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L-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 6 
II.- GELEN KÂĞITLAR 8 

III.- YOKLAMALAR 9 1 0 

IV.-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 1 0 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 10.15 
1.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyonkarahisar İli 

Başmakçı İlçesindeki tavuk ve yumurta üreticilerinin sorunlarına ve bu 
konuda alınması gereken tec birlere ilişkin gündemdışı konuşması 10:12 

2.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, fındık dikim alanlarının tes
pitine dair Bakanlar Kurulu .sararına ilişkin gündemdışı konuşması 12:13 

3.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, küreselleşmeye ve yarattığı top
lumsal sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması 13:15 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 75..;7 
1.- (10/128) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık 

bulunan Başkanvekilliği seçimine ilişkin Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
(3/851) 15 
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2.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un TBMM Anayasa 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/305) 

3.- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in, Moğolistan'a yaptığı resmî 
ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/852) 

4.- Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un, Birleşik Arap Emirliklerine 
yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3/853) 

V.- ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin CHP 

Grubu önerisi 
VI.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ

MALAR 
1.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Tokat Milletvekili Zeyid 

Aslan'ın, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri 
kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 

VII.- SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1.- (10/128) esas numaralı Meclis Araştırması, Avrupa Birliği Uyum, 

Adalet ve Anayasa Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim 
VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON

LARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve ibrahim Köşdere'nin, 

Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 

2.- Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/984) 
(S. Sayısı: 911) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında 27.5.2005 Tarihli ve 5356 Sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (1/1052) (S. Sayısı: 941) 

4.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 2 milletvekilinin, Sağlık Hiz
metleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına 
Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarınm 
Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/506) (S. Sayısı: 934) 

5.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile Gaziantep Milletvekili Fatma 
Şahin'in; Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

- 2 -



T.B.M.M. B : 113 16 . 6 . 2005 O : 1 

Savfa 

Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Tek
noloji Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı: 932) 65:86 

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) 87:102 

7.- Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Çevre Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) 102 

8.- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Büt
çe Komisyonları Raporları (1/995) (S. Sayısı: 940) 102 

9.- Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/1035) (S. Sayısı: 927) 103:111,221:230 

IX.- SORULAR VE CEVAPLAR 1 1 2 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 112:220 
1.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in TCK'nın basınla ilgili 

hükümlerini yeniden düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/5666) 112:113 

2.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Acil Eylem Planı 
kapsamındaki faaliyetlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in 
cevabı(7/5673) 114:122 

3.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Er
zurum İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve 
aynlan ödenek miktarına, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in 
cevabı (7/6156, 6329) 123:131 

4.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, ihraç edilen meyve-seb-
zelerin iade edilmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Meh
met Mehdi EKER'in cevabı (7/6158) 132:134 

5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Ak
saray İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6190) 134:13 6 

6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Er
zurum İline yapılan yatırımlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6191) 137:140 

7.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Almanya'nın, Alman vatandaşı 
Türklere yönelik uygulamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6202) 141:142 

8.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Devlet Denetleme Kurulunun 
hazırladığı raporlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6213) 143:149 
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9.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, yanlışlıkla vatan
daşlıktan çıkarılan bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/6223) 

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, alerjik tep
kilere neden olduğu gerekçesiyle kavak ağaçlarının kesilmesine ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/6249) 

11.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında 
Bartın iline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/6252) 

12.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, pirinç ithalatına ve kontrol 
belgesi düzenlemesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet 
Mehdi EKER'in cevabı (7/6254) 

13.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, ülkemizin 
hububat üretimi ve ithalatı ile TMO'nun destekleme alımlarına ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6255) 

14.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, çiftçilere yapılan 
Doğrudan Gelir Desteği ödemelerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6256) 

15.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, süt ve yumurta fiyat
larındaki düşüşe ve bazı sorunlara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6257) 

16.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Dünya Ban
kasının yolsuzluk ve yönetişim kriterleri endeksine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/6288) 

17.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Diyarbakır İlinin toplu 
konut projelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6293) 

18.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Diyarbakır İlindeki 
besiciliğe ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi 
EKER'in cevabı (7/6326) 

19.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Diyarbakır İlindeki 
çiftçilere ödenecek destekleme primlerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyiş
leri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6327) 

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6339) 

21.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/6345) 

22.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, bölünmüş yol yapımı 
amacıyla kamulaştırılan arazilerin bedellerinin ödenme durumuna ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/6348) 
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23.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane îlinde 
2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek mik
tarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın 
cevabı (7/6349) 

24.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, THY'nın Adnan Menderes 
Havalimanından doğrudan yurt dışı seferinin olmamasına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/6350) 

25.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ İli Muratlı 
ve Şarköy Kültür Merkezi inşaatlarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6384) 

26.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, İzmir Resim ve Heykel 
Müzesinde sergilenmekte olan iki tablonun muzır bulunup kaldınlmasına 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6385) 
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L- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Birinci Oturum 

Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Çevre Koruma Kurumunun çalışmaları ile Muğla îli 
çevresindeki özel çevre koruma alanları içinde kalan yerleşim bölgelerindeki sorunlara ve bu 
konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Çevre ve Orman Bakanı Os
man Pepe, 

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul Sarıyer İlçesinde hazine arazileri üzerindeki 
tapu tahsis belgeli bina sahipleri ile kooperatif üyelerinin sorunlarına ve bu konuda alınması 
gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh
met Ali Şahin, 

Cevap verdi. 
Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin, Şanlıurfa İli 2004-2005 eğitim-öğretim yılının değer

lendirmesine ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı. 
Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 40 milletvekilinin, muz üreticilerinin sorun

larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/290), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini 
alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'a yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekil
lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ile, 

15.6.2005 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 941 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 27.5.2005 Tarihli 5356 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 104 ve 175 inci maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderme tezkeresinin 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyon
lardan Gelen Diğer İşler" kısmının 3 üncü sırasına, 4 üncü sırasında yer alan 891 sıra sayılı kanun 
tasarısının 4 üncü sırasına, 14.6.2005 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 934 sıra sayılı kanun tek
lifinin 48 saat geçmeden 5 inci sırasına, 284 üncü sırasında yer alan 932 sıra sayılı kanun teklifinin 
6 ncı sırasına, 3 üncü sırasında yer alan 839 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına, 6 ncı sırasın
da yer alan 871 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci sırasına, 15.6.2005 tarihli gelen kâğıtlarda yayım
lanan 940 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat geçmeden 9 uncu sırasına, 280 inci sırasında yer alan 
927 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu sırasına alınmasına 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, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısının (1/984) (S. Sayısı: 911) 
görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 

Ertelendi. 
3 üncü sırasına alınan, Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen, Tür

kiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 5356 Sayılı Kanunun 

- 6 -



T.B.M.M. B : 113 16 . 6 . 2005 O : 1 

(1/1052) (S.Sayısı: 941) birinci görüşmesi tamamlandı; ikinci görüşmesine en az 48 saat geçtikten 
sonra başlanabileceği açıklandı. 

Saat 19.00'da toplanmak üzere, Birinci Oturuma 17.56'da son verildi. 

Ali Dinçer 
Başkanvekili 

Ahmet Gökhan Sarıçam Mehmet Daniş 
Kırklareli Çanakkale 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

İkinci ve Üçüncü Oturumlar 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
4 üncü sırasına alınan, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Gülhane Askerî Tıp 

Akademisi Kanunu ve Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlık
larına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/1002,1/351, 
1/960) (S. Sayısı: 891), görüşmesini müteakiben, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

5 inci sırasına alınan, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 2 milletvekilinin, Sağlık Hizmet
leri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet 
Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarınm Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifinin (2/506) (S. Sayısı: 934) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 4 üncü 
maddesine kadar kabul edildi. 

16 Haziran 2005 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, bir
leşime 23.0l'de son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Bayram Özçelik Ahmet Gökhan Sarıçam 
Burdur Kırklareli 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Mehmet Daniş 
Çanakkale 
Kâtip Üye 
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No.: 157 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

16 Haziran 2005 Perşembe 

Raporlar 
1.- Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı; Karayolları 

Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Manisa Milletvekili Hasan 
Ören'in 2918 Sayılı Karayollan Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; 
Yalova Milletvekili Şükrü Onder'in, Karayollan Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi; Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut'un, Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Erdal Karademir ile 18 Millet
vekilinin, 13.10.1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayollan Trafik Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum ve İçişleri Komisyonları Raporları (1/905, 1/347, 
2/287,2/330, 2/353, 2/507) (S. Sayısı: 933) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) (GÜNDEME) 

2.- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklanna Dair 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) (GÜNDEME) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1015) (S. Sayısı: 936) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) (GÜNDEME) 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında As-
keri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S. Sayısı: 938) (Dağıtma 
tarihi: 16.6.2005) (GÜNDEME) 

5.- Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Protokolünün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1023) 
(S. Sayısı: 939) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) (GÜNDEME) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

16 Haziran 2005 Perşembe 
BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 

KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113 üncü Birleşimini 
açıyorum. 

III.- Y O K L A M A 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 3 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 pusulalanm, görevli personel aracılığıyla, 3 dakikalık süre içerisinde Başkan
lığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur, Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.10 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.20 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113 üncü Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

III.- Y O K L A M A 
BAŞKAN - Açılış yoklamasında toplantı yetersayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, yoklama işlemini tekrarlayacağım. 
Yoklama için 3 dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Saym milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Afyonkarahisar İli Başmakçı İlçesindeki tavuk ve yumurta üreticilerinin 

sorunları hakkında söz isteyen, Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'ye aittir. 
Buyurun Sayın Ünlütepe. 
Süreniz 5 dakika. 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyonkarahisar İli Başmakçı İlçesindeki 

tavuk ve yumurta üreticilerinin sorunlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gün
demdışı konuşması 

HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinize öncelikle say
gılar sunuyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, iki gün önce Sandıklı İlçemizde akşamüzeri meydana gelen bir 
dolu sonucu, bu ilçemize bağlı Hırka, Emirhisar, Sorkun Kasabaları, Kızılca, Alagöz ve Baştepe 
Köylerinde ekili bulunan araziler tamamen ortadan kalkmış, yok olmuş ve çok büyük bir miktarda 
hasar husule gelmiştir. Sabahleyin ilçe kaymakamıyla yaptığım görüşmede aldığım bilgilere göre, 
hasar tespit işlemlerinin devam ettiğini, 30 000 dönüm arazide ürünün tamamen hasarlı olduğunu 
belirtmişlerdir. 

Sevgili arkadaşlar, çiftçilerimiz, zaten, yapılan ekonomik uygulamalar sonucu mağdur durum
dadır. Hasat döneminin geldiği de düşünülürse, bu dönemde bu belirttiğimiz bölgelerdeki insan
larımızın, çiftçilerimizin, üreticilerimizin ürettiği ürünlerin yüzde 90'ı tamamen harap olmuştur. Bu 
mağdur duruma düşen çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum, Allah'tan, bir daha böyle bir olayla kar
şılaşmamalarını diliyorum. 

Ben, bir şeyi daha burada rica ederek, sözlerime, gündemimin ana konusuna girmek istiyorum. 
2090 sayılı Yasaya göre, çiftçilerimizin zararının karşılanabilmesi için, tüm mal varlığının yüzde 
40'ının hasar görmesi gerekmektedir. Halbuki, burada, çiftçilerimizin ekmiş olduğu alanlardaki 
patates, haşhaş, pancar, buğday gibi ürünler ve arpa tamamen harap olmuştur. Bu bölgelerdeki çift
çilerimizin ihtiyaçlarının hükümetçe öncelikle giderilmesini ve bu konuda gerekli ilginin gösteril
mesini rica ediyorum. 
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Sevgili arkadaşlar, gündemimdeki konu, yöremizdeki tavuk ve yumurta üreticilerinin sorunları 
üzerinde düşüncelerimi açıklamak. İlimiz Merkez îlçe, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ile Şuhut İl
çelerimizde tavuk ve yumurta üreticilerinin sorunlarını bir nebze sizlere anlatmak istiyorum. 

Ülkemizde, geçmişte yaşanan ekonomik krizlerin etkileri, kim ne derse desin, aradan geçen 
zamana ve hükümet tarafından ekonominin düzeltildiği yönünde pembe bir tablo çizilmesine rağmen, 
artarak devam etmektedir. Esnaf, sanatkâr, sanayici, işçi, köylü, tüm kesimler, her geçen gün biraz 
daha batağa sürüklenmekte, kapanan işyeri sayısı 2001 krizi döneminin sayılarını bile aşmaktadır. 
Sadece ilimizden söylemek istersem, 2004 yılında 3 018 esnaf işyerini kapatmıştır. 2003 yılında 
kapanan işyeri sayısı ilimizde 4 083'tür, 2002'de 3 019'dur. Her yıl çoğalan bir sayıyla, esnaf, işyer
lerini kapatmakta, ticareti terk etmektedir. Bu esnafın ekonomik uygulamalarından, elbette, yumurta 
üreticileri de bu dönem, en kötü dönemini yaşamaktadır. Tavuk ve yumurta üreticiliği, Afyon-
karahisar'da, özellikle de Başmakçı, Dazkırı, Evciler ve Şuhut İlçelerimizde oldukça yaygın bir şekil
de yapılmaktadır. İstanbul'un yumurta ihtiyacının yüzde 65'i, Türkiye'nin yumurta ihtiyacının da yüz
de 25'i ilimizden karşılanmaktadır. Ülke çapında yumurta borsası Başmakçı İlçemizde kurulmaktadır. 

Bu sektörde böylesine yaygın bir ağırlığı olan ilimizde, üreticilerin çok büyük bir kısmı ağırlaşan 
piyasa koşullan nedeniyle işletmelerini kapatmış, kalan küçük bir kısmı ise batma noktasına gelmiş
tir. Örneğin, Merkez İlçede bulunan 120'ye yakın büyük çiftlikten bugün ayakta kalan 30 civarındadır. 
Başmakçı İlçemiz ve yöresinde, Dazkırı ve Evciler yöresinde de son beş yıl içinde 1 400 tavuk çift
liği kapanmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Halil Bey, süreniz doldu; ama, Çakırköy'den de bahsetmek kaydıyla, size 1 dakika 

eksüre veriyorum. 
HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Tamamlamaya çalışacağım Sayın Başkanım. 
Böyle bir ortamda, tavukçulukla ve yumurtacılıkla uğraşanların düştükleri ekonomik durum

dan kurtulmaları için iktidarın desteğine ihtiyaçları vardır. Bu sektördeki en büyük sorunlardan biri 
yüksek maliyet girdileridir. Tavukçuluk maliyetlerinin yem ve diğer hammadde girdilerinde bazı 
kalemlerin Katma Değer Vergisinin yüzde 1, bazılarının yüzde 8, bazılarının ise yüzde 18 oranında 
olması, maliyet dengelerini tamamen bozmaktadır. Yumurtanın Katma Değer Vergisinin yüzde 8 ol
ması, faturalı satış yapan üreticileri de zor durumda bırakmaktadır. Bugün, yumurtanın maliyeti 90 
lira iken, serbest piyasada anaç yumurtanın birim fiyatı, pazartesi günü itibariyle 70 liradır. Açık
çası, bu ortamda, yumurta üreticilerinin ayakta durabilmeleri zordur. 

Ayrıca bir şeye daha değinerek sözlerimi sona erdirmek istiyorum. Üretim planlamasının yapıl
ması, arz ve talep dengesinin kontrol altında tutulması, olası dalgalanmalardan üreticinin korunması 
için de gereklidir. Bu konuda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bir çalışma yapıyor; Türkiye 16 tarım 
havzasına bölünerek, Avrupa Birliği sürecinde tarımda rekabetin sağlanması, üretimin belli bölgeler
de planlı bir şekilde yoğunlaşması amaçlanıyor. Bu 16 tarım havzasına baktığımızda şunu görüyoruz: 
Yumurtanın sıklet merkezi olan Afyon, yumurtacılık, tavukçuluk bölgesinin içine alınmamıştır. Ne 
acıdır ki, tavukçuluk ve yumurtacılık sektörünün lokomotifi, Türkiye yumurta ihtiyacının yüzde 
25'ini karşılayan Afyonkarahisar, tavukçuluk havzasının içine alınmamıştır. Tarım ve Köyişleri Sayın 
Bakanından, bu yanlışlığın öncelikle giderilmesi yönünde taleplerimi yeniliyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bir şeyle sözlerimi sona erdiriyorum. Sandıklı İlçemize, bugün, 
kaçak olarak, Kıbrıs üzerinden Mersin'e gönderilen patates gelmektedir. Patates üreticilerinin sorun
ları konusu üzerinde geçen dönem Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Geçen dönem, 
patates üreticileri 120-150 000 liraya mal ettiği patatesi, 80-100 000 liraya satabilmişlerdir. Eğer, bu 
dönem de, kaçak olarak giren patatesin önüne geçemezseniz, çiftçi, geçen yıldan daha büyük bir 
mağduriyetle karşı karşıya kalacaktır. Geçen yılki sadece Sandıklı İlçemizdeki zarar 10 trilyonun 
üzerindedir. 
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Sevgili arkadaşlar, çiftçi mağdurdur, tavuk üreticisi mağdurdur; bu mağduriyetlerin gideril
mesinde hükümetin daha fazla ilgi göstermesi ve sorunların çözümünde yardımcı olması dileğiyle, 
hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. ( CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, fındık dikim alanlarının tespitine dair Bakanlar Kurulu 
kararı hakkında söz isteyen Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'a aittir. 

Buyurun Sayın Çakır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
2.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, fındık dikim alanlarının tespitine dair Bakanlar 

Kurulu kararına ilişkin gündemdışı konuşması 
MUSTAFA ÇAKIR (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde tarım alanında 

çalışan çok büyük bir üretici kesimini ilgilendiren fındık üretim alanlarının yeniden belirlenmesi 
hususunda gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malumlarınız olduğu gibi, fındık alanlarının tespiti 2844 
sayılı Fındık Kanunu olarak bilinen yasaya dayanılarak, Bakanlar Kurulunca tespit edilmektedir. En 
son, Bakanlar Kurulunca 2001/3267 sayılı Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar, 24 Kasım 2001 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Takdir edersiniz ki, birçok ilimiz ve ilçelerinde, bu fındık kararnamesi, bugün için son derece 
yetersiz hale gelmiştir. Düzce İlimizin bütün ilçelerine, Artvin'in Murgul ve Hopa İlçelerine, Kas
tamonu'nun Doğanyurt, Sakarya'nın Kaynarca, Karapürçek ve Ferizli İlçeleri ile Samsun İlimizin 
merkeze bağlı köylerimize, Baframıza, Alaçamımıza, Yakakentimize, Ondokuz Mayısımıza, Tek-
keköyümüze baktığımızda bu yetersizliği çok açıkça görmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; fındık üretimimizden sağlanan ihracat gelirimiz 1 milyar 
doları aşmıştır. Karadeniz Bölgemizde ve özellikle, başta Samsun'da olmak üzere, eğimi yüzde 
6'nın üzerindeki alanlarda, alternatif başka üründen gelir elde edilmesi mümkün olmamakta veya 
ürün değeri çiftçilerimizin emeğini bile karşılamamaktadır. 

Fındık üretimi, ülkemizde, zaten, sınırlı sayıda ilimizin iklim ve coğrafî şartlan içinde yapılabil
mektedir. Dünya ülkeleri fındık ürününü gün geçtikçe daha iyi tanımakta, pazarlama alanı büyümekte 
ve ülke ekonomimize katkısı artmaktadır. Fındık üretimi, bu özellikleriyle üreticilerimizin yaşam 
kalitesini yükseltmekte ve ülkemize ihracat geliri bakımından büyük katkılar sağlamaktadır. Bunun 
yanında, fındık üretimi iklim şartlanndaki en küçük değişimden büyük oranda etkilenmekte ve rekol
tede düşüşler olmaktadır. Bu da ülkemizin dünya piyasasına sunduğu ürün arzını olumsuz yönde et
kilemektedir. Dünya fındık üretiminde belirleyici olan ülkemizin, olumsuz koşullardan etkilenmeyeceği 
bir üretim alanını her zaman muhafaza etmesi gerektiğinin önemli olduğunu düşünmekteyim. 

2844 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ve 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları görülecek 
lüzum üzerine ve talepteki gelişmelere göre fındık üretimine izin verilecek alanlar ile ilgili Bakan
lar Kurulunun yeni kararlar alabileceği konusunda gayet açıktır. 

Samsun'un fındık üretimine izin verilen ilçeleri sadece Çarşamba, Terme, Ayvacık ve Salıpazarı 
İlçeleridir. 

Çarşamba'da 240 000, Terme'de 247 000, Ayvacık'ta 45 000, Salıpazarı'nda 205 000 dekar 
alanda fındık dikilidir. 

Samsun İlimizin merkezine bağlı yerleşim yerlerinde 38 000, Bafra'da 10 000, Alaçam'da 545, 
Yakakenfte 362, Ondokuz Mayıs'ta 21 512, Tekkeköy'de 26 350, Kavak'ta 155, Asarcık'ta 500 dekar 
alan fındık ekilidir. 

Fındık ekili alanlarımızda ekonomimize daha yüksek katkı sağlayacak alternatif ürünlerin 
başında, yine, fındık ürünü gelmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

- 1 2 -



T.B.M.M. B:113 16 .6 .2005 0 : 2 

BAŞKAN - Buyurun. 
MUSTAFA ÇAKIR (Devamla) - Bu yüzden, Samsun'un bu ilçelerinde de fındık üretimine 

muhakkak izin verilmelidir. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızdan, her zaman olduğu gibi, ilgili taraflarla koordineli bir 

çalışma yaparak fındık alanlarının tespitinin güncelleştirilmesini, bu sorunla yüz yüze olan vatan
daşlarımız adına ümitle beklemekteyiz. 

