 

231. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekiİleri İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin özelleştirilme süreci konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 

232.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 33 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977 tarihinde 
İstanbul Taksim'de yaşanan olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280) 

233. - Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 24 Milletvekilinin, Akşehir Gölünün kirliliğinin 
önlenmesi ve korunmasıyla ilgili alınması gereken önlemlerin araştırılması ve yasal düzenlemelerin 
oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

234. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı ve 23 Milletvekilinin, kadınların eğitim 
düzeyinin yükseltilmesi ve kadına yönelik şiddetin durdurulması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/282) 

235. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, toplumdaki sosyal çöküntünün 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/283) 
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1. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) (1) 

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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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'ın, 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 yayma 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) 

40. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
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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'm, 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'ın, 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) 

62. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 
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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 (6/961) 

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 ilişkin 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) 

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) 
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85. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 
86. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
87. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
88. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
89. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
90. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
91. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 
92. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
93. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'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'ın, 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'ın, 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) 
107. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
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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'ın, köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine 

sözleşmeli personel alımında yaş sınırına ilişkin Tarım ve Köyişlen 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) 

129. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) 
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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) 

151.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 
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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 Yıldınm'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 Çamgazi Barajı göletleri 
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1201) 

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) 
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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 alman 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 alman 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 alman 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) 

194. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 
projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
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195. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş 

Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
196. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, 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 Köyişleri 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) 

216.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 
önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 
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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 Köy işleri 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, basma 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) 

238. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) 
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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) 
261.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) 
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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 basma 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 
aynlan 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 
aynlan 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 miktan 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 miktan 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'm Halkbank'a devredilmesinden 
sonra yapılan yönetici atamalarına ilişkin Devlet Bakanından 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 doğal gaz 
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) 

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) 
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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. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Demir Çelik İşletmelerindeki atamalara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1485) 
331.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Çankırı-Merkezdeki içme suyu 

sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1486) 
332.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, eğitim kurumlarındaki sorunlara ve alınacak 

önlemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 
333.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Irak'ta Türk şoförlerinin can güvenliğinin 

sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1488) 
334.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, polisin aşırı güç kullanmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1489) 
335.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı tarım ürünlerine destekleme primi 

ödenmesi şartlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1490) 
336. - 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) 

337. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Tokat Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro 
Salonuyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

338. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki sınır ticaretine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) 

339. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç Karayolu yapımı için gerekli 
harcamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1494) 

340. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Hükümet Konağı yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

341. - 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) 

342. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, deneme üretimi yapılan sigaraların piyasaya ne 
zaman sürüleceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1497) 

343. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Elazığ-Pertek arasında yeni bir köprü yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

344. - 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) 

345. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer duble yolunun alt 
yapı eksikliklerine ve trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) 

346. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kale İlçesindeki Devlet 
Hastanesinin sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502) 

347. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bartın-Ulus İlçesi Devlet 
Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1504) 

348. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1505) 

349. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, toplam iç ve dış borçlara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) 

350. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) 

351. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, ABD Büyükelçiliği görevlilerinin milletvekilleriyle 
yaptıkları görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1508) 
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352. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1509) 
353. - 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) 

354. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Cumhurbaşkanının Suriye ziyaretine yönelik 
olarak ABD Büyükelçisinin değerlendirmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) 

355. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, YÖK mevzuatından disiplin suçunun kaldırılması 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1512) 

356. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, kura ile yapılan sağlık personeli atamalarında 
Bilecik İlinin kuraya tâbi tutulmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1513) 

357. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 
Çanakkale Zaferiyle ilgili hutbeye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1515) 

358. - 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) 

359. - 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) 

360. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Kocatepe Üniversitesi 400 yataklı 
hastane projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1518) 

361. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in, bazı Avrupa Birliği ülke vatandaşlarının canlı 
kalkan olarak ülkemize geldikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) 

362. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinde ormancılıkla 
ilgili bir yüksekokul açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1520) 

363. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinin devlet 
hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1521) 

364. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl İli Kiğı-Yedisu yolunun 
onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1524) 

365. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Karlıova-Yedisu karayoluna 
iyileştirme çalışması yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) 

366. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kütahya-Emet İlçesi öğretmenevinde bir 
gazetenin alımının yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) 

367. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Bölge Cezaevi inşaatına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 

368. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Turhal İlçesine adliye binası yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) 

369. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bakanlık müsteşarının atanma şekline ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

370. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devriyle 
yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1531) 

371.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sözleşmeli personel alımına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532) 

372.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'm, İskenderun Körfezinde batan MV Ulla adlı 
gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1533) 

373.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Manavgat Irmağındaki 
kirlenmeye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1534) 

374. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Rize-Fırtına Vadisindeki kirlenmeye 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1535) 
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375.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Almanya'daki bir eyalette yapılacak seçimlerde 

çifte vatandaş statüsündeki Türklerin oy kullanamamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1536) 

376.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'hların özel sağlık hizmetlerinden 
yararlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 

377.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir İlindeki karayolu 
istasyonuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) 

378.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Alanya'daki kıyı erozyonuna 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539) 

379. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir TEKEL İşletme Müdürlüğünden Bandırma Tütün 
İşletme Müdürlüğüne tayin edilen personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1540) 

380. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kamulaştırma bedellerine ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1541) 

381. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Ankara Defterdar Vekilinin KESK'e bağlı 
BES ile çatışma içinde olduğu iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) 

382.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kızamık hastalığıyla mücadelede yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) 

383. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Çimento Fabrikasının çevreye verdiği zarara 
ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) 

384. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'deki Demir Çelik Fabrikasının çevreye verdiği 
zarara ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1545) 

385.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, deniz yoluyla yapılan akaryakıt 
kaçakçılığını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546) 

386.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, muz üreticisinin mağduriyetine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1547) 

387.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir-Kozaklı İlçesindeki SSK 
Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi binasının inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1548) 

388.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek 
bina inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) 

389.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesi 
Başhekiminin görevinden ayrılma nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1550) 

390. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AİHM'de görülen türban meselesi ile ilgili davada 
Türkiye'nin izlediği yaklaşıma ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1551) 

391.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Onur Air Şirketine ait uçakların bazı ülkeler 
tarafından uçuştan men edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1552) 

392.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir-Kozaklı İlçesindeki SSK 
Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi binasının inşaatına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1553) 

393.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek 
bina inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) 

394. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İlindeki TMO'ya ait silolara 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1555) 

- 4 1 - 108 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. 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. X - Tarım Sigortaları Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/865) (S. Sayısı: 879) (Dağıtma tarihi: 25.4.2005) 

4. - 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 
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) 

5. X - Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/984) (S. Sayısı: 911) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

6. - 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) 

7. X - Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları Raporları (1/949) (S. Sayısı: 878) (Dağıtma tarihi: 25.4.2005) 

8. X - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 
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14. 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) 

15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 
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28. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

29. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

30. - 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) 

31. - 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) 

32. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

33. - 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) 

34. - 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) 

35. - 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) 

36. - Konya Milletvekili Atilla Kart'm; 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) 

37. - 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) (*) 

38. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik 
ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 
20.5.2003) (*) 

39. - 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) (*) 

40. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan vekilleri 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) 

41. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 
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42. - 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) 

43. - 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) 

44. - 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) 

45. - 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) 

46. - İzmir Milletvekili Canan Antman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

47. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

48. - 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) 

49. - 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) 

50. - 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) 

51. - 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) 

52. - 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) 

53. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

54. - 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 
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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) 

55. - 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) 

56. - 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 
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) 

57. - 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) 

58. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

59. - 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) 

60. - 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) 

61. - 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) 

62. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

63. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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64. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

65. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

66. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

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 (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

74. - 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) 

75. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 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 (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

77. - 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) 

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 (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

79. - 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) 

80. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 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 (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

82. - 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) 
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83. - 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: 50l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

84. - 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) 

85. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

86. - 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) 

87. - 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) 

88. - 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) 

89. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - 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 
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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) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - 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) 

100. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 52l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

101. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sari'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) 
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102. - 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) 

103. - 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) 

104. - 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) 

105. - 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) 

106. - 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 Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

107. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlık
larının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletveki
linin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

108. - 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) 

109. - 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) 

110.- 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 
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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) 

111.- 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) 

112. - 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) 

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 (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

114. - 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) 

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 (3/276) (S. Sayısı: 523*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 (3/277) (S. Sayısı: 524'e 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 (3/278) (S. Sayısı: 525'e 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 (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

119. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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120. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

121.- 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) 

122. - 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) 

123. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

124. - 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) 

125. - 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) 

126. - 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) 

127.- 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) 

128. - 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) 

129. - 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) 
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130. - 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) 

131.- 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) 

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 (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

133. - 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) 

134. - 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) 

135. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalm 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) 

136. - 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) 

137. - 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) 

138. - 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) 

139. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

- 5 4 - 108 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
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) 

140. - 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) 

141. - 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) 

142. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

143. - 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) 

144. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Uıcalı'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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

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

148. - 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 
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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) 

149. - 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) 

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

151. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

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 (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

153. - 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) 

154. - 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) 

155. - 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) 

156.- 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) 

157. - 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) 
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158. - 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) 

159. - Erzurum Miletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

160. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

161. - 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) 

162. - Erzincan Milletvekili Erol Tmastepe'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 Tmastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

163. - 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) 

164.- 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) 

165. - 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) 

166. - 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 
(3/456) (S. Sayısı: 590'a 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'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

168. - 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) 

169.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı: 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

170. - 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) 

171. - 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) 

172. - 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) 

173.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

174. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

175.- 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) 

176.- 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) 
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177.- 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) 

178. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

179.- 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) 

180.- 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) 

181.- 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) 

182. - 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) 

183.- 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) 

184. - 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) 

185.X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

186. - 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) 
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187. - 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) 

188. - 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) 

189. - 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) 

190. 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) 

191. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/630) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

192.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) 

193. 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) 

194.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) 

195. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) 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) 

196. 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) 

197. 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) 

198. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
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Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

199. - Sıtma ve Frengi İlaçlan 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) 

200. - 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) 

201.- 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) 

202.- 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) 

203.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) 

204. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

205. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

206. 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) 

207. 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) 

208. - 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) 

209. 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) 

210.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) 

211.- 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) 

212. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

213. 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) 

214. 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) 

215. - 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) 

216. - 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) 

217.- 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) 

218. - 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) 

219. - 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) 

220. - 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) 

221.- 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) 

222. - 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) 

223. - Konya Milletvekilleri Hasan Anğı, 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) 

224. - 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) 

225. - 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) 

226. - 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) 

227. - 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) 

228. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının 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) 

229. - 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: 771'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - 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) 

231.- 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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232. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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) 

233. - 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) 

234. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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) 

235. - 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) 

236. - 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) 

237. - 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) 

238. - 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) 

239. - 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) 

240. - 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) 

241. - 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 
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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) 

242. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'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 Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

243. X - Avrupa İmar ve 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) 

244. 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) 

245. 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) 

246. 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) 

247. 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) 

248. 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) 

249. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

250. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/931) (S. Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

251.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

252. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

253. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 
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254. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S. Sayısı: 885) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

255. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

256. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 887) (Dağıtma tarihi: 2.5.2005) 

257. - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı: 889) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

258. - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1010) (S. Sayısı: 892) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

259. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

260. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ve 
Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda 
Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ile Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/1002, 1/351, 1/960) (S. Sayısı: 891) 
(Dağıtma tarihi: 9.5.2005) 

261. - Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin 
(d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/820, 1/62, 1/124, 1/153) (S. Sayısı: 890) (Dağıtma tarihi: 10.5.2005) 

262. - 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 (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

263. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S. Sayısı: 905) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

264. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/906) (S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

265. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
266. X - Türkiye Hükümeti ile Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla 

İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/956) (S. Sayısı: 908) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

267. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/957) (S. 
Sayısı: 909) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

268. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

269. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet 
Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1013) (S. Sayısı: 912) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

270. - Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde 
İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 913) (Dağıtma 
tarihi: 24.5.2005) 

271. - Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914) (Dağıtma tarihi: 26.5.2005) 

272. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) (S. Sayısı: 917) (Dağıtma 
tarihi: 31.5.2005) 

273. - 4.5.2005 Tarihli ve 5344 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 
üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1032) (S. Sayısı: 918) 
(Dağıtma tarihi: 2.6.2005) 

274. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; 2873 Sayılı Millî 
Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Çevre ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları Raporları (2/433,2/489) (S. Sayısı: 919) (Dağıtma tarihi: 2.6.2005) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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