Bu dilek ve temennilerimle, Yüce Heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, küreselleşme ve yarattığı toplumsal sorunlar hakkında 

söz isteyen İzmir Milletvekili Sayın Hakkı Ülkü'ye aitir. 
Buyurun Sayın Ülkü. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
3.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, küreselleşmeye ve yarattığı toplumsal sorunlara ilişkin 

gündemdışı konuşması 
HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce çeşitli defalar, 

üreticilerle ilgili, esnaflarla ilgili, Petkim'in, TUPRAŞ'm özelleştirilmesiyle ilgili olarak söz alma 
girişiminde bulundum; ancak, o zamanlar söz verilmedi ya da verilemedi. Bütün bunların bileşkesi 
olarak, ben de, küreselleşmenin yarattığı toplumsal sorunları anlatırsam bunları da kapsar diye 
çıtayı yükselttim; söz verdiler; teşekkür ediyorum, öncelikle de Sayın Başkana. 

Şimdi, fiilî bir durum olarak, içinde bulunduğumuz küreselleşmeyle dünyanın yaşadığı en 
temel gerçek, sermaye hareketlerinin tümüne yayılması ve sınır tanımaması olarak ifade edilebilir. 
Küreselleşmenin, özellikle teknolojik gelişmelerin paralelinde, dünyayı bir fınans piyasasına çevir
diğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Birleşmiş Milletler İnsanî Kalkınma Raporuna göre, dünyada her 
gün 1,5 trilyon dolardan fazla para el değiştirmektedir. Sermayenin bu inanılmaz hızla el değiştir-
mesiyle yaratılan rant sonucu, reel ekonominin payı da giderek azalmaktadır. Bu da, üretime ayrılan 
sermaye paylarının; yani, yatırımların azalmasına neden olmaktadır. 

Para hareketlerinin bunca hız kazanmasının yıkıcı sonuçlan oluyor tabiî. Sıcakpara diye ifade 
edilen sermaye, hiçbir sorumluluğu olmaksızın, tüm dünyada rahatça hareket edebilmekte, girdik
leri piyasada umdukları kâr hadlerine ulaşmazlarsa, anında bir başka ülkenin piyasasına girebilmek
tedir. Asya krizini, onu izleyen Rusya ve Latin Amerika krizleri ile ülkemizin 2001 ve 2002'de 
yaşadığı krizleri buna örnek olarak verebiliriz. 

Bunun yanında, küresel ekonominin başka bir temel özelliği de uluslararası şirketlere dayan
masıdır. 1970'li yıllarda çokuluslu şirketlerin sayısı birkaç yüzü geçmezken, günümüzde bu sayı 40 
000'i aşmaktadır. Dünyadaki belli başlı 200 şirketin global cirosu bütün dünyadaki ekonomik 
faaliyetlerin dörtte Tinden fazladır. Bu durumda, başka bir çarpıcı örnek de, kimi çokuluslu şirket
lerin cirolarının birçok gelişmiş ülkenin millî gelirinin bile üzerinde olmasıdır. 

Uluslararası şirketler küreselleşmenin en önemli ekonomik belirleyicisi olarak görülmektedir. 
Ancak, bu şirketler, izledikleri üretim politikalarıyla, ülkelerin toplam gelirlerini ve bu gelirlerin 
dağılımını da önemli ölçüde etkilemektedirler. Özellikle küreselleşmenin yeni bir dalga olarak or
taya çıktığı 1980'lerin başında, hem ülkeler arasında hem de ülkelerin kendi içinde gelir dağılımı 
giderek kötüleşmektedir. Bu konudaki rakamlar çok çarpıcıdır ve şu gelişmeleri ifade etmektedir: 
Dünyanın en zengin ülkesi ile en fakir ülkesinin ortalama geliri arasındaki oran, 20 nci Yüzyılın 
başlarında 9/1 iken, günümüzde bu oran 60/1 olmuştur. 

Küreselleşme, gelir dağılımı bozukluğuna paralel olarak sosyal refah devleti anlayışının yıkıl
masıyla birlikte, işsizlik oranlarını da hızla artırmıştır. Özellikle küresel rekabete vurgu yapan 
hükümetler, işgücü üzerindeki sosyal amaçlı koruma mekanizmalarını kaldırma eğilimindedirler. 
Tıpkı, bugün, Türkiye'de olduğu gibi. 
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Küreselleşme hareketi, yüksek olan sermayenin yararına işlemekte, dolaşım olanağı bulun
mayan ya da çok düşük olan emek faktörünün de zararına çalışmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; küreselleşme, dünya üzerinde sınırlı sayıdaki insanı mut
lu ederken, büyük çoğunluğu açlığa, yokluğa ve işsizliğe mahkûm etmektedir. 

Ülkemizin bu küresel gerçekler karşısında aldığı tutum ise, maalesef, küreselleşmenin gönüllü 
kölesi olmaktan ibarettir. Türkiye Cumhuriyetinin ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak, 
Sayın Ali Babacan, 2005 yılında, Türkiye'de özelleşme ve yabancı sermaye girişinde rekorlar 
kırılacağını ifade ederek, bunu açıkça da ifade etmektedir. Hemen arkasından da, Başbakanımız "iş
sizliği Almanya çözememiş, ABD çözememiş, ben mi çözeceğim" diyerek, uyguladığı politikaların 
yaratacağı sosyal sorunları şimdiden meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Yani, küreselleşmeye uygun 
olarak, sermayenin her anlamda önü açılmakta, ortaya çıkacak sosyal problemler ise, meşru ve 
olağan karşılanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AKP Hükümetinin, iktidara geldiği günden beri, ulus
lararası finans çevrelerinin güdümünde uyguladığı iktisadî ve malî politikaların ülkemiz halkına 
yüklediği ağır faturanın karşılığı, her gün yeniden ortaya çıkıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım Hakkı Bey. 
HAKKI ÜLKÜ (Devamla) - AKP bir yandan ülke ekonomisinin belkemiği olan TÜPRAŞ, 

Tekel, Petkim, Erdemir ve Türk Telekom gibi kuruluşlarımızı satışa çıkarırken, ihracata dönük 
üretim modeli uygulamasının bedeli olarak da ucuz işgücü anlayışıyla halkımızın yaşadığı yoksul
luğu ve işsizliği daha da artırmaktadır. 

Geçtiğimiz günlerde Devlet İstatistik Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, ülkemizde, yok
sulluk sınırının altında yaşayanların sayısı 19 400 000'e çıkmıştır. Devlet İstatistik Enstitüsünün 
açıkladığı işsizlik rakamlarına göre ise, çalışabilir nüfusumuzun yüzde 11,7'si yani 2 750 000'i işsiz 
durumdadır. İstihdam edilen 20 838 000 kişinin neredeyse yarısı kayıtdışı çalışmaktadır. Şu da 
bilinmektedir ki, gerçek rakamlar, açıklanan bu resmî rakamların çok üstündedir. 

Ekonomide yürütülen IMF ve uluslararası sermaye güdümlü politikaların yarattığı sosyal 
sorunların en bariz örneği ise, bir tür sosyal patlama diyebileceğimiz ve her gün katlanarak artan 
kapkaç, hırsızlık, gasp ve cinayet olaylarıdır. Öyle ki, yaşanan olaylar, artık, gazetelerin 3 üncü say
falarına da sığmaz hale gelmiştir. AKP Hükümetinin yaptığı gibi, bu kadar fazla kraldan çok kralcı 
olmak kabul edilemez. 

Tabiî ki, küreselleşmeye karşı devlet yeniden yapılandırılacaktır; fakat, hükümetin yeniden 
yapılanmadan anladığı tek şey özelleştirmedir, ülkemizin paha biçilmez zenginliklerinin ulus
lararası şirketlere sunulmasıdır. 

Bakın, küreselleşme sürecinde istenen şey, devletin, halka değil, sermayeye hizmet etmesidir; yani, 
mesele, ulusdevlet meselesi değildir; mesele, artık, halkların meşru organizasyonları denilebilecek dev
let tüzelkişiliklerinin tasfiye edilmesi ve halkların sermayenin insafına terk edilmesidir. 

En liberal gelişmiş ülkeler bile, bugün, sermayenin serbestleşmesi anlamında, kuralsızlaştır
mayı, sıcakparanın serbestçe giriş çıkışını kabul etmemekte ve ülkeleri için yaşamsal önemdeki ik
tisadî kuruluşları özelleştirme yoluna gitmemektedirler. AB Anayasasının Fransa ve Hollanda'da 
reddinin liberal politikalara karşı tepki olduğu bir gerçektir. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bir vurgu daha yapmak istiyorum. Halklarını düşünen dev
letler, yeni dönemin yeni gereklerine, piyasa karşısında düzenleyici, denetleyici ve yönlendirici 
politikalar üreterek cevap vermektedir. Peki, bizim derdimiz nedir? Ekonomiyi düzeltmek için 
farklı politikalar uygulanamaz mı? Eğer reform buysa, şimdiki durumsa, bunu herkes yapar; ama, 
o zaman elinizde yönetebileceğiniz bir devlet bile kalmaz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; halkların temel örgütlenmesi olan devletlerinden başka 
hiçbir gücü kalmamıştır. Bu meşru yapının yürütme yetki-sini elinde bulunduranlar halk için çalış
mak zorundadır. Ekonomi üzerindeki demokratik denetim, IMF'nin değil, halkın sesine kulak 
vererek gerçekleşebilir. 

Hükümet, bugün, en iyimser değerlendirmeyle, ağaçlara bakarken ormanı görememe durumunu 
yaşamaktadır. Çünkü, Sayın Ali Babacan, özelleştirmede ve sermaye girişinde bu yıl rekorlar 
kırılacağını söylerken, ülkemizi ve halkımızı küresel güçlerin eline teslim ettiklerinin farkında değil 
gibi görünüyorlar. Oysa, biz, Türkiye olarak, AKP Hükümeti eliyle hızla küresel sorunların içine 
doğru sürüklenmekteyiz. İşsizlik, yoksulluk, açlık ve hızla artan suç olayları bugün Türkiye'nin 
yaşadığı en temel gerçeklerdir. 

Halkımızı devletsiz bırakmayalım, IMF heyetleri karşısında el pençe divan durup, halkı azar
lamakla, küresel güçlerin maşası gibi davranmak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerine yakışan bir 
tavır değildir. 

Bu düşüncelerle, herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başka-na da, gösterdiği 
tolerans için teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
(10/128) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Başkanvekili seçimine ilişkin tez

keresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 
Bu arada, oturum boyunca Kâtiplerin oturarak okumalarını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
L- (10/128) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan Başkanvekilliği 

seçimine ilişkin Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/851) 
Tarih: 14. 6.2005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuz, Başkanvekili seçmek üzere 15. 6.2005 günü saat 14.30'da Ana Bina PTT Kar

şısı Araştırma Komisyonu Toplantı Salonunda 7 üyeyle toplanmış ve aşağıda ismi yazılı sayın üye 
belirtilen göreve seçilmiştir. 

Recep Özel 
Komisyon Başkanı 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi Aldığı Oy 
Başkanvekili: Mehmet Kılıç Konya 7 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Komisyondan istifa tezkeresi vardır; okutuyorum: 
2.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un TBMM Anayasa Komisyonu üyeliğinden 

çekildiğine ilişkin önergesi (4/305) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

TBMM Adalet Komisyonunda görev alacağımdan, halen üyesi bulunduğum TBMM Anayasa 
Komisyonundan ayrılmak istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 16.6.2005 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 2 tezkeresi vardır; ayrı ayrı okutup, 

oylarınıza sunacağım. 
3.- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in Moğolistan'a yaptığı resmî ziyarete katılacak milletve-kil-

lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/852) 
14.6.2005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in, 10-12 Mayıs 2005 tarihlerinde Ulanbator'da düzenlenen 

Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu IV. Dönem Toplantısına katılmak üzere, bir 
heyetle birlikte 9-13 Mayıs 2005 tarihlerinde Moğolistan'a yaptığı resmî ziyarete ekli listede adları 
yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu 
kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
Liste: 
Mehmet Yıldırım (Kastamonu) 
Taner Yıldız (Kayseri) 
Ufuk Özkan (Manisa) 
İdris Sami Tandoğdu (Ordu) 
Engin Altay (Sinop) 
Osman Kılıç (Sivas) 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur; birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.53 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 15.05 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113 üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3.- Devlet Bakam Kürşad Tüzmen'in, Moğolistan'a yaptığı resmî ziyarete katılacak milletve

killerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/852) (Devam) 
BAŞKAN - Başbakanlık tezkeresinin oylanmasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, tezkereyi yeniden oya sunacağım ve karar yetersayısı arayacağım. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; kabul edilmiştir. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
4.- Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un, Birleşik Arap Emirliklerine yaptığı resmî ziyarete 

katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/853) 
14.6.2005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un, Dubai'de düzenlenen Arabian Travel Market 2005 

Turizm Fuanna katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere 3-6 Mayıs 2005 tarihlerinde Birleşik 
Arap Emirliklerine yaptığı resmî ziyarete, Samsun Milletvekili Mustafa Demir'in de iştirak etmesi 
uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
Öneriyi okutuyorum: 

V.- ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin CHP Grubu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 16.6.2005 Perşembe günü (bugün) yapılan toplantısında siyasî parti grup

ları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasın arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kemal Anadol 

CHP Grubu Başkanvekili 
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Öneri: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan 

Gelen Diğer İşler" kısmının 149 uncu sırasında yer alan 568'e 1 inci ek sıra sayısının, bu kısmın 5 
inci sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Grup önerisi üzerinde söz isteyenler var. 
Lehte söz isteyenler; Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart, Ankara Milletvekili Sayın Yakup 

Kepenek; aleyhte söz isteyenler, Adıyaman Milletvekili Sayın Hüsrev Kutlu, Tokat Milletvekili 
Sayın Zeyid Aslan. 

Konuşma süreleri 10'ar dakikadır. 
îlk sırada, Sayın Atilla Kart konuşacaklar. 
Buyurun, Sayın Kart. (CHP sıralarından alkışlar) 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 

tarafından Danışma Kuruluna sunulan Grup önerisi hakkında lehte konuşmak üzere söz almış 
bulunmaktayım; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, gündeme getirdiğimiz dosya, Düzce Milletvekili Sayın Fahri 
Çakır'la ilgili bir dosya. İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili dosyalara bu hafta ara veriyoruz. 

Düzce Milletvekili Sayın Fahri Çakır hakkındaki suçlama, genel bir tehlike doğuracak şekilde 
bina yıkılmasına ve ölüme neden olma suçudur. Bu olayda ölü sayısı 20 kişidir. Daha açık bir 
ifadeyle, 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen Düzce depreminden söz ediyorum değerli ar
kadaşlarım. Bu depremde yıkılan bir binadan söz ediyorum; yani, klasik anlamda dikkatsizlikle, 
tedbirsizlikle yol açılan bir trafik olayından değil, bir depremde bina yıkılmasına yol açmadan söz 
ediyorum. Bu binanın eksik, hatalı malzeme kullanımı veya yanlış proje sebebiyle yıkılmasından 
söz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu dosyada Sayın Çakır ile birlikte 3 kişi daha, Türk Ceza Kanununun 
383/2 nci maddesine muhalefetten yargılanmışlar, sözü edilen kişiler birer yıl ağır hapse mahkûm 
olmuş, 59 uncu madde uygulamasıyla bu ceza on ay ağır hapse düşmüş. Başka bir ifadeyle, Sayın 
Çakır ile benzer konumda olan kişiler yönünden de bir mahkûmiyet kararı verilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, bir deprem olgusuyla karşı karşıya. Sistemin çelişkilerinden ve 
zafiyetlerinden yararlananlar, imar mevzuatını altüst ederek, acımasızca kâr hırsıyla insanların top
lu ölümlerine yol açıyorlar. Bunun en acı örneklerini, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hep 
birlikte yaşadık. Bu depremden, daha sonra meydana gelen Bingöl depremlerinden yine almamız 
gereken dersleri maalesef alamadık. 

Sistemin yanlışlarını tespit etmek ve kuralların eşit olarak uygulanmasını sağlamak yerine, bazı 
günah keçilerini tespit ettik, onlara yüklendik, böylece vicdanlarımızı kendimizce rahatlattık ve 
görevimizi de yapmış olduk. Keşke gerçeklere çözüm bulmak bu kadar kolay olabilseydi. 

Bakın değerli arkadaşlarım, bu günah keçilerinden birisi de, kamuoyunun yakından tanıdığı 
Veli Göçer idi. Veli Göçer, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı; aynı maddeden yargılan
dı, Sayın Fahri Çakır'ın yargılandığı maddeden yargılandı; yirmibeş yıl ceza aldı değerli arkadaş
larım. Veli Göçer, yirmibeş yıl ağır hapse mahkûm oldu, 5 ayrı binanın yıkılmasına yol açtığı için; 
her bir olay için beşer yıl olmak üzere, bu cezayı aldı. 

Konya mahkemesi, Düzce mahkemesinden farklı olarak, olayda üst sınırı uyguladı. 
Yanlış değerlendirilmemesi için hemen ifade ediyorum; Veli Göçer'e verilen cezayı, yerindedir 

yerinde değildir, azdır çoktur şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutmuyorum. Olayın halen Yargıtay 
aşamasında olduğunu biliyorum. Anlatmak istediğim, suçlamanın niteliği, vahameti ve sosyal 
boyutudur. 
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Peki, bu olaylar ve dosyalar konusunda Genel Kurul olarak biz ne yapıyoruz?! Bir taraftan, bu 
konularda, görünürde, sosyal ve teknik düzenlemeler yapıyoruz; diğer taraftan da, bu tür suç
lamalara maruz kalan, yasama faaliyetiyle doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi olmayacak bir suç
lamadan dolayı -ki, bu suçlama, bu dosyadaki suçlama mahkûmiyet aşamasına varmıştır- birilerini 
koruma zırhına bürümeye devam ediyoruz. Hiçbir şekilde izahı yapılamayacak bir uygulamadan 
söz ediyorum. Bu uygulamanın savunmasını ve haklılığını, hiç kimse ifade edemez, iddia edemez; 
bunun adı imtiyazdır değerli arkadaşlarım, bunun adı ayrıcalıktır. 

Bakın değerli arkadaşlarım, ayrıca şu savunma yapılıyor: Efendim, bu ve benzeri suçların mil
letvekiliyken işlenmesi pek mümkün değil, bunun örneği yok. Milletvekili olmadan evvel işlenmiş 
olan suçlardan dolayı da milletvekilliği görevini engellersek, millet iradesine aykırı davranmış 
oluruz gibi savunmaların zaman zaman yapıldığını biliyoruz. Değerli arkadaşlarım, yanlış bir 
savunma bu da. Milletvekili, bu yanlış ilişkilere doğrudan girmiyor. Nasıl giriyor; milletvekilinin 
ve bakanların akraba ve yakın çevresinde, bakıyoruz, hemen ticarî dehalar oluşuyor, hemen böyle 
bir grup oluşuyor. 23 yaşında, 25 yaşında olan, hiçbir iş tecrübesi olmayanların, bir anda, gemi nak
liyesi, deniz ulaşımı, mısır ithalatı... Beş, beş yetmiyor, yedi yıldızlı turistik oteller açtıklarını 
görüyoruz. Böyle bir gruplaşmanın doğduğunu, hemen, bir yıl içinde, iki yıl içinde bunun oluş
tuğunu görüyoruz ve bu insanların ithalat, ihracat, turizm sektörlerinde ağırlıklı olarak, milyon 
dolarlık işler yaptığını görüyoruz. Diğer taraftan da, geliyoruz, burada, Mecliste, bir taraftan fakir 
fukara, garip gureba söylemini sürdürüyoruz siyasî iktidar olarak. 

Değerli arkadaşlarım, bu söylemlerde bulunanları, ciddiyete ve inandırıcı olmaya bir defa daha 
davet ediyorum. Bakın, burada haftalardır anlatıyorum, hükümeti ve bürokratları haftalardır 
uyarıyoruz; hangi konuda uyarıyoruz -yine uyarmaya devam edeceğiz- 5 dokunulmazlık dosyasın
daki 400 000 000 dolarlık hazine zararından söz ediyorum değerli arkadaşlar. Yani, dokunulmazlık 
kurumunu amacı dışında kullandığımız zaman nasıl sonuçlara yol açıyoruz, bunu anlatmaya 
çalışıyorum. Üzücü ve düşündürücü olan husus, hükümet sözcüleri, Genel Kurulda bu konuda da 
kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye ve yanıltmaya ısrarla devam ediyorlar. 

Bakın, hep ifade ediyoruz; hukukî sorumluluk ile cezaî sorumluluk farklı kavramlardır. Ceza 
davasından beraat edebilirsiniz; ama, tazminattan sorumlu tutulabilirsiniz veyahut hakkında ceza 
davası açılmamış olsa bile, tazminat sorumluluğu doğabilecek haller vardır. İşte, bu haller, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesiyle ilgili, İGDAŞ, BELBİM, AKBİL dosyaları ile kayıp trilyon ve Maliye 
Bakanının 150 000 000 dolarlık sahtecilik, hayalî ihracat dosyasında bütün unsurlarıyla mevcut. Bu 
dosyalardaki sanık durumunda olanların tazmin sorumluluğunu bir tarafa bırakıyorum; bunların taz
min sorumluluğu hakkında, ceza zamanaşımının, tazminat zamanaşımını belli bir süre dur
duracağını herkes biliyor, bunu tekrar anlatmaya gerek yok. Benim anlatmak istediğim şu: Hakkın
da ceza davası açılmayan veya ceza davasından mahkûm olan ve bu suretle de hukukî sorumlu 
bulunan bu kişiler ve bu bürokratlar hakkında neden tazminat davalarını açmıyorsunuz diye 
soruyorum, sormaya da devam edeceğim. Burada, Borçlar Kanununun 60 inci maddesindeki 
zamanaşımını kesen ve ilave eden madde uygulanmaz değerli arkadaşlarım; bunun uygulanma yeri 
yok. Devam ediyorum tabiî... Bir mahkûmiyetten söz ettim. İhaleye fesattan dolayı İstanbul 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi kararıyla mahkûm olan Albayraklar grubu hakkında bu dava neden açılmıyor? 
Birisi gelsin, bana bu cevabı versin değerli arkadaşlarım. 

Bakın, bu kişiler ve gruplar hakkındaki tazminat davalarının zamanaşımları dolmak üzere. 
Maliye ve İçişleri Bakanlığı bürokratlarını ve hukuk birimlerini bir defa daha uyarıyorum. İçişleri 
ve Maliye Bakanları size bu davaların açılmaması için talimat vermiş olsalar bile, siz bu davaları 
açmak zorundasınız. İlgili bakanların vermiş olduğu bu talimatlar kanunsuz emir niteliğindedir. 
Kanunsuz emri yerine getiremezsiniz. Kanunsuz emir yerine getirilemez. Kanunsuz emri yerine 
getirdiğiniz takdirde, en hafif deyimiyle ifade ediyorum, görevi kötüye kullanmak ve tazminattan 
dolayı kişisel anlamda sorumlu olursunuz; bu, kaçınılmazdır. Birileri sizlerin hakkında bu yar-
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gılama sürecini mutlaka başlatır. Onun için, yasal görevlerinizin ve sorumluluklarınızın gereğini 
yapın diye ilgili bürokratları ve hukuk birimlerini bir defa daha uyarıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, akılcı düşünmeye davet ediyorum. Hepinizi, hepimizi akılcı düşünmeye 
davet ediyorum. Dokunulmazlık kurum ve kavramı, amacı dışında kullanılıyor. İçtüzük, eylemli ve 
organize bir şekilde ihlal ediliyor. Öylesine kötü kullanılıyor ki, siyasî iktidara karşı muhalefetin 
baskı altına alınmasını engellemek amacıyla getirilen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Atilla Bey, 1 dakikalık eksüre veriyorum. Lütfen, o süre içinde toparlayalım. 
ATİLLA KART (Devamla) - ...bu kürsü ve yasama sorumsuzluğunun yüz kızartıcı suçlar için 

bir koruma zırhı olarak kullanıldığını görüyoruz değerli arkadaşlarım. Onun için, diyorum ki, 
dokunulmazlık kurum ve kavramını amacı dışında kullanmaktan artık vazgeçelim. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, bu Mecliste, bu Meclisle bağlantılı olarak 22 Haziran 1991 
tarihinde "lojman cinayeti" adıyla müessif bir olayın işlendiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Dokunul
mazlık kurumunun amacı dışında kullanıldığı, bu davayla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararında da zikrediliyor değerli arkadaşlarım. O kararda özet olarak şu deniyor: Hazırlık soruştur
masının dokunulmazlık sebebiyle gereğince yapılamadığı; soruşturmanın üstü kapalı geçtiği; delil
lerin toplanamadığı ve bu durumun yargılamanın sıhhatini etkilediği ve bütün bunların da dokunul
mazlık kavramının amacı dışında kullanılması sebebiyle meydana geldiği ifade ediliyor. 

Maalesef, bizler, Genel Kurul olarak, şu anda 22 nci Yasama Döneminde -tekrar üzülerek ifade 
ediyorum- yaptığımız uygulama ve organize İçtüzük ihlallerimizle bu sonuca katkı sağlamaya 
devam ediyoruz. Bu sebepledir ki, geldiğimiz aşamada sizleri bir defa daha değerlendirme yap
maya, sağduyulu davranmaya davet ediyor; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Ankara Milletvekilimiz Sayın Yakup Kepenek; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakika. 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, 

hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, bugün 16 Haziran; 1970'te, İstanbul'da bir yürüyüşte yaşamını yitiren, hak 

ararken yaşamını yitiren işçilerimizi saygıyla anıyorum ve ülkemizde hak arama ve düşünce yönün
deki çalışmaları nedeniyle yaşam yitirmenin sona ermiş olmasını, bundan sonra böyle olayların ol
mamasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, ben, gündemimizde olan Sayın Çakır'ın dosyası üzerinde konuşacak 
değilim. Bu konuda değerli arkadaşım Sayın Kart gerekli teknik açıklamaları yaptı. Burada görüşül
mekte olan, Meclise gelen dosyalar, dokunulmazlıkların kaldırılması konusundaki tartışmalar aylar
dır sürüp gidiyor; ama, biz, burada, bir noktayı gözden kaçırıyoruz. Kaçırdığımız nokta şudur: 22 
nci Dönem, Üçüncü Yasama Yılını tamamlamak üzeredir ve biz, üç yıl boyunca, sürekli olarak, bu 
konuyu, CHP olarak, gündemde tutuyoruz; ama, çok üzülerek belirteyim ki, bu konuda gerekli an
layışı, yanıtı, işbirliğini, birlikte iş yapmayı, İktidar Partisi kanadından göremiyoruz, bulamıyoruz. 

Burada çok kısa bir hatırlatma yapmama lütfen izin verin. Buraya geldiğimiz günlerden baş
layarak, seçim öncesini bir tarafa bırakalım, dokunulmazlık meselesinin ele alınması için çaba har
cadık. Önce bir soru önergesiyle, Sayın Genel Başkanınız, Başbakanımız Tayyip Erdoğan'dan 
dokunulmazlık konusuna nasıl çözüm bulunacağını ben sordum. Sayın Şener'in imzasıyla verilen 
yazılı yanıtta, Anayasa değişiklikleri kapsamında bu konunun ele alınabileceği, sorunun karmaşık 
olduğu belirtildi. Sonuçta, bu konuda bir araştırma önergesi verildi ve Sayın Kutlu'nun başkanlığın
da oluşturulan bir komisyonda, bu konu ele alındı, ayrıntılı olarak çalışıldı. Geldiğimiz noktada, on
ca Anayasa değişikliği yapıldı; ama, ne hikmetse, nasılsa, dokunulmazlık konusu gündeme gelmedi. 
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Şimdi, değerli arkadaşlar, burada, belirtilmesi gereken önemli birkaç nokta var. Son Anayasa 
değişikliğini dün yaptık RTÜK'le ilgili. İşbirliği yaptık, elbirliği yaptık, Anayasayı değiştirdik; ama, 
dokunulmazlığa gelmedik, dokunamadık. 

Değerli milletvekilleri, o çalışmalar bağlamında birkaç konunun altını çizmeme izin verin. 
Gerek yerli gerek yabancı tüm uzmanlar, bu işin yetkilileri, herkes aşağı yukarı, milletvekili 
dokunulmazlığının, ülkemizdeki uygulanmasıyla, uygulanma biçimiyle çok geniş olduğunu, daral
tılması gerektiğini belirtiyorlar, bunun altını çiziyorlar; bu, bir. İkincisi, bir başka nokta var; İktidar 
Partisinin sözcüleri, sürekli olarak, buralarda ve komisyon çalışmalarında hep şunu söylediler: 
Kamu çalışanları içinde başka dokunulmazlar var; onlar varken, neden milletvekilleri; bu mantık 
hep öne sürülüyor. Şimdi, değerli hukukçu arkadaşlar çok iyi bilirler, uygulamacılar da bilir ki, 
kamu çalışanlarının yargılanmadığı, dokunulmaz olduğu görüşü geçerli değildir. Onlar, belli yön
temlerle, belli usullerle yargılanıyorlar. Dolayısıyla, bizim konumumuzu diğer kamu görevlileriyle, 
sivil-asker, kimseyle karıştırmamak gerekir. 

Bir başka önemli nokta daha var; iktidarınız, daha geçen aylarda, yeni dokunulmazlıklar yarat
maya çalıştı. İçişleri Bakanlığının bir genelgesiyle, trafik cezalarının yabancı elçilik mensuplarına, 
milletvekillerine ve yargı mensuplarına uygulanamayacağına dair genelge çıkardınız. Şimdi, bu, 
yeni dokunulmazlıklar yaratma çabasından başka bir şey değil. Hani, başka dokunulmazlıklar ol
mayacaktı. Bir kez, bu, tümüyle yanlış. İkincisi ve çok daha önemli olarak, biz burada neyi istedik; 
biz, burada, değerli arkadaşlarım Sayın Kart, Sayın Yergök ve Sayın Kılıç'la birlikte, Anayasanın 
83 üncü maddesinin değiştirilmesini ve -dikkat edin- dokunulmazlıkların sınırlandırılmasını istedik. 
Şimdi, dokunulmazlıkların sınırlandırılmasından maksadımız neydi; Anayasanın 76 ncı maddesin
de sözü edilen ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflas, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarını işleyen milletvekil
lerinin, Yargıtay Ceza Kurulunun yargılama ve tutuksuz olarak yargılanma ve yasama çalışmalarını 
engellemeyecek biçimde yargılanmasının yollarının açılmasını istedik. Bu saydığım suçlar, esasen, 
Anayasamıza göre, milletvekili olmaya engeldir. Yani, bizim Anayasa değişikliği önerimizde, mil
letvekillerinin bu kürsüden söyleyecekleri ya da milletvekilleri olarak yaptıkları çalışmaları sınır
layan herhangi bir şey yoktu; bunu, biz, önerimizde "yasama sorumsuzluğu" olarak, ayrı bir alt baş
lık olarak -83/4/a diye- 83 üncü maddeye ek olarak önerdik ve dokunulmazlığın sınırlandırılmasını 
da bu çerçeveye indirgemeyi önerdik. Bütün bunlar, burada dikkate alınmadı. Oysa, bir millet
vekilinin bu konularda dokunulabilir olması, hem hukuk sistemimizin genel anlayışı için hem 
Anayasanın genel anlayışı için hem de ulusal ve uluslararası uygulama için gerekli ve zorunluydu. 

Tekrar edeyim, üçüncü yılımızı tamamlıyoruz ve biz, bu konuyu, üçüncü yılımızda da tamam
lamadan geçiştiriyoruz. Burada çok önemli bir nokta var, altının çizilmesi gereken önemli bir nok
ta var; o da şudur: Değerli arkadaşlar, Meclisimiz, ulusal egemenliğin -eski deyimiyle- tecel-
ligâhıdır, somut anıtıdır, yapısıdır. Biz, suyun başındayız. Gururla, övgüyle 85 inci yılını kutluyor 
ulusal egemenlik, ülkemizde. Gurur verici bir şeydir, doğrudur, iyidir; ancak, ulusal egemenliğin 
gereğini yerine getirmekte üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu ülkede, doğruluğu, dürüstlüğü, erdemi, 
ahlakı egemen kılmak için, işe başlanması gereken birinci yer burasıdır. Bunu yapmadığımız tak
dirde, dönüp halkımıza, birilerine, vergi verenine vermeyenine "doğru olun, dürüst olun, verginizi 
verin, vatandaşlık görevlerinizi tam olarak yerine getirin" deme hakkımız olabilir mi?! Önce, ül
kemizde, siyasetin temizlenmesi, siyasetin güven kazanması gerekir ki, toplumun diğer kesimlerin
de de güven oluşsun, toplum kendine gelsin, hak arama yolları açılsın ve güvenin, dayanışmanın, 
doğruluğun egemen olduğu bir toplumsal yapıyı elbirliğiyle oluşturabilelim. 

Şimdi, bu tür toplumsal değerlerin aşınmasını önlemek, ahlak değerlerinin yeniden ağırlıklı 
olarak egemen olması, geçerli kılınması için yapmamız gereken birinci iş... Cumhurbaşkanının geri 
göndermesine rağmen, anayasa değişikliğini, dün büyük bir hızla geçirebildik; dokunulmazlıkla il-
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gili anayasa değişikliğini de çok büyük bir hızla, iki taraf anlaşarak, hemen yapabiliriz. Halkımızın 
arasına böyle gidelim. Çekinmeyin ve korkmayın. 

Haa, bir nokta daha var, son zamanlarda. Partinizin, İktidar Partisinin önde gelen sözcüleri, 
Başbakanımız -bugünlerde Meclis Başkanı da buna katıldı- özellikle "halka gideriz; referandum, 
halk oylaması... Referanduma gidilmeli belli konularda" diye sözler söylüyorlar, "gerekirse halka 
gideriz" korkutmacasıyla muhalefete yüklenmeye çalışıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, var mısınız, şu anayasa değişikliğini dokunulmazlık konusunda yapalım 
veya yapmadan, şu dokunulmazlık meselesinde halk oylamasına var mısınız? 

ÎLYAS ARSLAN (Yozgat) - Başörtüsünde de varız. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Bunun halk oylamasına girmeyişinin... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım; 1 dakika eksüre veriyorum. 
Buyurun Sayın Kepenek. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Bazı iktidar sözcüleri "muhalefet halka gitsin gerekirse" 

demeye getiriyorlar. Ben, şu kadarını söyleyeyim; halka götürülmesi gereken konular var; ama, 
bunların başında Anayasanın ana ilkeleri, temel doğruları gelir. Bu ana doğruların, temel ilkelerin 
başında da yasama görevinin yerine getirilmesindeki eksikler ve fazlalar gelir. Yasama dokunul
mazlığı da bunun birincil kilit noktasıdır. Eğer, referandum söz konusu olacaksa, başlaması gereken 
yer yasama dokunulmazlığıdır. Ben, yeni döneme geçmeden, tatile girmeden yasama dokunulmaz
lığı konusunun ele alınmasını, anayasa değişikliği yapılarak temiz bir anlayışla halka gidilmesini ve 
halka, görevini yapmış insanların iç huzuruyla gidilmesini öneriyorum. 

Bu anlayışla, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Aleyhte, Sayın Hüsrev Kutlu; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; çarşamba 

dokunulmazlık günleri artık kaldırıldı, perşembe günlerine alındı; iki haftadır perşembe günleri ay
nı konulan görüşmeye devam ediyoruz. 

Biliyorum, bu konularda yüzüm eskidi. Artık, dokunulmazlık konusunda Hüsrev Kutlu'yu din
lemek de cazip gelmiyor; ama, Sayın Atilla Kart'la rekabet içerisindeyiz. Bir o bir ben, bir o bir ben; 
ama, geçen hafta ben mola verdim, Sayın Kart mola vermeden başarılı bir şekilde devam etti. Az
minden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. 

Arkadaşlar, bugün Sayın Kart'ın üslubu daha değişikti, hangi dosyayı görüştüğümüzü, kimin 
hakkında görüştüğümüzü izah etti. Ufak bir eksiklik vardı, ortaklar hakkında verilen ceza, doğrudur, 
dört kişi hakkında dava açılmış, üçü hakkında bir yıl hapis cezası verilmiş ve bu cezalar tecil edil
miş. Tecil edilme kısmını ya ben atladım ya söylenmedi. 

ATİLLA KART (Konya) - Doğru, söylediğiniz doğru. 
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Devamla) - Yani, şu anda Sayın Fahri Çakır da yargılanmış olsay

dı, en kötü ihtimalle -ki, bir kimse hakkında ceza verilmeden onu mahkûm etmek mümkün değil 
ama- dikkatsizlik, tedbirsizlik sonucu veya meslek ve sanatta acemilik sonucu ölüme sebebiyet ver
mekten bir yıl... 

ATİLLA KART (Konya) - 455 değil, 383... 
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Devamla) - 383'e 2... 
ATİLLA KART (Konya) - İkisi de çok farklı, biliyorsunuz; içeriği çok farklı. 
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FEHMİ HÜSREV KUTLU (Devamla) - Evet, maddenin başına bakarsanız, ilk fıkrasında, baş
layana. .. 

BAŞKAN - Sayın Kutlu, Sayın Kart, ikiniz de, tamam, bu konularda ehilsiniz; ama, bu şekil
de tartışmak İçtüzükte yok. O nedenle, siz, Genel Kurula hitap edin; Sayın Kart da sizi dinlesin. 

FEHMİ HÜSREV KUTLU (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Şimdi, bir yıl ceza almış ve tecil edilmiş olacaktı. 
Dokunulmazlığı olunca ne olur; zamanaşımından kurtulacak mı; kurtulamayacak. Daha sonra, 

yine, en kötü ihtimalle yargılanıp, bir yıl ceza alıp, ertelenecek. 
Bu olay olduktan sonra, yaklaşık iki yıl sonra genel seçimler olmuş ve genel seçimlerde Sayın 

Fahri Çakır milletvekili adayı olmuş. Halk arasında Veli Göçer benzetmesi yapıldığı gibi bir izlenim 
olsaydı; yani, başkalarına yapılan onlarca bina malzeme eksikliğinden çökmüş olsaydı, bu ar
kadaşımızın milletvekili seçilmesi mümkün olmazdı; ama, Düzce gibi küçük bir yerde, herkesin bil
diği bir olay sebebiyle, demek ki, vatandaş, bu arkadaşımızı bu konuda suçlu görmemiş. Zaten, 
yapılan bina kendi şahıslarına ait olup, dört ortak tarafından yapılan kendi ailelerinin ve ak
rabalarının oturduğu bir binadır. Bu bina, bilemiyoruz, belki fay hattına çok yakın bir yerde, belki 
başka sebepler var -yani, mahkemenin dosyasını yeniden yargılamamız mümkün değil- çökmüş. 
Müessif bir hadise; ama, bir tek bina, kendilerine ait bina yapılıp da yıkılmış diye, bunda Veli Göçer 
benzetmesi yapmak bence biraz insafsızlık olur. 

İLYAS ARSLAN (Yozgat) - Biraz değil, çok olur. 
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Devamla) - Arkadaşlar, Yakup Hocamla biz dokunulmazlık komis

yonunda beraber çalıştık. Buraya gelince konu hakkında konuşmayacağını baştan samimî bir şekil
de beyan etti. Her ne kadar usulde, konu hakkında konuşmayıp başka şeyleri değerlendirmek çok yok 
ise de, yine, Hocamın bilimsel kariyerinden dolayı, genel manada anlattıklarına teşekkür ediyorum. 

Demokrasi budur. Orada muhalefet şerhi de beyan edildi, diğer görüşler de beyan edildi. Ancak, 
çok tehlikeli bir yere temas etti Hocam "yeni dokunulmazlıklar yaratıyorsunuz" dedi; İçişleri Bakan
lığının genelgesiyle, yabancı diplomatlara, milletvekillerine, hâkim ve savcılara ceza yazılmaması... 

YAKUP KEPENEK (Ankara) - Trafik cezası... 
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Devamla) - Trafik cezası yazılmaması. 
Arkadaşlar, bunlar, diplomatik dokunulmazlıklar ve diğer dokunulmazlıkların bir gereğidir ve 

bu konuda yargı kararı vardır. 
Ben şunu söyleyeyim: Kanuna ait olmadan... 
Sayın Kastal, istersen gel buradan konuş, burada beraber dinleyelim... Teşekkür ediyorum. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Vallahi iyi söyledin. 
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Devamla) - Özür diliyorum arkadaşlar. 
Arkadaşlar, Türkiye'de, trafik suçlarında, yıllardan beri... 
BAŞKAN - Kusura bakmayın Hüsrev Bey; haklısınız uyarmakta. Sık sık uyarıyoruz arkadaşları. 
Lütfen, hatipler konuşurken, milletvekillerimiz konuşurken, dinlemesek bile dinleyenlere say

gı göstermek için dinleme ortamını sağlayalım, ses çıkarmayalım. 
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Devamla) - Yani, başkası neyse de, özellikle ben konuşurken ol

maması lazım! (AK Parti sıralarından gülüşmeler) 
BAŞKAN - Bu uyarı tüm milletvekillerimiz için geçerli, sadece sizin için değil. 
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkanım. 
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Arkadaşlar, trafik uygulamalarında, şimdiye kadar, doktorlara ceza yazılmaz, çok nadirattandır; 
çünkü, doktorlara ceza yazıldığı zaman, sonra muayeneye giden polislerden de onlar ücret alırlar. 
İkincisi, emniyet mensuplarına, polisinden emniyet müdürüne kadar, ceza yazılmaz. Şükrü Bey 
burada mı, bilmiyorum, Şükrü bey eski emniyet müdürüdür, der ki: "Ben hiç milletvekili kimliğimi 
göstermem, eski emniyet müdürü kimliğimi gösteririm; polis selam çakar, devam ederim." Hiçbir as
kerî personele ceza yazılmaz; yani, uzatmalı çavuşundan, onbaşısından paşaya kadar, emekli olsalar 
dahi, trafik cezası yazılmaz. Bunlar kanunda olmayan, genelgede olmayan uygulamalardır. Bize ne 
oluyor ki, bu Mecliste, milletvekillerine niye ceza yazmıyorsunuz diye serzenişte bulunuyoruz!.. 

Arkadaşlar, ceza yazılmaması gereken, hatta durdurulmaması gereken tek grup varsa, o da 
sayın milletvekilleridir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Şimdi bir anayasa oylaması yapılıyor -bu arada, zaten çoğalttılar oy kullanma yerlerini- çok 
çabuk bitiyor. Arkadaşımızın biri dışarıda oluyor, arıyoruz, ne oldu, falan filan diye. Düşünün ki, 
anayasa oylamasına gelen arkadaşımız trafikte bekliyor; ehliyet ve ruhsatını verdi, ceza yazılıp yazıl-
mamasını bekliyor. Arkadaşlar, bu binde 1 de olsa, onbinde 1 de olsa, milyonda 1 de olsa, olmaması 
gereken bir şeydir. Aslolan, zaten, vekillerin kendi çıkardıkları kanunlara uyması, hız sınırlarına, 
ışıklara riayet etmesidir. Buna arkadaşlarımızın azamî titizlik gösterdiğini ben zaten biliyorum; ama, 
çok acil bir iş olduğunda, çok önemli bir şey olduğunda, başkasının hayatını tehlikeye düşürmeyecek 
şekilde biraz hız sınırını aşmışsa, bunu da... Buradaki yasanın çıkmasının önceliği daha önemlidir. 
Onun için; yani, büyük serlere sebep olmamak için küçük serleri kabul etmek gibi, bu konuda da... 
Vekillerin, bence, vekil oldukları bilindiği takdirde, hiç trafikte durdurulmaması gerekir. Bu konuda 
da, lütfen kendi kendimizi destekleyelim ve baltayı ayağımıza vurmayalım. Yarın burada bir kanun 
maddesi 1 kişinin olmamasından dolayı geçmediği zaman veya bir anayasa maddesi geçmediği 
zaman "ben, trafiğe takılmıştım" diye, bu, taa İçişleri Bakanına, Başbakana kadar gider. 

Her zaman böyle olmaz; yani, bu dokunulmazlıklar, bu öncelikler daha çok muhalefete lazım
dır; ama, muhalefet, nedense, bu dönemde -başka bir konu olmadığından bence- sürekli bunu gün
deme getiriyor. 

Hatta, kuliste, ben bu konuyu konuşmaktan usandım; acaba ne anlatsam dedim, bizim 
Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy dedi ki: "Çık oraya de ki: 'CHP'li milletvekilleri de bunun 
kalkmasını istemiyor.' Orada beni göster; 'Şevket Gürsoy burada' de; ben de evet öyle diyeyim" 
dedi; ama, şu anda göremiyorum. 

MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Şevket Bey'in de imzası var. 
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Devamla) - Tabiî, dokunulmazlığı olduğu için de bir şey 

diyemiyorum; ama, eğer bu konudaki beyanı bu şekilde değilse, tekrar buraya gelip düzeltebilir. 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana)- Şevket Beyin de imzası var. 
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Devamla)- Arkadaşlar, çok daha önemli konuları, çok daha önem

li yasaları çıkarmak zorundayız. Bunlar için çaba sarf edelim. Dokunulmazlık konusu da elbet bir 
gün gündeme gelecektir; ama, bugün, illa bu tatilden önce olması gerekmemektedir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Önce yargıyı halledin! 
ATİLLA KART (Konya)- Kadrolaşmayı tamamlayalım, ondan sonra gelir! 
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Devamla)- Arkadaşlar, bu kadrolaşma lafı, daha önce de söy

ledim, hâkimler için ağır bir laf. Eğer iktidarlara göre kadrolaşma söz konusu olsaydı, bugün kad
roların hiçbirisinde sosyal demokrat arkadaşlarımız olmazdı. Çünkü, sosyal demokratlar, istisnalar 
dışında, muhalefete ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Toparlayınız lütfen. 
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FEHMİ HÜSREV KUTLU (Devamla)- Ek süre kullanmayı istemiyordum da, arada durak
lamalar oldu. Dördüncü hakem de olmadığı için uzatma vermedi!.. 

BAŞKAN- 1 dakikalık eksüre içinde toparlarsınız Hüsrev Bey. 
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Devamla)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Bu sebeple, ben, hiçbir kademede iktidarın kadrolaşmadığını, özellikle, bizim iktidarımızın 

kadrolaşmadığını ve hâkimler üzerinde de hiç kimsenin kadrolaşma gücünün olmadığını biliyorum. 
Bunun ters manasından şu çıkar: Acele dokunulmazlıklarımızı kaldırın diyoruz ki, bizim hâkimler 
varken biz beraat kararı alalım gibi bir yanlış izlenim çıkabilir. Ben buna da katılmıyorum. 

İnşallah başka bir perşembe günü konuya devam etmek üzere, hepinize saygılar sunuyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

YAKUP KEPENEK (Ankara)- Sayın Başkan, izin verir misiniz küçük bir açıklama yapmama? 
Yerimden de olabilir... 

BAŞKAN- Yakup Bey, İçtüzüğün 60 inci maddesine göre, yerinizden kısa bir açıklama yap
mak üzere; buyurun. 

YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Değerli Arkadaşım Sayın 
Kutlu'ya da açıklamaları için teşekkür ediyorum. 

Yalnız, burada, bir yanlış anlama olmasın gerçekten. Son çıkarılan iki genelgede milletvekil
lerinin, yargı mensuplarının ve yabancı elçiliklerin görevlilerine trafik suçu ve cezası tutanağı 
düzenlenemeyeceği, bunun yerine tespit tutanağı düzenlenmesi yolunda genelgeler var. Ben, bir kez 
ondan söz ettim ve bunun bir ayrıcalık yarattığını, yeni dokunulmazlıklar yarattığım söyledim. Bu 
çerçevede, iki noktanın daha altını çizeyim izin verirseniz Sayın Başkan. 

Birincisi, kanımca, böyle bir uygulama, hepimiz için, yurttaşların yasa önünde eşitliğini düzen
leyen ilkelere hiç de uygun değil. Belli bir farklılaşma yaratmanın, gerekçe çıkarmanın, farklı dokunul
mazlıklar yaratmanın hiçbir anlamı yok. Eğer, hepsini kaldıracağız diye yola çıkıyorsak, buradan baş
layalım, bizden başlayalım ve dokunulmazlıkları kaldıralım; yenilerini yaratmayalım; bu bir. 

BAŞKAN - Kısa olsun. 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - İki; ben, bu konuda, 20 Mayıs tarihinde İçişleri Bakanlığımız

dan yazılı olarak bunu sordum, bugüne kadar hiçbir yanıt alamadım. 
Üç; yanılmıyorsam, Sayın Başbakanımız bu genelgelerin doğru olmadığını ve bir an önce kal

dırılmasını basına açıkladı. O konuda da, şimdiye kadar -hükümetimizin bir sayın bakanı burada-
ne yapılıp yapılmadığını bilmiyorum ve ben, yurttaş olarak bunu öğrenmek istiyorum ve yasalar 
önünde eşitlik istiyorum. 

Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Anlaşıldı. 
Tokat Milletvekili Sayın Zeyid Aslan. 
Buyurun. 
Süreniz 10 dakika 
ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin, 

Danışma Kurulunda anlaşma olmaması üzerine getirmiş olduğu önerinin aleyhinde söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, Hüsrev Beyin de biraz önce söylediği gibi, uzun bir süreçten beri çar
şamba günleriydi; ama, bu son iki haftadan beridir de perşembe günlerine sarktı; hatta, geçen haf
ta, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, perşembe günlerini neden denetim gününe çeviriyorsunuz 
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diye, Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle ilgili öneri üzerine bir konuşma da yapmıştı; ama, kendileri 
de aynı yönteme devam ediyorlar. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Düzen bozuldu artık, karmakarışık oldu... 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - Bir de, Sayın Anadol, geçen hafta burada yaptığı konuşmada "an

laşıldı ki, dokunulmazlıkları biz getireceğiz; ama, siz de kaldırmamaya devam edeceksiniz. Biz da 
artık getirmekten vazgeçtik" dedi, böyle, elini sallayarak; ama, demek ki, hâlâ, vazgeçmemişler. 

Dün gece saat 01.00 civarında bir televizyon kanalındaki haberde, Cumhuriyet Halk Partisi Lideri 
Sayın Baykal'ın dokunulmazlıklar konusunu Meclise getirmek noktasında ısrarcı olacaklarının haberi 
vardı. Sanıyorum, liderlerinden böyle bir emir ve talimat geldi ki, getirmeye devam edecekler. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır... Bizim görüşümüz değişmedi. 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - Elbette... Görüşlerin değişmesi noktasında demiyorum; ama, 

geçen hafta, buraya bir daha getirmeyeceğinize dair bu kürsüden bir söz etmiştiniz. 
K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Bizimkileri, CHPlileri getirin dedik! 
BAŞKAN - Sayın Aslan, siz, konuyla ilgili aleyhte görüşlerinizi dile getirin. CHP Grubunun 

veyahut milletvekillerinin düşüncelerindeki değişikliklerle ilgili yorum yaparsanız sataşmaya neden 
olursunuz, iş uzar. 

Lütfen, sadede gelelim. 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - Şimdi, Sayın Başkan, tabiî ki, bu konu, sadece bugün burada 

konuşulan bir konu değil; yani, bir yılı aşkın bir zamandır sürekli konuşulan bir konu. Sayın 
Anadol'un geçen hafta burada kendisinin söylediği bir sözü tekrar ettim. 

Ve yine, Sayın Anadol, geçen hafta buradaki konuşmasında, özellikle bizleri kastederek, 
burada avukatlık yaptığımızı iddia etti. Ben, şunu söylemek istiyorum: Tabiî ki, öncelikle bizlerin 
burada avukatlık yaptığından ziyade, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına çıkan arkadaşların bir 
savcı gibi nasıl hareket ettiklerini gözden kaçırdığını sanıyorum. 

Ben, bu konularda polemiğe girmek istemiyorum, konunun özüne dönmek istiyorum. Bir 
süreden beridir, bu konuda, özellikle dokunulmazlıkların felsefesi, sosyal ve siyasal açılımlarıyla il
gili, ben, her hafta çıkışımda, burada farklı, yeni söylemlerle huzurunuza gelmeye gayret ediyorum. 
Bugün de, yine, aynı şekilde, dokunulmazlığın amacı, kapsamı, kapsadığı ülkeler, ülkelerdeki 
içerikleriyle ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım. 

Değerli arkadaşlar, yasama dokunulmazlığı dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemiz
de de en son 1982 Anayasasında; ama, ondan önceki tüm anayasalarda düzenlenmiş. 82 Anayasasının 
83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı düzenlenmiştir. Yasama dokunulmazlığıyla getirilen 
amacı, bir kez daha, burada sizlerle paylaşalım. 

Biliyorsunuz, yasama dokunulmazlığından asıl amaç, milletvekillerine karşı keyfî adlî işlem 
yapılmasını ve keyfî açılan davalar nedeniyle yargılama yapılmasını önlemek; yine, millî iradenin 
Mecliste eksiksiz bir şekilde temsiline imkân vermek; özellikle yürütme erkine karşı muhalif mil
letvekillerini baskı ve tehditlerden korumak. Şimdi, zaman zaman, tabiî ki arkadaşlarımız "kar
deşim muhalefet biziz, biz istemiyoruz bu korumayı" diyebilirler; ama, biraz önce, Sayın Hüsrev 
Beyin de burada söylediği gibi, binde 1 olabilecek ihtimalleri mutlaka, gözardı edemezsiniz; çün
kü, burası, yasama faaliyeti yapılan bir yerdir, olabilecek en yüksek, en düşük ihtimallerin hepsini 
mutlaka gözönüne almak durumundasınız. 

Ben, sizi, şöyle, 1967'lere doğru geri götürmek istiyorum. O dönemin bu Meclis çatısı altındaki 
en muhalif milletvekillerinden birisi olan Sayın Çetin Altan'dan bahsedeceğim. Sayın Çetin Altan'm, 
o dönemde, İstanbul Milletvekili olarak görev yaptığı dönemde, bir gazetede yazdığı bir yazı sebebiy
le komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması bu Meclisin gündemine 
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geliyor ve bu Meclis, o günün siyasal iktidarının da özellikle sağ tandanslı olması ve sağ çoğunluğun 
olması sebebiyle, burada bir çırpıda dokunulmazlığını kaldırıyor. Sayın Çetin Altan, Anayasa Mah
kemesine gidiyor; Çetin Altan'la birlikte, aynı düşünceye mensup birçok milletvekili, Çetin Altan'la 
birlikte, Çetin Altan'ın dokunulmazlığının Meclis tarafından kaldınlması karannın iptali için Anayasa 
Mahkemesine gidiyor ve Anayasa Mahkemesi, o gün verdiği kararla, 1967 yılında verdiği kararla 
Sayın Çetin Altan'ın dokunulmazlığının Meclis tarafından kaldınlması karannı iptal ediyor. Şimdi, 
Anayasa Mahkemesinin gerek o gün verdiği gerekse daha sonra değişik zamanlarda benzer olaylarda 
verdiği ve en son 1994 yılında bu konuda verdiği karardan çok kısaca bir özet okumak istiyorum. 

"Yasama dokunulmazlığı bir amaç olmayıp, milletvekillerinin, halkın iradesini Mecliste tam 
olarak yansıtarak, millî iradenin eksiksiz gerçekleşmesini sağlamalarının bir aracıdır. Kuşkusuz, 
anayasa koyucunun yasama dokunulmazlığına 83 üncü maddede yer vermekle güttüğü amaç, 
yasama görevini yürütenlerin, bu görevi her türlü kaygı ve baskıdan uzak olarak güvenceli bir 
biçimde ve gereği gibi yapmalarını sağlamaktır. Diğer bir deyişle, yasama dokunulmazlığının 
amacı, milletvekillerinin keyfî bir ceza kovuşturmasıyla, geçici bir süre de olsa, görevlerini yap
maktan alıkonulmalannı önlemektir." Bu, Anayasa Mahkemesinin, en son 1994 yılında vermiş ol
duğu karardan küçük bir özettir. 

Yine, özellikle yasama dokunulmazlığı, gerek siyasetçiler gerek bilim adamları gerekse sosyal 
insanlar tarafından sık sık tartışılan, Türkiye'nin gündeminde değil, dünyanın gündeminde uzun yıl
lardır var olan bir şeydir. Bununla ilgili olarak değişik bilim adamlarının çok farklı görüşleri vardır; 
ama, ben, bugün çok iyi tanındığı, bilindiği için ve şu anda YÖK Başkanı olarak görev yapan, 
anayasa hukukçusu, benim de Hukuk Fakültesinden Anayasa Hukuku Hocam olan Sayın Teziç'in 
bir cümlesini burada sizlere aktarmak istiyorum. Diyor ki Sayın Teziç: "Yasama dokunulmazlığı, 
parlamenter demokrasilerde muhalefeti koruyan yollardan en önemli biridir." 

Şimdi, Türkiye, parlamenter demokrasiyle yönetilen bir ülke. Parlamenter rejimlerin en önem
li unsuru, yasama, yargı ve yürütme erkinin birbirinden bağımsız olarak çalışmasıdır. Bu erkler 
içerisinde, yürütme erkini yasama, yasama erkini de kararlarıyla yargı denetime tabi tutuyor; ama, 
burada, ayağın bir tarafında bir boşluk oluşuyor. Yürütmeyi yasama, yasamayı yargı denetlerken, 
denetim dışında kalan bir yargı organı görüyoruz. Ben diyorum ki, mutlaka dokunulmazlık 
konularını yeniden tartışalım, bunun dünyadaki uygulamalarını yeniden gözönüne alalım, bugüne 
kadar yaşanmış deneyimleri, tecrübeleri tekrar masaya yatıralım, bunlar içerisinden yeni bir an
layışı, yeni bir dokunulmazlık anlayışını ortaya koyalım, koyarken de, mutlaka, parlamenter rejim
lerdeki bu üç ayağın hiçbir ayağını eksik etmeden koyalım. 

Burada, yasama dokunulmazlığını kaldıracaksınız; peki, yürütmenin baskısına karşı yasama 
meclisi üyelerinin bu durumdaki savunmasız hali karşısında nasıl bir önlem alacaksınız? Yine, ay
nı şekilde, yargının dokunulmazlığı varken, yasamanın savunmasız kalması halinde yargıya karşı 
yasamayı nasıl korunmasız halde bırakacaksınız? 

Yani, bu üç ayağı dengeli bir şekilde götüremezseniz, bu ayaklardan birinin -ki, en önemlisi, 
millî iradenin, milletin temsil edildiği yasamanın- savunmasız bırakılması karşısında, gerek yürüt
me tarafından gerek yargı tarafından' görebileceği baskı, millî iradenin burada hakkıyla tecelli 
edebilmesini engeller. 

Bu nedenle -mutlaka tartışalım, mutlaka konuşalım, mutlaka yeniden değerlendirelim; ama-
dediğim gibi, bu üç ayağı, bu üç unsuru birlikte ele alarak birlikte değerlendirelim diyorum. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, dokunulmazlığı kaldırmanın mutlaka değişik ölçütleri vardır. Ben 
somut olaya girmek istemiyorum; onunla ilgili Hüsrev Bey de, Atilla Bey de gerekli açıklamaları 
yaptılar; ama, dokunulmazlığın kaldırılmasında belli ölçütler mutlaka getirilmesi lazım; ki, şu an
da, uygulamanın içerisinde var, özellikle Anayasa Mahkemesi kararlarıyla bunu görebiliyoruz. 
Bunlardan birincisi, mutlaka, dokunulmazlığın kaldırılması durumunda, bundan, yürütmenin, 
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hükümetin bir fayda, bir yarar sağlamaması gerekir. Yine, kamuoyunun, mutlaka, derhal aydınlığa 
kavuşmasını, derhal açıklığa kavuşmasını istediği veya dönem sonuna bırakıldığı takdirde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - 1 dakikalık eksüre tanıyoruz; toparlayalım lütfen. 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - . . . çok ciddî ve ağır sonuçlar doğuracak bir olay olması gerekir. 
Yine, bunun, eski bir olay olmaması gerekir; yani, beş yıl, on yıl önce yaşanmış olayları, beş 

yıl, on yıl önce açılmış davaları buraya taşımamak gerekir. Mutlaka kovuşturmanın ciddî nedenlere 
dayanması, isnadın da siyasî olmaması, samimî olması gerekir. Yani, bu ölçütleri de değerlendirip, 
burada, getirilen dosyaları bu ölçütler içerisinde ele almakta fayda vardır diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, ben, değişik ülkelerle bunun karşılaştırmasını geçen hafta kısmen 
yapmıştım; ama, bugün zamanım yetmedi. Hüsrev Beyin de söylediği gibi, bu, daha devam edecek 
uzun süreç; sanıyorum, yasama görevimiz sona erene kadar bunu tartışmaya devam edeceğiz. Ben 
de özellikle diğer ülkelerle karşılaştırma konusunu bir sonraki konuşmama bırakıyorum. 

Bu vesileyle, sizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Zeyid Aslan, konuşmanızın başlangıcında sizi uyarmıştım sataşmaya neden 

olmayın diye; ama, oldu. 
ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sataşma yapmadım; ama, önemli değil... İsim vermesek bile... 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - "Genel Başkanlarından emir alarak konuşuyorlar" lafı çok ağır 

bir söz. Biz sizi bununla suçlamadık; biz "Genel Başkanınızdan emir alarak konuşuyorsunuz" 
demedik size. 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Kemal Anadol, İzmir Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvekilinin, sataşmayla ilgili dilekçesini okuyorum: 

"Sayın Başkan, konuşmacı Sayın Zeyid Aslan, geçen haftaki konuşmama atıfta bulunarak, söy
lediklerimi yanlış nakletmiş ve yorumlamıştır. 

İçtüzüğe göre açıklama hakkını kullanmak istiyorum. 
Arz ederim. 

Kemal Anadol 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Grup Başkanvekili" 
Başkanlık Divanı olarak, Sayın Anadol'a söz veriyoruz. 
Buyurun Sayın Anadol. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Anadol, kısa ve başka sataşmalara meydan vermeden lütfen. 

VI.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın, konuşmasında, 

ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması . 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan; amacım yeni bir sataşma falan 

değil. 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Geçen hafta yaptığım konuşmayı, Sayın Aslan yanlış nakletmiş, yanlış yorumlamıştır bana 

göre ve o nedenle, konuşmamı net biçimde tekrarlamak istiyorum. 
Efendim, 3 Kasım seçimlerinden önce, Türkiye'de yolsuzluğun nedeni olarak, yoksulluğun nedeni 

olarak milletvekilliği dokunulmazlığı öne çıktığı için; hatta, bu konuda, zedelenen, yıpranan politikacı 
ve Parlamento imajı yaygın halde olduğu için, kamuoyunda kabul gören milletvekili dokunulmazlığının 
sınırlanması, öne çıktığı, siyasal gündemin önüne çıktığı için, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve 
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Kalkınma Partisi arasında televizyon programında, özellikle Arena programında, her iki partinin genel 
başkanının dokunulmazlıklann sınırlanacağı konusunda bir beyanda bulunmaları, açıklamada bulun
maları toplumu rahatlattı ve sorumlu gördüğü bütün siyasî partileri bu Parlamentodan sildi, yerine iki 
parti grubunun çoğunluğuna dayanan tek başına iktidar ve tek başına Anamuhalefet Partisini bu Mec
lise getirdi. Biz geldiğimizden bu tarafa İktidar Partisiyle şu tartışmanın içindeyiz: Anayasanın 83 ve 
100 üncü maddeleriyle ilgili değişiklik istiyoruz. Siz, verdiğiniz sözden döndünüz. 83 ve 100'ü değiş
tirelim; ama, yanında şunlan şunlan istiyoruz, uzlaşma komisyonuna gelin... RTÜK'le ilgili Anayasa 
değişikliğini dün gerçekleştirdik, uzlaşma komisyonu karar mı verdi?! 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Niye vermiyorsunuz? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Efendim, dün anlaştık işte. Uzlaşma komisyonuna gir

meden Anayasa değişikliğini bu Meclis gerçekleştirdi; yani, uzlaşma komisyonu diye bir komisyon, 
İçtüzükte yazmayan bir komisyonu, gerekçe olarak anlaşmama konusu, dokunulmazlık konusunda 
ayak diremek için bir gerekçe yapmak yanlıştır diyoruz. Neyse... 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Verin o zaman... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Şimdi, anlaşıldı. Siz, Anayasanın 83 ve 100 üncü mad

desini milletvekili dokunulmazlığını ve bakanların yargılama statülerini değiştirmemekte karar
lısınız. Anlaşıldı, anladık... Söylediğim bu. 

O zaman istirhamımız şu: Mevcut statü içinde, mevcut anayasal durum içinde Anayasa ve Adalet 
Karma Komisyonundan gelen dosyaları hiç olmazsa normal prosedürü içinde bu Meclis incelesin ve 
sorumlu görülen birtakım milletvekilleri yargının önüne çıksın. Hele hele Anayasanın açık hükmü var, 
adil yargılanma hakkı var her Türk yurttaşının. Burada yargılanmak isteyen bir milletvekilini, hangi 
hakla, siz dokunulmazlığını kaldırmadan şaibe altında bırakıyorsunuz. Söylediğimiz buydu. Haa, siz 
yargıdan kaçıyorsunuz!.. Bir diyeceğim yok! Söylediğim oydu. Tamam, sizi siyasî, vicdanî, tarihî 
sorumluluğunuzla baş başa bırakıyoruz. Söylediğim buydu; ama, iki örnek verdim; biri Mahmut Yıl
dız, öbürü Hakkı Ülkü. İkisi de bu kürsüye çıktılar; benim dokunulmazlığımı kaldınn diye yalvardılar 
Meclise. Hakkı Ülkü başını vurdu şu kürsüye. Şimdi, hem dokunulmazlığını kaldırmıyorsunuz -
mesela Mahmut Yıldız için- ondan sonra da suçluyorsunuz. Yahu, kaldınn, yargının önüne çıksın, eğer 
suçluysa cezası infaz edilsin, hapse girsin. Çok net şeyler söylüyoruz. Aksi halde, yaptığınız, kaleciyi 
kale direğine bağlayıp penaltı çekmekten başka bir şey değil. Söylediğim buydu geçen hafta. 

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Benim söylediğimle ne alakası var?! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Şimdi, o zaman, hangi hakla, siz, Cumhuriyet Halk Partili 

milletvekillerinin talebine rağmen bizim dokunulmazlığımızı, dosyamızı işleme koymuyorsunuz. Söy
lediğim buydu. Söylediğim buydu. Bunu da yapmıyorsunuz. Bizim arkamıza dolaşarak, paratoner gibi 
CHP'li milletvekillerinin dosyalannı kullanarak kendiniz yargıdan kaçıyorsunuz. Söylediğimiz bu. 

Tekrar, meramımı anlattığımı sanıyorum. Sayın Başkana teşekkür ediyorum, Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

V.- ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin CHP Grubu önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oylamaya geçiyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş 

önerisini karar yetersayısı arayarak oylannıza sunacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur; birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.05 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.20 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER : Harun TÜFEKÇİ (Konya), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113 üncü Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

V.- ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin CHP Grubu önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Önerisinin oylanmasında karar yetersayısı 

bulunamamıştı. 

Öneriyi yeniden oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım. Öneriyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmemiştir; karar yetersayısı vardır. \ 

Değerli milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VII.- SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
/.- (10/128) esas numaralı Meclis Araştırması, Avrupa Birliği Uyum, Adalet ve Anayasa 

Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN - (10/128) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boş bulunan ve 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen bir üyelik için, Aydın Milletvekili Semiha Öyüş aday 
gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 

düşen bir üyelik için, Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Adalet Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen bir üyelik 

için, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Anayasa Komisyonunda boşalan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen bir üyelik için, 

İstanbul Milletvekili Güldal Akşit aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yani, 4 üyelik için oylama yaptık, 3'ü değerli hanımefendi milletvekilleri; komisyonlardaki 

yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. 
Gündemin "Kanun Tasarı ye Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

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

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

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

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile 
İçişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

2.- Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/984) (S. Sayısı: 911) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Geçen birleşimde, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 
Şimdi, 1 inci maddeyi okutuyorum: 

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK 
KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınırları 

içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 50.000'in üzerindeki 
belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı dışında il özel idarelerince, yıpranan ve özelliğini kay
betmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullannca sit alanı olarak tescil ve ilan 
edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden 
inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluş
turulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların 
yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasıdır. 

Bu Kanun, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda oluşturulacak olan yenileme alanlarının 
tespitine, teknik altyapı ve yapısal standartlarının belirlenmesine, projelerinin oluşturulmasına, uy
gulama, örgütlenme, yönetim, denetim, katılım ve kullanımına ilişkin usûl ve esasları kapsar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyenler: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Mil
letvekili Sayın Hakkı Ülkü; şahısları adına; İzmir Milletvekili Sayın Hakkı Ülkü, Erzurum Millet
vekili Sayın Mustafa Ilıcalı. 

Sayın Hakkı Ülkü, sürelerinizi birleştirmek ister misiniz? 
HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Evet. 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, İzmir Milletvekili Sayın Hakkı Ül

kü; buyurun. 
Toplam 15 dakikalık süreniz var. 
CHP GRUBU ADINA HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kentsel 

Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısının amaç ve kapsamını düzenleyen 1 inci maddesiyle ilgili 
olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce 
Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

(x) 911 S. Sayılı Basmayazı 14.6.2005 tarihli 111 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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1 Mart 2005 tarihinde Başbakanlık tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen 
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı, Meclisteki komisyonlarda çok ciddî çalışmalardan 
sonra, adı da dahil olmak üzere, içeriğinde önemli değişiklikler yapılarak bugünkü halini almış ve 
Genel Kurulumuza, Yıpranan Tarihî ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun Tasarısı adıyla gelmiştir. 

Tasan, başta Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyeleri olmak üzere, tüm çalışma arkadaş-
lanmızın gayreti ve sağduyusuyla birlikte, görüşlerinden yararlanmış olduğumuz sivil toplum ör
gütleri, meslek örgütleri, üniversiteler, kimi bakanlıklar ve belediye başkanlıklanmn katkılarıyla 
bugünkü şeklini almıştır. 

Tasannın son şeklinin verildiği esas komisyon olan İçişleri Komisyonunda, ben ve iki millet
vekili arkadaşım, büyük değişikliklere rağmen, bazı eksiklikler nedeniyle muhalefet şerhi koymuş
tuk. Yasama faaliyetlerinde olabildiğince yapıcı olmak, halkımızın çıkarlan ve kamu yaranna uy
gun yasalar yapmak, bizler için, iktidar-muhalefet çekişmesinden önce gelmektedir. Bu anlayışla, 
kamu yaran adına, halkımızın çıkarları adma komisyonlarda verimli bir yasa yapma sürecinden 
geçtiğine inandığım tasannın taşıdığı kimi eksikliklerine de değinmek istiyorum bu vesileyle. 

Öncelikle şunu söylemeliyim ki, tasan, ilk haliyle, birkaç önemli belediyemizin istekleri doğ
rultusunda hazırlanmış izlenimi veren ve âdeta gecekondu affına olanak sağlayan bir halde kar
şımıza gelmiştir. Komisyonlarımızda yapılan çalışmalarla, yasadışılığın kentsel dönüşüm planlarıy
la affedileceği dikkate alınmış, buna karşı, doğrudan ve sadece tarihsel mirası kurtarmayı amaç
layan hükümler getirilmeye çalışılmıştır. Tasannın ilk halinde kentsel SİT'lerin adı bile geçmezken, 
bugün görüştüğünüz son halinde SİT alanları uygulama alanlarını artık doğrudan belirlemektedir. 
Böylece, kentsel yenileme adına SİT alanlan dışındaki kaçak yapılaşma bölgelerinde olası haksız 
rant düzenlemelerine karşı önlem alınırken, yıllardır yıpranmaya terk edilen yasal koruma alan-
lanna da sahip çıkılacaktır diye umuyoruz. 

Bir başka önemli değişiklik, bu yasaya bağlı uygulamalarda mevcut koruma kurullannm bilim
sel denetim görevlerini sürdürmeleri olmuştur. Tasarının ilk halinde özel koruma kurullan oluştur
mak şeklinde bir düzenleme vardı. Bu düzenleme güdümlü kurullar yaratabileceği kaygısıyla or
tadan kaldırılmıştır. Şimdiki düzenlemeyle Kültür ve Turizm Bakanlığı bölge kurullannı yaygınlaş
tırarak tasannın uygulanmasını daha da kolaylaştırabilecektir diye düşünüyoruz. 

Tasanda düzeltilenler arasında alan sınırlaması da var. İlk düzenlemede bir kentsel dönüşüm ve 
gelişim planı uygulayabilmek için en az 10 000 metrekarelik alan öngörülürken, tasannın son halin
de SİT alanı içinde kalmak yeterli görülmektedir. 

Benzer bir şekilde, önce, sadece büyükşehir belediyeleri ile diğer il belediyelerine bu uygulama 
için yetki verilirken, son düzenlemede tüm ilçe belediyeleri ile il özel idareleri de kendilerine bağ
lı SİT alanlanndaki koruma ve yaşatma projeleri için yasadan yararlanabileceklerdir. Böylece, kent
lerin dışındaki kırsal kesimlerdeki tarihsel yerleşimlerin de kurtanlması olanağı doğmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetin teklif ettiği metin ile İçişleri Komisyonunun 
kabul ettiği metni karşılaştınrsanız, sözünü ettiğim değişikliklerle bir anlamda yeni bir tasan hazır
lanmış olduğunu sizler de göreceksiniz. 

Az önce de belirttiğim gibi, hükümetin sunduğu tasannın ilk hali, resmen, birkaç belediye baş
kanımızın siparişiyle hazırlanmış gibiydi. Sizlere, buna dair bir örnek vererek, hem tasannın önemini 
hem de AKP Hükümetinin nasıl bir anlayışla tasanyı karşımıza getirdiğini anlatmak istiyorum. 

Bu tasan henüz Türkiye Büyük Millet Meclisine bile gelmeden, 14 Ocak 2005'te, Ankara Büyük
şehir Belediye Meclisi, sanki tasan yasalaşmış ve yürürlükteymiş gibi hareket ederek 210 sayılı kararı 
almış ve Ulus'taki tarihî SİT alanında bir kentsel dönüşüm projesini uygulamaya başlamıştır, hem 
de Ulus için yürürlükte olan mevcut koruma planlannı da iptal ederek. Bunun üzerine, Ankara'daki 
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birçok demokratik kitle örgütü tepki göstermiş, İzmir Milletvekili olmama rağmen tepkilerini bana 
da ulaştırmışlardır. 

Uzun dönem belediye başkanlığı yapmış bir milletvekili olarak ve bir İçişleri Komisyonu üyesi 
olarak, tam da Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Yasa Tasarısı üzerinde çalışırken karşılaştığımız bu 
olayı bir soru önergesi vererek araştırmak istedim. İçişleri Bakanı Sayın Aksu, soru önergeme ver
diği cevapta, eski planların ihtiyacı karşılamadığını, mevcut planların belediye tarafından iptal 
edilerek yenilerinin uygulamaya konulmasında kamu yararı olduğunu belirterek, Ankara Büyük-
şehir Belediyesinin uygulamasına sahip çıkmıştır. Sayın Aksu, ayrıca, Kültür ve Turizm Bakan
lığının SİT alanlarına yeterli ödenek ayırmadığını, 1989'da uygulamaya konulan, fakat, ancak yüz
de 10 oranında ilerleme kaydedilen projelerin iptal edilmesinin doğru olduğunu da sözlerine ek
lemiştir; fakat, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu girişimi, Kültür Bakanlığı Hukuk Müşavir-
liğince, yasal dayanaktan yoksun bulunarak engellenmiştir. Kültür Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 
yazısında "SİT alanlarında hazırlanan imar planlarına ilişkin koruma kurulu kararının belirleyicisi, 
belediye kararlarının ise koruma kurulu kararına bağlı olması yasa gereğidir" demiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anlattığım bu olaydan da anlaşılacağı gibi, tasarıyla 
hayatımıza girecek en önemli yenilik, bugüne kadar SİT alanlarında herhangi bir yenileme ya da 
restorasyon yapma konusunda söz sahibi olmayan belediyelerimize, söz konusu yıpranan kent 
dokularının -altını çizerek söylüyorum, yıpranan kent dokularının- ve SİT alanlarının yenilenerek 
kent yaşamına kazandırılmasında kapsamlı yetkiler veriyor olmasıdır. Anlattığım bu olayda, AKPli 
belediyelerin hukuku nasıl zorladığını görmek de mümkündür sanıyorum. 

Hele, bu örnekle birlikte, Hükümetin Meclise sunduğu tasarının içinde, gecekondu aflarına 
olanak sağlayan düzenlemelerin olduğunu ve SİT alanlarından hiç söz edilmeyerek, mevcut koruma 
kurulları yerine özel koruma kurulları oluşturmak gibi düzenlemelerin bulunduğunu da hatırlarsak, 
tasarının nasıl bir anlayışla karışımıza geldiğini daha iyi anlarız sanırım. Bu örnek, tam da yasa 
tasarısının gündemimizde olduğu bugünlerde oldukça açıklayıcı bir nitelik taşıyor. 

Tasarı, başta da söylediğim gibi, önemli gördüğümüz kimi eksiklikleri de taşımaktadır tabiî. 
Örneğin, söz konusu kentsel dönüşüm ve gelişim uygulamaları için Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yasasında da tanımlanan ve sayısız SİT alanımızda hâlâ eksik olan koruma planları 
koşulunun tasarıya eklenmesinde sayısız yarar olduğu halde, komisyon çalışmalarında dikkate alın
mamıştır. Oysa, birazdan söyleyeceğim haliyle, koruma amaçlı imar planları bu tasarının tüm ek
sikliklerini gözler önüne serdiği gibi, ileride ortaya çıkabilecek karmaşıklığa da işaret etmektedir. 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda değişiklikler yapan ve 14 Temmuz 
2004'te kabul edilen 5226 sayılı Yasa, koruma amaçlı imar planı için der ki: ... Kanun uyarınca 
belirlenen SİT alanlarında alanın etkileşim-geçiş sahasını da gözönünde bulundurarak, kültür ve 
tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla, arkeolojik, tarihî, 
doğal, mimarî, demografik, kültürel, sosyoekonomik mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan 
araştırmasına dayalı olarak hazırlanan, koruma alanı içerisinde yaşayan hane halkları ve faaliyet 
gösteren işyerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katmadeğer yaratan -ve 
devamla- katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan planlar tanımlanır. 
Açıkça görüldüğü gibi, koruma amaçlı imar planı, görüşmekte olduğumuz tasarının öngördüğü tüm 
değişim, dönüşüm, yenilenme, çağdaş kent yaşamına katılma gibi birçok boyutu yerine getirecek 
bir kapsama sahiptir. 

Kentlerimiz, yıpranan kent dokuları ve SİT alanları için bir tür koruyucu hekimlik uygulaması 
olarak görebileceğimiz koruma imar planlarının tasarıda yer almaması, kapsamı ve uygulaması 
açısından çok büyük bir eksikliktir. Dikkat edilirse, tanımlanan koruma imar planlan, meseleye, 
sadece teknik açıdan değil, geleceği de içine alan bir bakış açısıyla, kentleşme dediğimiz sosyal ol
gunun neredeyse tüm boyutlarını dikkate alarak yaklaşmaktadır. Sosyoekonomik açıdan, demog-
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rafîk açıdan, kültürel açıdan ve sürdürülebilirlik doğrultusunda bir kentsel koruma hedeflenmek
tedir ve bu haliyle, oldukça uzun soluklu bir perspektif de getirmektedir. 

Bir SİT alanının bütünü için koruma planı olmadan, herhangi bir kesim için hazırlanacak kentsel 
yenileme projesinin fayda yerine zarar verici çelişkiler yaratabileceği görüşüyle, tasanda yer al
masının önemini sıkça vurgulamıştık ve burada da vurguluyoruz; fakat, AKP, popülist siyasî anlayış
tan geldiği için olacak, bu koruma imar planı meselesini, maalesef, dikkate almamıştır, almamaktadır. 

Sözünü ettiğim yasada, 14 Temmuz 2004'te kabul edilen 5226 sayılı Yasayla getirilen değişik
likle, koruma imar planlarının nasıl hazırlanacağı ve uygulamasının nasıl yapılacağı düzenlenmiş
tir. Buna göre, koruma imar planlarının, belediyeler, valilikler ve ilgili kurumlar, söz konusu alan
da ilgili meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve plandan etkilenen hemşerilerin katılımıyla top
lantılar düzenleyerek hazırlanması bir zorunluluk olarak getirilmiştir. 

Söz konusu planların sorumlusu şehir plancısı olmak üzere, alanın konumu, SİT statüsü ve 
özellikleri gözönünde bulundurularak mimar, restoratör mimar, sanat tarihçisi, arkeolog, sosyolog, 
mühendis, peyzaj mimarı gibi meslek gruplarından Bakanlıkça belirlenecek uzmanlar tarafından 
hazırlanması da bu maddeyle getirilen bir başka hükümdür. 

Görüldüğü gibi, bu düzenleme hem demokratik katılımı hem de bilimsel planlamacılığı da içer
mektedir. Fakat, görüşmekte olduğumuz tasarıda, ne yazık ki, katılıma olanak veren üniversiteleri, 
sivil toplum kuruluşlarını, uygulamadan etkilenecek yerel halkı yenileme süreçlerine dahil eden bir 
anlayış söz konusu olamamıştır, olmamıştır. Uygulama alanlarının saptanmasında hâlâ çağa aykırı 
davranılmakta, katılımcı yöntem dışlanmaktadır. Tasarıya göre, belediye meclisleri ve bu alanları 
saptayacak Bakanlar Kurulu onayıyla sınırlar kesinleşmiş olacaktır. Bu alanların yanlış ya da özel 
beklentilerle belirlenmesi durumunda -ki, öyle bir olasılık da mevcut- ne olacağı, buna karşı nasıl 
bir tedbir alınacağı belli değildir. 

Tasarının 2 nci maddesindeki hükme göre, belediye meclisleri -ki, arkadaşımız biraz sonra söy
leyecek onları- ya da il genel meclislerince onaylanan yenileme alanlarından Bakanlar Kurulunca 
kabul edilenlerde projelendirme ve uygulama yapılacaktır. Bakanlar Kurulunun kendi partisinden 
olmayan belediyelerin onayladığı yenileme planlarını kabul etmeme olasılığına karşı yerel yönetim
lerin herhangi bir güvencesi söz konusu değildir. Yine, Bakanlar Kurulunca yapılacak onaylama 
için herhangi bir süre sınırlaması da öngörülmemiştir. 

İktidara geldiği günden beri Türkiye'nin yönetim yapısının temeline yerel yönetimleri koymak 
hedefinde olduğunu belirten hükümetin, yerel yönetimleri güçlendirmek üzere nutuklar atarken, fır
sat bulduğu her durumda gizli bir şekilde merkeziyetçi tutumlar izlediğini görmekteyiz. Yerelleşme 
meselesi ise, sadece yerel hizmetlerin piyasaya açılması şeklinde kendini göstermektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - 1 dakikalık eksüre veriyorum; toparlayalım lütfen. 
HAKKI ÜLKÜ (Devamla) - Bitiriyorum, teşekkür ediyorum. 
Eğer, yerel yönetimlerin gerçekten güçlendirilmesinden yanaysan, Bakanlar Kurulunun yerel 

yönetimlerin kentsel yenileme projelerini onaylama işlemine belirli bir süre sınırlamasını da getir
mek zorundasın. 

Bu tasarı eğer yasalaşırsa, 2 nci maddenin son fıkrası gereğince, alanların yönetimi, örgütlen
me ve uygulama alanında bulunan hak sahiplerinin veya bölge halkının katılımına dair usul ve esas
lar yönetmelikle düzenlenecektir. 

Umarım, yönetmelik, sözünü ettiğim bu noksanlıkları giderir. Yönetmeliğin takipçisi 
olacağımızı da buradan belirtiyorum ve bu tasarının hazırlanmasına katkı koyan Türkiye 
Belediyeler Birliğine, Tarihî Kentler Belediyeler Birliğine, Türkiye Mimarlar ve Mühendis Odaları 
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Birliğine, Mimarlar Odasına ve ayrıca, Sayın Oktay Ekinci'ye, Şehir Plancıları Odasına teşekkür et
meyi bir görev sayıyorum ve hepinizi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Şahsı adına söz isteyen Sayın Mustafa Ilıcalı. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
MUSTAFA ILICALI (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kentsel Dönüşüm ve 

Gelişim Kanunu Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Daha önce, konuşacağım maddelerin sıraları değiştiği için, süreleri de değiştiği için, esasında 
şöyle bir hazırlık yapmıştım: Sizlere, önce, kentleşme süreci hakkında bilgiler verecek, sonra, kent
sel dönüşüm, gelişim nedir onu anlatıp, kentlerimizde meydana gelen çarpık yerleşmelerin tarihî, 
kültürel mirasımıza verdiği zararı anlatıp, bu konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının, odaların, 
üniversitelerin, belediyelerin yapmış olduğu çalışma ve öneriler, bu zamana kadar mevzuatla nereye 
geldiğimizi anlatıp, daha sonra da bu tasarıyla olumsuzluklar üzerine bir ilişki kuracaktım. Fakat, 
bu konuşma sürem değiştiği için, ben, bu sırada bir değişiklik yapacağım ve buna göre, yani, bu 
tasarının önemini vurgulamaya çalışacağım. 

Bir kere, ülkemizin birçok şehrinin tarihî kent olduğu hepimizin malumu. Haftasonu Bayındır
lık, Ulaştırma, Turizm Komisyonumuz Amasya'da toplanmıştı. İşte, Amasya'nın tarihî, kültürel 
dokusunu hep beraber gördük. İstanbul bir dünya şehri, herkes biliyor buradaki tarihî kültürel 
dokuyu. Seçim bölgem olan Erzurum'daki tarihî kültürel doku, Doğu Anadolunun birçok şehrindeki 
tarihî, kültürel doku bir gerçek; ama, bunların şu andaki bakımsızlığı ve maalesef, korunamadığı da 
diğer bir gerçek. 

Diğer taraftan, dün Kültür ve Turizm Bakanımızın makamında bazı milletvekillerimizle yap
mış olduğumuz toplantıda öğrendiğimiz bir rakamı sizlere ilettiğim zaman, bütün bu tarihî ve kül
türel eserler için geçen sene ayrılan rakamın 29 trilyon lira olduğundan, tescilli eserin 72 000 adet 
olduğundan bahsedersek, sadece, ayrılan bütçeyle bunun ancak 3 tane, 5 tanesini ayağa kal
dırabileceğimiz düşünülürse, biz nasıl gerçekleştireceğiz; yani, tarihî, kültürel dokumuzu nasıl 
ayağa kaldıracağız? Diğer taraftan, benim de katıldığım, nisan ayı içerisinde Tarihî Kentler Bir
liğinin Muğla-Milas buluşmasındaki sonuç bildirgesini okuduğumuz zaman ve... Bu Tarihî Kentler 
Birliği Muğla-Milas buluşmasına 300'e yakın belediye başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 
bakanlar, milletvekilleri, öğretim üyeleri katıldılar. Birçok konuda bildiriler sunuldu ve sonunda 
denildi ki-burada tabiî, tamamını okuma zamanımız yok- "turizmin konusu olan tarih, doğa ve kül
tür değerlerinin korunmasının esas olarak yerel bir sorun olmasına, bu konudaki asıl sorumluluğun 
belediyelere ait bulunmasına karşın, mevcut yasaların buna elvermediği." Bunun -belediye hizmet 
birlikleri, imar yasası taşanları ve benzer yasaların- vakit geçirilmeden yasalaştırılması istendi. İş
te, bu manada da, gelen bu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı iyi bir fırsat. Bunun için, 
emeği geçen belediye başkanlarına, emek veren komisyon üyelerine, milletvekillerine teşekkürü bir 
borç biliyoruz. Biraz önce, benden önce konuşan değerli Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün en 
son teşekkürlerinde, saydığı birçok sivil toplum kuruluşunun da desteğinin verilmiş olduğu en son 
cümlelerinden anlaşıldı ki, bu da, bu tasarının gerçekleşmesinde katılımcılığın önemini vurguluyor. 

Şimdi, biz, burada bazı rakamları verdiğimiz zaman size, tarihî İstanbul'un tarihî yarımadasın
da, bina fizikî durumu itibariyle orta ve kötü durumda olan yapıların toplam içerisindeki yüzdesi 
yüzde 74 -yani, bu oldukça yüksek bir rakam- olmasına karşılık, birtakım yasal sıkıntılar ve fınan-
sal sıkıntılardan dolayı bu mirasımız ayağa kaldırılamıyor. 

Diğer taraftan, daha önce görüşüldüğü zaman, muhalefet partisi sözcüleri tarafından, sanki, bu, 
bir belediye için, bir İstanbul için hazırlanmış... Ben, kendi seçim bölgem Erzurum'da bundan yarar
lanacak olan eserleri ortaya çıkardığım zaman, görüyorum ki, bu tasarı yasalaştığı zaman, bizim de 
tarihî ve kültürel mirasımızın daha hızlı bir şekilde ayağa kalkması fırsatı oluşacak ve bu manada 
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da, biz, bir taraftan, Doğu Anadolu Bölgesinde turizmi canlandırırken, kış turizmini canlandırırken, 
bu sefer turistik... 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Kastamonu'yu söylemiyorsun Hocam. 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Efendim?.. 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Kastamonu da var. 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Kastamonu, tabiî, Karadeniz Bölgesi... Doğu Anadolu Böl

gesinde turizmi geliştirirken, bununla beraber kültürel ilişkilerin, tarihî kültürel dokunun mutlak 
surette ayağa kaldırılması gerekiyor. Bunu ayağa kaldırabilmek için de, tabiî ki, birtakım taşanlara 
ihtiyacımız var, yasama organının, yürütme organının yapacağı çalışmalara ihtiyacımız var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Ben, tabiî, bu ön bilgileri verdikten sonra, bundan sonraki 

maddede de -çok sağ olsun, Grup yönetimimiz bir maddede daha şahsım adına söz verdi- bazı bil
gileri toparlamaya çalışacağım; ama, yani, kentleşme ve metropolleşmenin getirmiş olduğu bir
takım dezavantajları ve bunların tarihî ve kültürel doku üzerindeki olumsuzluklarını, İstanbul ör
neği üzerinden hareketle ve bundan sonra da, yani, tasarıyla ilişkilendirerek, 2 nci madde üzerinde 
yapacağım, kişisel, şahsım adına yapacağım konuşmada tamamlamaya çalışacağım. 

Ben, hepinizi, beni sabırla dinlediğiniz için saygılarımla selamlıyorum. 
2 nci maddede tekrar buluşmak üzere.(AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Milletvekilleri, artık, tefrika halinde konuşuyorlar. Hüsrev Bey her perşembe günü, 

Sayın Ilıcalı da her maddede. 
Değerli milletvekilleri, madde üzerinde 1 önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 911 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin tasarı metninden çıkarıl

masını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Eraslan 
Hatay 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Peki... Hayır... Salih Bey... (Gülüşmeler) 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Arkadaş yok burada Sayın Başkan, yardımcı oldum. 
BAŞKAN - Anladım da... Artık grubunuza dahil bir arkadaş değil. 
Burada mı arkadaşımız?..Yok. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Yok... Onun için gerekçe okunsun dedik. 
BAŞKAN - Anlaşıldı da... Burada olmadığını tespit edersek gerekçeyi okuturuz; ama, o, 

Divanın yetkisindedir, Salih Beyin yetkisinde değil. 
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MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Eskiden gruplarındaydı Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun, gerekçeyi okuyun. 
Gerekçe: 
Madde metninde genelde "eskiyen ve özelliğini kaybetmiş"ten neyin anlatılmak istendiği açık 

olarak belirtilmemiştir. Temelde ise, amaç maddesi ile gerekçe metni arasında hiçbir ilişki bulun
mamaktadır. 

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

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Alanların belirlenmesi 
MADDE 2.- Yenileme alanları, il özel idarelerinde il genel meclisi, belediyelerde belediye 

meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile belirlenir. İl özel idaresinde il genel meclisin
ce, büyükşehirler dışındaki belediyelerde belediye meclisince alman kararlar Bakanlar Kuruluna 
sunulur. Büyükşehirlerde ise ilçe ve ilk kademe belediye meclislerince alınan bu kararlar, büyük-
şehir belediye meclisince onaylanması halinde Bakanlar Kuruluna sunulur. 

Bakanlar Kurulunca kabul edilen alanlardaki uygulama bir program dahilinde kaydıyla etap 
etap projelendirilebilir. 

Etap proje ve programları, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve belediyelerde 
belediye başkanının, il özel idarelerinde valinin onayı ile uygulamaya konulur. 

Belirlenen alan sınırları içindeki tüm taşınmazlar, belediyece ve il özel idaresince hazırlanacak 
yenileme projelerinin kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca karara bağlanmasını müteakip 
bu Kanuna göre yapılacak yenileme projesi hükümlerine tâbi olurlar. Büyükşehir belediye sınırları 
içinde büyükşehir belediyelerinin yapacaklarının dışında kalan yenileme projeleri, ilçe ve ilk 
kademe belediyelerince hazırlanması ve meclislerinde kabulünden sonra büyükşehir belediye baş
kanınca onaylanarak yürürlüğe girer. Buna göre kamulaştırma ve uygulama yapılır. 

Yenileme alanlarının teknik altyapı ve yapısal standartların oluşturulması, bu alanların, yönetimi 
ile örgütlenme ve uygulama alanlarında bulunan hak sahiplerinin veya bölge halkının katılımına 
dair usûl ve esaslar yönetmelikte belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyenler, Grupları adına Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına ve şahsı adına İstanbul Milletvekili Sıdıka Sarıbekir ve şahsı adına Erzurum Milletvekili 
Sayın Mustafa Ilıcalı. 

CHP Grubu ve şahsı adına Sayın Sarıbekir, buyurun. 
Süreniz 15 dakika. 
CHP GRUBU ADINA SIDIKA SARIBEKİR (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşülmekte olan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce 
Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, yirmiiki yıllık bir hukukçu ve fiilen de hukukun içinde bulunmuş bir ar
kadaşınız olarak, bu yasa tasarısını anlamakta güçlük çektiğimi, çok samimî bir şekilde ifade etmek 
istiyorum. 

İstanbul'un birkaç ilçe belediye başkanı böyle yasa istiyor diye böyle yasa çıkarılmaz ki. 
Yasalar, tüm toplumun ihtiyacını karşılaması için düzenlenmeli. Bu yasa tasarısı da düzenlenirken, 
görüyoruz ki, bundan önce kucağımızda bulduğumuz yasa tasarılarında olduğu gibi, çok kısa 
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zamanda, alelıtlak hazırlanmış, toplumsal mutabakat sağlanmamış, toplumun ihtiyaçlarına cevap 
vermemiş, toplumsal tepkilere sırtını dönmüş, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan hazır
lanmış bir yasa tasarısıdır ve görüyoruz ki, çoğu zaman çıkardığımız yasalar, ya Cumhurbaşkanlığı 
makamından veto edilerek dönüyor ya Anayasaya aykırı olduğu için Anayasa Mahkemesince iptal 
ediliyor ya da çıkarılan yasanın yürürlüğe girmesinden çok kısa bir süre sonra değişiklik teklifleri 
geliyor. Bu değişiklik talepleri, yine sizden, AKP Grubundan geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bizler bundan zül duymalıyız. Genel Kurulun yazboz tahtası haline 
getirilmesine asla izin vermemeliyiz. Bizler milletvekiliyiz, toplumun önünde giden insanlarız. Az 
önce belirttiğim hususlara dikkat edersek, dikkatli ve titiz davranırsak, bunları yaşamayız. 

Bu yasa tasarısı da, komisyona ilk geldiği haliyle, tasarının isminden tutun da, maddelerinin 
neredeyse tümüne kadar içler acısı haldeydi. Neyse ki, medyada yazılanlar, TMMOB Mimarlar 
Odası Genel Merkezinin sert tepkileri, keza sivil toplum kuruluşlarının tepkileri, biz Cumhuriyet 
Halk Partililerin tepkileri sonucunda dile getirilen eleştiriler ve şikâyetler dikkate alınmış ve İçişleri 
Komisyonunda değişikliğe uğramıştır. Huzurunuzda, başta TMMOB Mimarlar Odası Genel Mer
kezi olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarına, İçişleri Komisyonu Başkanına ve üyelerine, altkomis-
yon üyelerine değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum; ancak, her ne kadar olumlu birtakım 
değişiklikler olduysa da, üyesi bulunduğum İçişleri Komisyonunda yasa tasarısının adı "Yıpranan 
Tarihî ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hak
kında Kanun Tasarısı" olarak kabul edildi ise de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
inatla ve ısrarla, "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı" adıyla gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Yine de, bu yasa tasarısına neden ihtiyaç duyulduğunu, arkasında ne gibi 
beklentilerin olduğunu anlayabilmiş, kavrayabilmiş değilim. Eski yapıların aslına uygun olarak yapıl
ması yerine, kolayı tercih ederek, kolaycılığa kaçarak yeni alanlann yapılması... "Yeni alan" ne demek 
değerli arkadaşlar?! Bu yasa tasarısının, gizli imar affı niteliği taşıdığı, birilerine rant sağlamak için 
hazırlandığı ve çıkarılmak istendiğiyle ilgili çıkan haberler doğruysa, bundan, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu olarak büyük üzüntü duyarız ve kesinlikle de katkı sunmayız. Kaldı ki, halen yürürlükte 
bulunan 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, yine yürürlükte bulunan Belediye 
Kanunu, Çevre Kanunu ihtiyaçlara cevap verecek durumdadır. Yeni yasa ihdas etmek yerine, şayet ih
tiyaç varsa, mevcut yasada değişikliğe gitmek ya da eklentiler yapmak daha akılcı bir yaklaşım olur
du. Uzlaşmazlıklar halinde mahkemeler ne yapacak? Yürürlükteki mevcut yasalarla çelişkiler içerisin
de olan bu yasa tasarısı yasalaştığı takdirde, uygulamada çok sıkıntılar yaşatacağı aşikârdır. 

Kültürel ve tarihî varlıklarımızın korunmasında, bizlere, bu değerlerin muhafazası ve yaşatıl
ması ve aslına uygun olarak canlandırılmasıyla ilgili büyük görevler düşmektedir. Kültürel ve tarihî 
varlıklarımızı gelecek kuşaklara aktarmak da, bizlerin görevleri arasındadır. Unutmayalım ki, sahip 
olduğumuz bu varlıkları, bizler, çocuklarımızdan ödünç aldık ve onlara bırakmak zorundayız. 

Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, tarihî ve kültür varlıklarımızı yeteri kadar ve gerektiği şekil
de bugüne kadar koruyamadık, yaşatamadık. Neden; hep aynı zihniyetten; yıkmak, yıkılmasına göz 
yummak, yakmak, yeni yapılar oluşturmak, eşe dosta yeni rant alanları yaratmak... 

Ulusal ve tarihsel değerleri dikkate almadan gerçekleştirilen modern oluşumların, toplumu 
süratle yabancılaşmaya götürdüğü gerçeğini unutmayalım değerli arkadaşlarım. 

Özellikle İstanbul için söylüyorum. İstanbul, bir Paris, bir Roma gibi korunup yaşatılabilseydi, 
bugün, acaba, bu yıl kaç turist gelecek, turizm gelirimiz ne olacak diye hesap peşinde koşacak mıy
dık; elbette koşmayacaktık, turizm geliri açısından ihya olacaktık. Biliyorsunuz, değerli arkadaşlar, 
Paris ve Roma, turizm gelirine o kadar doymuş ki, artık, neredeyse, turiste ihtiyacımız yok diyorlar. 

İşte, değerli arkadaşlarım, işbu yasa tasarısına, İçişleri Komisyonu üyesi olarak ben ve diğer 
arkadaşlarım muhalefet ettik. Alt alta sıraladığım bu nedenler karşısında, yasa tasarısını savunmak, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bizlerin vicdanlarını sızlatırdı. 
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Gelelim 2 nci maddeyle ilgili söylemlerimize. Konuşmanın başında belirttiğim üzere, yasa 
tasarısının tümünde olduğu gibi, 2 nci maddede de komisyonumuzda önemli değişiklikler olmuştur. 
İlk halindeki 10 000 metrekarelik alt sınır komisyondaki görüşmeler sırasında kaldırılmıştır. 
Tasarının hedefi artık değişmiş bulunduğundan, bu tür bir alt sınıra gerek kalmamıştır. Bu yasa 
tasarısı komisyonumuzda görüşülürken, kırsal kesimlerde de SİT alanlarının olduğu, bunların da 
süratle yok olduğu ve buralarda acil olarak önlem alınması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu nedenle, 
yeterli kaynağa ve yapılanmaya sahip olan il özel idareleri de 2 nci maddeye dahil edilmiştir. 

Görüşülmekte olan bu yasa tasarısına Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak olumlu oy ver
meyeceğimizi belirtir, tekrar saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Mustafa Ilıcalı... (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ILICALI (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kentsel Dönüşüm ve 

Gelişim Kanunu Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde şahsım adına tekrar söz almış bulunuyorum; 
yeniden, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Burada, bu maddede de söyleyebileceklerimi özet bir şekilde söyleyip, bir daha sizlerin 
zamanınızı almak istemiyorum. 

Yalnız, burada tekrar bahsetmem gereken bir husus var, Cumhuriyet Halk Partisinin değerli 
sözcülerinin yapmış olduğu açıklamalar karşısında. Türkiye'de oluşan bir Tarihî Kentler Birliği var. 
Bu Kentler Birliğine çok sayıda ilimiz üye ve burada bu birliğe danışmanlık veren, bu konuların 
Türkiye'deki çok sayılı uzmanı hocalarımız bulunmakta ve bu Tarihî Kentler Birliğinin buluş
malarına da mimarlar odalarımız, şehir planlama odamız, burada muhalefet sözcülerinin teşekkür 
ettikleri birçok kuruluş temsilcisi katılmaktadır. 

Şimdi -burada tekrar altını çizdiğimiz nokta- biz, eğer şu anda tarihî ve kültürel dokumuz 
açısından her şeyimiz tamamsa, tarihî ve kültürel mirasımızı ayağa kaldıracak her türlü ortama 
sahipsek, acaba, bu yasalara niye ihtiyaç var? Bugün burada bulunan değerli milletvekillerinin her 
birinin bulunmuş olduğu ilde, bu, bence de en fazla zamanı alan konu, Kültür Bakanlığında bu eser
lerin veya belediyelerle temaslarda bu eserlerin ayağa kaldırılması. Bunları kaldırmak mec
buriyetindeyiz. Bu, bizim mirasımız; ama, bu zamana kadar bu sorunu kökten çözecek bir çalışma 
yapılamamış, birtakım radikal kararlar alınamamış, yasal düzenlemeler yapılamamış. Yine, ben, 
Mustafa Ilıcalı olarak söylemiyorum, burada, katılan -hepinizin de çok takdir edeceği- bilim adam
larının görüşünü bir kere daha tekrarlıyorum; diyor ki: "Zaman kaybetmeden, Parlamento, burada 
üzerine düşen görevi yapsın." Şimdi, bir an için, değerli milletvekilleri, bu dönüşüm tasarısına gerek 
yok -muhalefetimizin söylediği şeye göre- madem bunu birkaç tane belediyemiz için yapıyoruz, bir 
rantmış, buna gerek yok! Ne yapacağız biz peki o zaman, nasıl ayağa kaldıracağız? O zaman bir 
öneri getirmek gerekiyor. Ben bunun acısını, sıkıntısını yaşıyorum. Bölgemizde, tekrar söylüyorum, 
turizmi canlandırmanın... Kültürel, tarihî mirası, o kadar tarihî bir kimliği var şehrimin; Erzurum 
şehri; görmüşsünüz. Bu kimlik ortadan kalkmış, kaybetmiş bu kimliğini. Nasıl ortaya kalkacağız? 

AHMET IŞIK (Konya) - Konya da öyle. 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Konya aynı şekilde, Amasya aynı şekilde, değerli vekilimin 

biraz önce söylediği gibi, Kastamonu bu şekilde. Şimdi, buna İstanbul'daki bazı belediye başkanları 
öncülük etmiş diye kalkıp orayla ilişkilendirmek, bu, büyük bir haksızlık olur. Bizim şuradan yarar
lanmamız lazım. İstanbul'dan tüm Türkiye'nin yararlanması lazım. Neden yararlanması lazım; İs
tanbul bir dünya kenti. İstanbul'un yaşamış oldukları ve bugün İstanbul için elde bulunan bu olum
lu durumları diğer Anadolu şehirlerine taşımamız lazım. Diğer taraftan, İstanbul'da bulunan tec
rübeyi, birikimi diğer şehirlerimize taşımamız lazım. Şimdi, benim keşke bir zamanım olsa, size, İs
tanbul'u, bir kalksam, anlatsam; yani, İstanbul bu metropolleşmede süreçleri nasıl yaşadı, bu 
gecekondulaşmadan, tarihî, kültürel dokunun burada zarar görmesine nasıl geldi, bu zamana kadar 
neler yapıldı, neler yapılamadı; ama, böyle bir zamanım olmadığı için bunlara giremiyoruz. Yalnız, 
buradan bazı bilgileri vermenin çok yararlı olacağını düşünüyorum. 
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1960'larda İstanbul'un nüfusu 1 680 000. Kentleşmiş alanlar belediye sınırlarını aşmış. Yeni 
belediyeler eski köy sınırları içinde hızla oluşmaya başlamış. Yerleşme birimi sayısı merkez 
belediye sınırlan dışında oluşan yerleşmelerle birlikte 49'a çıkmış. 1970'li yıllarda 60'dan fazla yer
leşmeyle metropoliten alanın boyutları büyümüş. Tarihî yarımadadaki eski kent dokusunun yaşadığı 
alanlardaki tarihî, kültürel doku bu gelişmeden olumsuz etkilenmiş. Buna karşılık da, Birleşmiş 
Milletler tarafından dünya metropolleri arasında metropol dünya kenti ilan edilmiş. Metropoliten 
planlamadaki yanlışlıklar, tutarsızlıklar yüzünden buradaki tarihî ve kültürel dokudaki olumsuzluk
lar artarak devam etmiş. 

Şimdi, burada yapılması gereken işler var; belediye başkanlarımızın yapacağı işler var, 
belediye meclislerinin işleri var ve Yüce Meclisin yapacağı işler var. Şimdi, bir kere, kentsel 
dönüşümü, gelişimi nasıl sağlayacağız? Yani, kentsel gelişmeye yön veren yasal mevzuat ve plan
lama yaklaşımının, kamu yararını, sürdürülebilirliği, hakçalığı, planlamayla gelen diğer değişiklik
lerin adil paylaşımını, ilke edinilen, kararlanan, hızla hayata geçirilebilen bir yapıya kavuşturulması 
gerekiyor. Bunları nasıl yapacağız değerli milletvekilleri; bu tip yasaları hazırlayarak yapacağız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Sayın Başkanım, bir daha söz almamak için biraz süre 

verebilir misiniz acaba? 
BAŞKAN - Buyurun, toparlayın. 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Değerli Başkanım, teşekkür ederim. 
Değerli milletvekilleri, şimdi, siz bu tasarıya eleştiri getirebilirsiniz; yani, şu maddesine şu 

değişikliği yapabiliriz diyebilirsiniz, önerge verebilirsiniz; ama, tümünden buna karşı çıktığımız 
zaman, bizim, şu anda, hepimizin, birçok milletvekilimizin elde etmiş olduğu fırsatı taa nerelere 
ötelemiş oluruz. Biraz önce, ben, size, Kültür Bakanlığının bütçesinden bahsettim, tescilli 72 000 
eserden bahsettim, belediyelerimizdeki, özellikle Anadolu belediyelerimizdeki sıkıntılardan bahset
tim. Bu işin tabiî ki yasal boyutu yanında, finansman boyutu var; bunları nasıl halledeceğiz? îşte, 
yasayı derinlemesine incelediğimiz zaman görüyoruz ki, bu, büyük bir avantaj getirecek ve bu iş
lerde büyük bir hızlanma sağlanacak. 

Diğer taraftan, birçok konuşmacı İstanbul örneğini veriyor. Ben, buradan bazı bilgileri değerli 
bilgilerinize sunuyorum. UNESCO'nun İstanbul'a iki yıl süre tanıdığını hepimiz biliyoruz. Bakın, 
şuna dikkatinizi çekiyorum: Tarihî eserlerin korunmasında bir ilerleme sağlanmazsa, İstanbul, 2006 
yılında, Tehdit Altındaki Dünya Mirası Listesine alınacak. 2006; 2005... Ne yapacağız? Yani, 
2006'ya kadar üç ay tatil vereceğiz, Parlamento çalışmayacak. Bir tasarının ne kadar sürede geç
tiğini ikibuçuk yıllık tecrübeyle öğrendik. 

İstanbul'u 19 yıldır listeye almışlar. Diğer milletvekilleri diyebilir ki, bu UNESCO'nun listesin
de sadece İstanbul mu var. Tabiî ki sadece İstanbul yok; Göreme Parkı var, Ulu Cami var, Hattuşaş 
var, Pamukkale var, Safranbolu var, Truva Arkeolojik Alanı var. Tamam, bundan sonra, 19 yıldır bu 
listede olan İstanbul'un bu projeleri ve diğer saydığım projeler, 2006 yılma kadar kalıcı çözümler 
yapılmazsa listeden alınacak. 

Şimdi, biz, o halde, demek ki, bu bilgilerle, bu uluslararası bilgilerle, ülkenin gerçekleriyle 
beraber düşündüğümüz zaman hızlı hareket etmek mecburiyetindeyiz. İşte, bu manada, ben de mil
letvekili olmadan önce, şehircilikle ilgili, mimarlıkla ilgili birçok sempozyuma, toplantıya katılmış 
bir milletvekili olarak bu tasarıyı incelediğimde, siyasî kimliğimi bir tarafa bırakarak, bunun, bu ül
kemize bu manada son derece katkı sağlayacağına kanaat getirmişim. 

Ben, muhalefet partimizden bunun eksiklerinin tamamlanması yönünde destekler beklerken, 
benim konuşmalarımın bile dinlenmediğini görmek oldukça üzüyor; çünkü, değerli milletvekilleri, 
iktidarıyla muhalefetiyle, tarihsel, kültürel dokuyu kaldırmak... Ki, ben biliyorum, bu iktidarıyla 

- 4 0 -



T.B.M.M. B : 113 16 . 6 . 2005 O : 4 

muhalefetiyle tüm milletvekilleri, özellikle kalkınmamış bölgelerimizin kalkınmışlığı yönünde çok 
büyük katkı verecektir. Doğu Anadolu Bölgesinin de Güneydoğu Anadolu Bölgesinin de birçok 
bölgenin de geleceği bu mirasın ortaya çıkarılmasıyla ilişkilidir; çünkü, turizmden elde edeceğimiz 
gelir, turizm potansiyeli, dağda yapacağımız dört beş tane otele geldiği zaman, oradaki yerel halka 
şikâyetlerini hepimiz biliyoruz. Şehir merkezlerine getirmemiz lazım. 

BAŞKAN - Bir dakika Mustafa Bey... 
Arka sıradaki arkadaşlar, aranızdaki konuşmaları durdurursanız, Mustafa Beyi daha rahat din

leme imkânı ortaya çıkacak. 
Buyurun Mustafa Bey. 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Şehir merkezlerini cazibe haline getirebilmemiz, gelen turis

tin o merkezleri görmesi, yerel esnafımızın da bu nimetten faydalanabilmesi, ancak bu eserlerin or
taya çıkarılmasıyla mümkün. 

Konuyla ilgili söylenecek çok söz var; sabrınızı fazla zorlamak istemiyorum. Benden sonraki 
değerli iktidar, muhalefet sözcüleri de bu yönde gerekli bilgileri verecektir. 

Tekrar, bu, ülkemiz için, tarihî, kültürel mirasımızın ortaya çıkarılması, Selçuklu, Bizans, Os
manlı, tüm eserlerin ortaya çıkmasında çok büyük katkı sağlayacak; çünkü, büyük bir finansman 
desteği getiriyor. Bu manada, yani, özel teşebbüsün devreye girmesiyle beraber, o alanların yenilen
mesi, kullanarak... Sayın Beyoğlu Belediye Başkanımın, şimdi İstanbul Milletvekilimin söylediği 
gibi, kullanmadan korunma olmaz; böyle bir imkân getiriyor. 

Bu manada, bu tasarıyı hazırlayan, emeği geçen herkese, bütün meslek odalarına, milletvekil-
lerimize, bürokratlarımıza, hükümetimize teşekkür ediyor, sizleri saygılarımla selamlıyorum. 

Başkanımın toleransından dolayı, tekrar, ona da ayrıca teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Madde üzerinde 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 911 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna 

aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Sadullah Ergin Nusret Bayraktar Ekrem Erdem 

Hatay İstanbul İstanbul 
Halil Ürün Hacı Biner 

Konya Van 
"Bakanlar Kurulu projenin uygulanıp uygulanmamasına üç ay içinde karar verir." 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım? 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Uygulamanın belli bir sürede sonuçlanması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi dinlediniz, gerekçeyi de dinlediniz. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Sayın 
Başkanım, 2 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci satırında "kaydıyla" kelimesi fazla. Bu "kaydıy
la" kelimesinin çıkarılmasını öneriyorum. 

BAŞKAN - Titizliğinize teşekkür ederiz. Bir anlatım bozukluğu var; biz de gördük, siz de 
uyardınız. Onu dikkate alarak redakte edilecek. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Uygulama 
MADDE 3.- Yenileme alanları olarak belirlenen bölgelerde il özel idaresi ve belediye tarafın

dan hazırlanan veya hazırlatılan yenileme projeleri ve uygulamaları ilgili il özel idareleri ve 
belediyeler eliyle yapılır veya kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine 
yaptırılarak uygulanır. Bu alanlarda Toplu Konut İdaresi ile ortak uygulama yapılabileceği gibi, 
Toplu Konut idaresine de uygulama yaptırılabilir. 

Büyükşehirlerde, büyükşehir belediyeleri tarafından başlatılmayan uygulamalar ilçe ve ilk 
kademe belediyelerince tek başına veya müşterek olarak yapılır veya yaptırılır. 

Yenileme alanı içinde yapı parsellerindeki uygulamalarda kendi parseli ve yapısı aynen 
korunarak yenilenecek yapılar, projenin bütünlüğünü bozmamak şartıyla belediyece kabul edilen 
projeye bağlı kalmak ve il özel idaresi ve belediyenin belirleyeceği amaçta kullanılmak kaydıyla 
parsel sahibince yapılabilir. Bu durumlarda uygulamanın projeyle eş zamanlı olarak başlatılması ve 
tamamlanması esastır. Aksi takdirde il özel idaresi ve belediyece bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Yenileme alanlarında yenileme projelerinin uygulanması sırasında tabiî afet riski taşıdığı 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen bölgelerde gerekli tedbirleri almak üzere il özel 
idareleri ve belediyeler yenileme projelerinde tasfiye de dahil olmak üzere gerekli düzenlemeleri 
yapabilir, yasaklar koyabilir. Bu konudaki esas ve usûller yönetmelikte belirlenir. 

Uygulama esnasında her türlü kontrol, denetim ve takip işlemleri, ilgili il özel idaresi ve 
belediyece yapılır veya yaptırılarak sonuçlandırılır. Bu işlemler, projenin özelliğine göre konuyla il
gili uzman kişi, kurum ve ekiplere yaptırılır. 

Yenileme alanlarındaki uygulamalar her türlü vergi, resim, harç ve ücretlerden muaftır. 
Yenileme alanlarındaki yeni yapılanmalar ile korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarına 

ilişkin uygulamalar hakkında karar vermek ve hazırlanan projeleri onaylamak üzere söz konusu 
alanlar için bu uygulamalarla ilgili olarak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun 51 inci maddesine göre, gerektiği kadar kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge 
kurulu oluşturulur. Bu kurulca kararlaştırılan projeler, il özel idaresi veya belediyece uygulanır. 

Kültür ve tabiat varlıkları bölge kurulu tarafından sit alanı olarak belirlenen yenileme alanların
da yapılacak uygulamalarda her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden 
yasaklama işleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinden muaftır. 

Yenileme projeleri, uygulama alanı içerisinde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının 
rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ile onarılacak veya yeniden inşa edilecek yapıların imar 
mevzuatında öngörülen projelerinden oluşur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, grup adına söz isteyenler: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
İzmir Milletvekili Erdal Karademir. 

Şahıslan adına söz isteyenler: İzmir Milletvekili Erdal Karademir, Konya Milletvekili Halil 
Ürün. 
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Erdal Bey, iki sürenizi birleştirmek ister misiniz? 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Peki, 15 dakikalık konuşma süreniz var; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan 911 sıra sayılı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesi 
üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz aldım; bu vesileyle, öncelikli olarak, 
Hakkâri, Bingöl, Karlıova'da depremden zarar görmüş tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, 
yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yine, iki hafta önce, İzmir'in Kiraz, Kemalpaşa 
ve Tire İlçe ve köylerinde yağmur, dolu ve sel felaketinden olumsuz etkilenmiş tüm vatandaş
larımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarak, sorunlarının çözümü için bu bölgelerin acilen afet böl
gesi ilan edilmesini ve vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesini talep ediyorum. Bu düşünceler
le, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının getiriliş gerekçelerine baktığımızda, hızlı kentleşme sürecinin 
ülkemizin önemli sorunlarından biri olduğu ifade edilmektedir. Bu sürecin, kentlerimizin merkez 
bölgelerinde, eski kent dokularını ve korunması gerekli kültürel mirasımızı olumsuz etkilediği 
görüşü dile getirilmiştir. 

Yine, gerekçede, kültürel mirasın yoğun olarak bulunduğu alanların gerek eskimeleri ve 
bakımsız kalmaları gerekse yoğun olarak, denetimsiz bir şekilde iskân edilmeleri ve kullanılmaları 
nedeniyle, toplumun can ve mal güvenliğini tehdit eder duruma geldiği söylenmektedir. 

Yine, bu alanların deprem riski açısından çok büyük tehlike arz ettiği ifade edilmiştir. 
Yine, gerekçede, kentin eskiyen dokularını ve yerleşim alanlarını, kültürel miras değerlerini 

korumak, koruma ve kullanma dengesini sağlayarak, sosyal donatı alanlarını büyütmek ve sağlık-
laştırmak, günümüz konforu ve kullanım şartlarını içeren konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal 
donatı alanları oluşturmak, tarihî ve kültürel dokuyu geleceğe taşıyarak, böylelikle bu tür alanların 
sağlıklı bir şekilde iskân edilerek, şehrin güvenliğini tehdit eden denetimsiz bölgeler olmaktan 
çıkarmak gibi gerekçelerle, bu tür bölgelerin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesi amaç
lanmıştır. Bu yaklaşım, doğru ve gereklidir. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının yukarıda sayılan gerekçelerini iyi değerlendirdiğimizde, yük
lendiği görev ve sorumluluk gereği, tasarının görüşüleceği ana komisyonun öncelikle Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu olması gerekirdi. Oysa, bu tasarı, İçişleri Bakanlığından 
gelerek, ana komisyon olarak İçişleri Komisyonunda görüşülmüş ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu gözardı edilmiştir. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 
Sayın Başkanının müdahalesi sonucunda, bu tasarıda, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu tali komisyon olarak görev almıştır. Sadece bu yaklaşım, bu anlayış bile, AKP İk
tidarının, tasarıların hazırlanıp Meclise sunulması açısından ne kadar gayri ciddî yaklaştığının bir 
göstergesidir. 

Tasarının, İçişleri Bakanlığından gelmesi anlaşılamamıştır. Kaldı ki, bu tasarı, yaklaşık bir yıl 
önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yeniden hazırlanmış ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
internet sayfalarında yayımlanmaktadır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığının hazırladığı tasarı, ilgili 
kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerle görüşülüp bu kurum ve 
kuruluşların görüşleri ve katkıları alındıktan sonra, ortak görüş ve mutabakatla, Kentsel Dönüşüm 
ve Gelişim Yasa Tasarısı olarak hazırlanmış; daha sonra, imar ve şehirleşme yasa taslağının içine 
alınmış ve uzlaşmayla hazırlanan bu tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi bek
lenmişti. Daha sonra, ismi "İmar Yasa Tasarısı Taslağı" olarak değişen taslak, bugün Bayındırlık ve 
iskân Bakanlığınca yeniden revize edilerek, "Planlama ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı" adı altın
da Bakanlığın internet sayfalarında yayımlanmaktadır. 
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Böyle hazırlanmış bir tasarı dururken, bu tasarıyı Meclise sevk etmeyerek, diğer bir anlatımla 
görmezlikten gelerek; aynı amaçlı, ama hiçbir kamu kurumundan, meslek odalarından, sivil toplum 
kuruluşlarından, üniversitelerden görüş alınmadan hazırlanan tasarının Meclise sevk edilmesi 
düşündürücüdür. 

Görüşmekte olduğumuz bu tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisine, "Kentsel Dönüşüm ve 
Gelişim Kanun Tasarısı" ismiyle gelmiş; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda 
görüşülürken, "Eskiyen Kent Dokularının Yenilenmesi, Korunması ve Kullanılması Hakkında 
Kanun Tasansı" olarak ismi değiştirilmiş ve tasannın ilgili maddelerinde değişikliğe gidilmiştir. Bu 
defa, İçişleri altkomisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu tarafından önerilen 
düzenlemelerin ara bir çözüm yöntemi olabileceğini.bu şekilde bir düzenlemeyle, eskiyen ve özel
liğini kaybetmeye yüz tutmuş SİT alanı olarak belirlenen kent bölgeleri biçiminde daralttığı gerek
çesiyle, bu alanlara ait koruma alanların da kapsama alınmasının, bu alanlarda bütünsel bir düzen
leme yapmaya olanak tanıyacağı düşüncesiyle, başka bir adının "Yıpranan Tarihî ve Kültürel Taşın
maz Varlıklann Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun Tasarısı" ol
mak üzere ilgili maddelerinde değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklikler bile, tasarının ne kadar gay-
riciddî olarak hazırlandığının, bir anlamda sipariş yasa tasarısı olarak getirildiğinin bir göster
gesidir; yani, bu tasan açıkçası bir sipariş yasadır. 

Değerli arkadaşlarım, hızla gelişen, değişen, yoğunluğu giderek artan ve üstelik kültür mirası 
açısından son derece zengin olan büyük kentlerimizde, mevcut potansiyeli değerlendirerek, es
kimeye başlayan kentsel alan parçalarını kentlerimize kazandırmak, onlara yeni fonksiyonlar yük
leyerek, canlanmalannı, gelişmelerini ve ıslahlarını sağlamak, sosyokültürel ve ekonomik açıdan 
kentlerimiz için büyük bir kazanç olacaktır. Bu nedenle, kentsel yenilemeye, dönüşüme hak ettiği 
önemi vermek, bu amaç doğrultusunda öncelikli kentsel yenilemenin ilkelerini tartışıp saptamak ve 
ardından konunun yasal ve kurumsal çerçevesini ortaya koymak yerinde olacaktır. Böylesi toplum
sal ve kentsel anlamda yaşamsal öneme sahip bir konunun sadece bir ayağını ele alarak yasa yap
mak, soruna kalıcı çözüm bulmak olanaklı değildir. 

Tasarının gerekçesinde, mevcut yasal düzenlemeler içerisinde tarif edilen alanlarda yenileşme 
çalışmalannın hızlı ve etkili sonuca ulaştırılmasının zaman alacağı ve bu çalışmalann tamam-
lanamayacağı düşüncesiyle bu tasarının hazırlandığı ifade edilmiştir. Bu yaklaşım yanlıştır; çünkü, 
5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası da bu iktidar tarafından getirilmiş ve 
14.7.2004 tarihinde yasalaştınlmıştır. 

Ayrıca, Bayındırlık ve İskân Bakanlığında uzlaşma içerisinde hazırlanan İmar Yasa Taslağı ya 
da Planlama ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı bir yıla yakın bir zamandan beri Meclise gelmeyi 
beklemektedir. Hiçbir kurum, ilgili meslek odaları, üniversitelerin görüş ve önerileri alınmadan, 
bilimsel değerlendirmelerden ve ölçütlerden uzak bir şekilde hazırlanarak yangından mal kaçırır
casına Büyük Millet Meclisine getirilmek istenen bu yasa tasarısı, yasak savmaktan öte bir çalış
ma değildir. 

Değerli arkadaşlanm, tasannın 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasında "yenileme alanlarındaki 
yeni yapılanmalar ile korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin uygulamalar hakkında 
karar vermek ve hazırlanan projeleri onaylamak üzere söz konusu alanlar için bu uygulamalarla il
gili olarak yeni koruma kurullan kurulabilir" denilmektedir. "Bu kurulca kararlaştınlan projeler, il 
özel idaresi veya belediyece uygulanır" deniliyor. 

Bu yaklaşım bizleri kaygılandınyor; çünkü, o bölgede var olan kültür ve tabiat varlıklannı 
koruma bölge kurullanndan hiç söz edilmiyor, onlar yok sayılıyor. 

Yine, mevcut koruma kurulları görevlerine devam edecekse, tespit edilen yeni alanlarda oluş
turulan yenileme projelerinin mevcut kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulları tarafından 
onaylanmaması durumunda ne olacağı belirsizdir. 
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Yine, o bölgede var olabilecek mevcut kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarının 
yapmış olduğu koruma amaçlı planlardan söz etmeyerek, SİT alanlarının korunmasına yönelik 5226 
sayılı Yasayla değişik 2863 sayılı Yasanın 17 nci maddesinde tanımlanan koruma amaçlı imar plan
larını ortadan kaldırmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyla, gereği ve kriterleri ortaya konmadan yeni kültür ve tabiat 
varlıklarını koruma bölge kurulu oluşturulmasının önü açıldığından, bu da, mevcut koruma kurul
ları üzerinde baskıyı artıracaktır. 

Diğer yandan, yeni oluşturulacak ve 7 üyeden oluşan koruma kurullarının 5 üyesinin bakanlık 
tarafından atanmasıyla oluşacağından, söz konusu koruma kurulları, bir anlamda, oluşturulan 
projeleri siyasal iktidarın istemi doğrultusunda onaylayan sipariş kurullar haline dönüşecektir. 
Dolayısıyla, yapılan koruma amaçlı planlar, korumadan çok, siyaset ağırlıklı ve ranta yönelik 
projeler olacaktır. Bu yaklaşım ve anlayış, kültür varlıklarımızın yok olmasına yönelik ciddî sakın
caları beraberinde taşımaktadır. 

Madde hükmünde sadece projeden söz edilmektedir; bu durum, planlama ve kent bütünlüğü 
açısından sakıncalıdır. 

Bu kanunda hassas hassas bir yaklaşım sergilenmesi ve kentsel dönüşüm ve gelişim projesinin 
bilgiye dayalı uzmanlık isteyen projeler olması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir konu, tasarı gerekçelerinde yer alan kaygılara rağmen, bugün
kü genel kentsel yenileme ve dönüşüm yaklaşımı daha çok fiziksel planlama temeline dayandırıl
maktadır. Kentsel dönüşüm toplumsal bir proje olarak algılanmalı, fiziksel planlamanın bunun 
sadece araçlarından biri olduğu kabul edilmelidir. 

Çöküntü alanlarının belirlenmesinin yanı sıra geliştirilecek yeni araştırma ve inceleme yoluy
la olası çöküntü alanları önceden saptanmalı, bu çöküntünün önlenmesi için fiziksel ve toplumsal 
projeler geliştirilmelidir. 

Kentsel dönüşümün üç ayn ayağı olmalıdır. Bunlar, fizikî, mekânsal, sosyal ve ekonomik ayak
lardır. Bunların da ötesinde, bu üç dönüşüm ayağının ortak bir zeminde birbiriyle bağlanarak, yeni 
ve farklı bir yasal çatının ivedilikle kurulması gereklidir. Bu nedenle, tasarının bilimsel esaslara 
dayalı olarak bir bütünlük içerisinde ele alındığını söylemek olanaklı değildir. 

Değerli arkadaşlarım, yine bu tasarının 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında "yenileme alanı 
içerisinde kalan Hazineye ait taşınmazlar başka bir işleme gerek kalmaksızın projeyi yürüten il özel 
idaresine ve belediyeye bedelsiz devredilir" denilmektedir. 

Bu fıkra hem Anayasaya hem de yürürlükte bulanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununa aykırıdır; çünkü, 1982 Anayasasının 63 üncü maddesine göre "devlet, tarih, kültür ve 
tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici ted
birleri alır" denilmektedir. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 5 inci maddesine göre "kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzelkişilerin mül
kiyetinde bulunan taşınmazlar ile varlığı bilinen veya ileride meydana çıkacak olan korunması 
gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları devlet malı niteliğindedir" denilmektedir. 

Görüldüğü gibi, kültür ve tabiat varhklan, hem Anayasaya hem de 2863 sayılı Yasaya göre dev
let güvencesi altındadır. Bizler, 4 üncü maddenin bu fıkrasında bir değişiklik önergesi vererek, ilgili 
fıkranın, yenileme alanı içinde kalan, hazineye ait kültür ve tabiat varhklan olarak tespit ve teşhir 
edilmiş olanlar dışındaki taşınmazlann, başka bir işleme gerek kalmaksızın, projeyi yürüten il özel 
idaresine ve belediyeye bedelsiz devredilmesini teklif ettik; bu öneriyi desteklemenizi bekliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tasanda, konular, parçacı bir anlayışla, bir yaklaşımla ele alınmış ve ilgili 
yasalarla çelişmektedir. Kentsel dönüşüm, kentsel gelişim, kentin tarihî ve kültürel dokusunun korun-
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ması, demokrasi gibi kurallara bağlı olmalıdır. Bu da, asgarî ölçüde uzlaşmayı gerektirir. Bu bağlam
da, toplumsal işbirliğinin sağlanması ve ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve katkılarının alınması 
zorunludur. Bu anlamda, tasan geri çekilerek, kapsamlı bir şekilde ve toplumsal uzlaşmayla, bilimsel 
veriler yeniden ele alınmalıdır. Aksi halde, katılımlı süreçler içinde geliştirilmiş yasa ve uygulama 
araçlarını hayata geçirmek yerine, dar kapsamlı, özel nitelikli yasa enflasyonu ve yetki karmaşası 
üreterek, planlama ve koruma yaklaşımı terk edilerek, kentler sağlıklı biçimde dönüştürülemez. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Halil Ürün, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika Halil Bey. 
HALİL ÜRÜN (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 911 sıra 

sayılı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesi üzerine, şahsım adına söz 
almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, maddeye geçmeden önce, genel bazı değerlendirmelerde bulunmak is
tiyorum. 

Hepiniz çok iyi bilirsiniz, bu kentlerde yaşadığımıza göre, kentler de birer canlı organizmadır; 
tıpkı insanlar gibi, kan pompalanan damarları, akciğerleri vardır; yeşilalanlar akciğerleridir, yolları 
da damarlarıdır, sokaklar kılcal damarlarıdır. Dolayısıyla, şehrin merkezi de şehrin beynidir. 

Dolayısıyla, bu şehri, biz, beş yıl süreyle, belediye başkanlarına emanet ediyoruz. Onlar da 
bizim gibi seçilmiş insanlar. İl özel idareleri, kırsal bölgeleri içine alan çeşitli düzenlemelerle ilgili 
karar alma ve bu kararlan yürütme konusunda, il genel meclisleri aracılığıyla, bunu yürütme 
konusunda yetkilendiriliyor. Bizim, bu yetkiler kullanılırken, onlan takviye etmemiz, onlara güven
memiz, onların bu işlerini çok daha rahat bir şekilde yürütebilmeleri konusunda, onlara ciddî 
manada destek vermemiz lazım. 

Nitekim, AK Parti Hükümeti olarak, göreve geldiğimizden itibaren, yerel yönetim yasalarını 
bu amaçla çıkardık ve yerelleşme, sivilleşme doğrultusunda yerel yönetimleri güçlendirecek olan 
kanun tasarılannı Meclis gündemine taşıdık ve bunları kanunlaştırdık ciddî manada. Hatta, şunu 
söyledik, dedik ki: Bunlarla yetinmeyeceğiz, bundan sonra da gelirler kanunu gelecek, başka düzen
lemeler gelecek; bu kanun tasansı, bu anlamda bir kanun tasarısıdır. 

Eğer, şehirlerimiz, çeşitli kötü durumlar karşısında, tabiî afetler karşısında veya beşerî bir
takım, yangın gibi, sel felaketleri gibi felaketler karşısında tahribata uğrayacak olursa, o şehri 
yöneten insanlar, yöneticiler, hangi mevzuat çerçevesi içerisinde şehre sahip çıkacaklar; işte, bu 
kanun tasansı, bu amaçla hazırlanmış bir kanun tasarısıdır. 

Değerli kardeşlerim, değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar; yeniden yapılanmanın, bu 
manada, ne kadar zarurî olduğunu burada görüyoruz. Dolayısıyla, burada, uygulamada neye yer 
verilecek, uygulayıcı kim olacak sorusuna cevap aradığımız zaman, ister istemez, yerel idarecilerin, 
bu uygulamada, ciddî manada asıl yetkili olmaları gerektiği açıkça ortaya çıkıyor. Zaten, halk, bu 
sorunlan onlara taşıyor. Onlar, bu konuda yetkilerini rahat kullanamayacak olurlarsa, elbette, boş
luk meydana gelir ve bu yetki boşluğu içerisinde de şehir zarar görür. 

Tarihî ve kültürel dokunun korunması elbette esastır; ama, ben, bizzat, bir uygulayıcı olarak 
bunu yaşadım. Burada, yaşayan pek çok arkadaşımız var. Bir cadde açacaksınız, cadde kamu 
yaranna iş görecek, o caddenin üzerinde, hasbelkader, koruma kapsamına alınmış olan bir binayı -
her ne amaçla alınmışsa, bu bilinmiyor- kaldırabilmek için veya aynı konumunu muhafaza etmek 
kaydıyla bir başka yere taşıma konusunda sıkıntı çekiyorsunuz ve milyarlarca, trilyonlarca lira har
cayıp, ölü yatınm olarak, uzunca bir süre yargı kararını bekliyorsunuz; üç sene geçiyor, beş sene 
geçiyor, yargı karan gelmiyor. Dolayısıyla, yargının da önünü açmamız lazım. 
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Ben, burada, benden önce söz alan değerli muhalefet sözcüsünün ifade ettikleri birkaç hususa 
da temas etmek istiyorum. 

Bir kere, belediyeler ile il Özel idarelerinin bu konudaki yaptırım gücünü bizim artık kabullen
memiz lazım. Burada muhalefete ait olan belediyeler de var, iktidar partisine ait olan belediyeler de 
var. Bunlann bu yetkileri kullanabilmesini bizim çok görmememiz lazım ve onlara güvenmemiz 
lazım; bu bir. 

Efendim, Bayındırlık Komisyonu, İçişleri Komisyonu... Netice itibariyle, her iki komisyondan 
da geçmiş ve her iki komisyonun da görüşleri alınmıştır. 

Ben bu yasa tasarısının... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALİL ÜRÜN (Devamla) - Çok kısa birkaç değerlendirmem olacak. 
BAŞKAN- Toparlayalım lütfen. 
HALİL ÜRÜN (Devamla) - Şimdi, başlangıcında bu görüşülmemiştir diye muhalefet sözcüleri 

ifadelerde bulundu. Biraz önce de bir madde görüşülürken -1 inci maddeydi zannediyorum- yine 
muhalefet sözcülerinden bir arkadaşımız, sivil toplum örgütlerine, onların katkılanna teşekkür etti. 
Bu, gerçekten doğru bir ifadeydi. Ben de teşekkür ediyorum. Kimi katkı olduğundan teşekkür 
ediyor, kimisi "katkıları olmadı" diyor; bu bir. 

İkincisi, "sipariş" diyor. Değerli arkadaşlar, burada görüşülen kanunların tamamı sipariştir, hal
kın bize siparişidir. Biz, Meclis olarak halkın bize sipariş ettiği kanun yapma, yasama görevini 
yerine getirme görevi için buradayız ve halkın siparişini yerine getirmek için buradayız. 

"Yangından mal kaçırma" deniliyor. Bu da aslında doğru bir söz değil, yanlış bir ifade. Çünkü, 
birçok kademeden geçe geçe buraya gelmiştir. Yangından mal kaçırmak gibi bir hevesimiz yok. 
Bizim, seçtiklerimize güvenmemiz lazım. 

Bu madde gerçekten isabetli bir maddedir. Uygulamadan doğan birtakım sıkıntılar olabilir. Her 
kanunun uygulamasından doğan sıkıntılar vardır; ama, bu sıkıntılar yine bu Meclis tarafından 
çözüme kavuşturulur. O bakımdan, bu Meclisin varlığına güvenmek lazım. Bu Meclis gibi, yerel 
yönetici olarak seçilmiş olan arkadaşlanmıza, belediye başkanlanmıza da güvenmemiz lazım. 

Ben bu görüşlerimi ifade ederek huzurlannızdan ayrılıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati: 17.37 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.46 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER : Harun TÜFEKÇİ (Konya), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113 üncü Birleşiminin 
Beşinci Oturumunu açıyorum. 

911 sıra sayılı kanun tasarı üzerindeki görüşmelerimize devam ediyoruz. 
VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devanı) 
2.- Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 

ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/984) (S. Sayısı: 911) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Madde üzerinde 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 911 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinin yedinci ve sekizinci fık

ralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Sadullah Ergin Faruk Koca Ünal Kaçır 

Hatay Ankara İstanbul 
Nusret Bayraktar Murat Yıldırım 

İstanbul Çorum 
"Yenileme projelerini onaylamak üzere 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun 51 inci maddesine göre gerektiği kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu oluşturulur. Kurulca onaylanan projeler, il özel idaresi veya belediyece uygulanır. 

Yenileme alanlarında yapılacak uygulamalarda her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım iş
leri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
hükümlerinden muaftır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkanım, bu önerge, sadece cümleleri 

yeniden düzenliyor. Aslında, önergenin içerisindeki aslî unsurlar komisyondan gelen tasanda ol
duğu için, biz de katılıyoruz. 

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım? 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

4 8 -



T.B.M.M. B : 113 16 . 6 . 2005 O : 5 

Gerekçe: 
Fıkralar yazım tekniğine uygun hale getirilmiştir. 
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. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Taşınmaz tasarruflarının kısıtlanması ve kamulaştırma 
MADDE 4.- İl özel idaresi ve belediye, yenileme alanı ilan edilen yerlerde-ki taşınmazlar 

üzerinde, her türlü yapılaşma, kullanım ve işletme konularında proje tamamlanıncaya kadar geçici 
kısıtlamalar uygulayabilir. 

Yenileme alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma 
yolu esastır. Anlaşma sağlanamayan hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde 
bulunan taşınmazlar ilgili il özel idaresi ve belediye tarafından kamulaştırılabilir. Bu Kanun uyarın
ca yapılacak kamulaştırmalar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fık
rasındaki iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılır. Tapuda mülkiyet hanesi 
açık olan taşınmazlar ile varisi belli olmayan, kayyım tayin edilmiş, ihtilaflı, davalı ve üzerinde her 
türlü mülkiyet ve mülkiyetin gayri aynî hak tesis edilmiş olan taşınmazlar için de aynı madde 
hükümlerine göre kamulaştırma işlemleri yürütülür. Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesinde il 
özel idareleri ve belediyeler veraset ilamı çıkarttırmaya, kayyum tayin ettirmeye veya tapuda kayıt
lı son malike göre işlem yapmaya yetkilidir. 

İl özel idareleri ve belediyeler taşınmaz mülkiyetinin kamulaştırılması ye-rine, uygun gördük
leri takdirde satın alma, kat karşılığı ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili maddelerinde 
düzenlenen intifa hakkı veya üst hakkı kurulması yolu ile sınırlı aynî hak tesis edebilirler. 

Yenileme alanı içerisinde kalan Hazineye ait taşınmazlar başka bir işleme gerek kalmaksızın 
projeyi yürüten il özel idaresine ve belediyeye bedelsiz devredilir. Satış ve gelir getirici bir işe dönüş
türüldüğünde proje ve uygulama giderleri çıktıktan sonraki gelirin yüzde yirmibeşi Hazineye verilir. 
Devre ait işlemler il özel idaresi ve belediyenin talebi üzerine ilgili tapu sicil müdürlüğünce resen 
yapılır. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Yenileme alanı ilan edilen yerlerde, 
yenileme projesi kapsamında kalan taşınmazlar Hazinece satılamaz, kiraya verilemez, tahsis edilemez. 

Yenileme alanlarında uygulanacak projelerin kamulaştırma, plân, proje ve yapım işlerinde kul
lanılmak üzere, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12 nci maddesine göre 
oluşturulan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı hesabından belediyelere aktar
ma yapılır. 

Millî Savunma Bakanlığına tahsisli arsa, arazi, yapı ve tesisler, 2565 sayılı Askeri Yasak Böl
geler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler, sivil ve askeri hava alanları ve 
mania plânları kapsamında kalan yerler, mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait bulunan okullar, 
mülkiyeti veya idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bulunan taşınmazlar ile tapu kayıtlarında 
vakıf şerhi bulunan taşınmazlarda bu Kanun hükümlerinin nasıl uygulanacağı Milli Savunma 
Bakanlığı, ilgili bakanlık veya Vakıflar Genel Müdürlüğü ve il özel idaresi veya belediyece müş
tereken belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyenler; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kastamonu 
Milletvekili Mehmet Yıldırım; şahısları adına, yine Mehmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Nus-
ret Bayraktar. 

Mehmet Bey, birleştirdim mi sürenizi? 
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MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Birleştirdim. 
BAŞKAN - O zaman, süreniz 15 dakika; yeter herhalde size. 
ÎRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Mehmet Beye o da yetmez!.. 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kentsel Gelişim 

ve Dönüşüm Kanunu Tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum; bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşlarımın da belirttiği gibi, bu 
tasarıyı, ilkönce, Bayındırlık, Ulaştırma Komisyonunda tali komisyon olarak inceledik. Eksik gör
düklerimizin tali komisyon olmamamız gerektiğini, daha doğrusu, bu kentsel dönüşümün, bir imar 
planlamasını, bir kentsel dönüşüm planlamasını içerdiğini ifade ederek, asıl komisyon olarak değer
lendirmemiz gerektiğini, bütün komisyon üyesi arkadaşlarımızla değerlendirmesini yaptık ve eksik 
gördüğümüz konulan da, şerhimizle İçişleri Komisyonuna gönderdik. İçişleri Komisyonunda görev 
yapan değerli arkadaşlarımı kutluyorum; gerçekten, Bayındırlık Komisyonunda ifade ettiğimiz 
konuların çok ileri bir noktada değerlendirmesini yaptılar ve yasayı, biraz daha ileri bir noktada, 
olumlu bir noktada, hem yerel yönetimlerin hem de vatandaşlarımızın, il genel meclisi veya özel 
idarelerde de oluşabilecek ve kent merkezleri dışındaki tarihî binaların da durumunu değerlen
direcek bir boyutta değerlendirme yapılmıştır. Eksik gördüğümüz noktalan değerlendirmek is
tiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına da bu tasarıya olumlu oy veriyoruz biliyorsunuz; 
ama, eksikleri ifade etmeyi bir görev sayıyoruz. 

Tasarının gerekçe metni, ağırlıklı olarak, özetle, tarihî kent merkezlerinin kültürel, mimarî 
özellikleri gözetilerek yenilenmesini ve yıpranmış olan bölgelerin altyapı ve diğer donanımlarla da 
desteklenerek yeniden yaşama dönüştürülmesini öngörmektedir. 

Değerli arkadaşlar, nedir bu olay; Türkiye'de, bu konuda, İstanbul Kentinde, İzmir'de, Bursa'da 
tarihî merkezlerde yıpranmış, Anıtlar Kurulundan projeleri, rölöveleri geçirilmemiş, bir türlü 
yenileme projesi gerçekleştirilememiş, bir çivi çakılamamış binalar var, eski eserler var, konaklar 
var, şadırvanlar var, tarihimizi, kültürümüzü yansıtan yapılar var. 

Bunlara örnek olarak Kastamonu'da da var; 600'ün üzerinde tescilli binamız var. Safranbolu var 
biliyorsunuz; tarihî konaklarla, şadırvanlarla, hanlarla birlikte. Alanya'da var, her yerde var; yani, 
doğudan batıya, batıdan kuzeye kadar bütün coğrafyamızda -Kastamonu dahil- Türkiye'nin her 
yerinde tarihî bir miras var. Bu tarihî mirasa bir türlü dokunamıyoruz, yenileştiremiyoruz, yıpranan 
yapıları onaramıyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme getirilmesi kesinlikle kaçınılmaz olmuştur. 

Ama, bu tasarı, tümünü çözmemektedir. Nedir bu eksikliğimiz; değerli arkadaşlar, biliyor
sunuz, daha önce çıkarmış olduğumuz yasada, TOKİ'nin yeniden yapılanmasında, tarihî binalara da 
kredi verilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçti. Yerel yönetimler tarihî bir kent planlaması 
içinde bir yapılaşma yapabilecekler, il özel idareleri yapabilecekler; resen kamulaştırma 
yapılabilecek. Esas unsur, uzlaşmadır; eğer, uzlaşma sağlanamazsa, resen kamulaştırmadır. O tarihî 
dokunun, o tarihî binaların hayata geçirilmesi esas alınmıştır. Zaten, 4 üncü madde de bunu öngör
mektedir; önce uzlaşmayı, sonra kamulaştırmayı, eğer yapılamazsa resen el koymayla tapuda 
hazine adına, daha sonra da yüzde 25'ini hazineye devretmeyi öngörmektedir. Bu, doğru bir yak
laşımdır. Bu tasarı, İçişleri Komisyonunda bu noktaya getirilmiştir. Tekrar ediyorum, İçişleri 
Komisyonundaki arkadaşlarıma, muhalefetiyle iktidarıyla hepsine teşekkürü borç biliyorum. 

Değerli arkadaşlar, bakın, burada, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi bir
likte, bizden önceki 21 inci Dönem milletvekillerinden farklı bir anlayışı, farklı bir siyasî modeli 
Türkiye'nin gündemine taşımaya çalışıyoruz; birlikte yasalar çıkarıyoruz, birlikte kararlar 
veriyoruz, birlikte oylar veriyoruz, geliyoruz muhalefet sözcüleri olarak eleştiriyoruz; bunda 
alınacak bir taraf yok, eksikleri ifade etmeye çalışıyoruz. Diyeceksiniz ki "yahu arkadaş, yarın 

- 5 0 -



T.B.M.M. B : 113 16 . 6 . 2005 O : 5 

cuma, bugün bir an önce bu yasalar bitsin; hem destekliyorsunuz hem de çıkıyorsunuz neden bu 
kadar, 15 dakika, vaktimizi alıyorsunuz?" Bunu diyebilirsiniz; ama, bunu şunun için yapıyoruz: 
Yanlış yapılmasın; doğru değerlendirme yaptığımızı, bu yasaların bütün maddeleri üzerinde 
konuşulduğunu, tartışıldığını Türkiye Büyük Millet Meclisinde dosta düşmana göstermek için yap
tığımızı görmemiz gerekiyor; bunun için anlatıyoruz, bunun için konuşuyoruz, bunun için kürsüye 
çıkıyoruz, muhalefet sözcüsü olarak, yasayı hem desteklediğimizi hem de bir taraftan eleştir
diğimizi anlatmaya çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bakın, Türkiye'nin gündeminde çok önemli konular var. Elbette ki, kentsel 
dönüşüm noktasında, bu tasarının içerisine, başka konulan aktarmak, başka sorunları taşımak is
temiyorum; ama, az önce, arkadaşımızın biri dedi ki: "Türkiye'nin her yerinde afetler var, doğal afet 
var"; o da bizim sorunumuz. 2090 sayılı Yasanın değiştirilmesi gerektiğini, hem de bugün, Afyon-
karahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, bu kürsüde ifade etti; çünkü, mal varlığının yüzde 40'ını.kay
betmediği süreçte, vatandaşlanmız, çiftçilerimiz, doludan veya selden, afetten zarar gördüğü 
zaman, yararlanamamaktadır. Bu yasayı da, birlikte, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu ve Cum
huriyet Halk Partisi Grubu, çıkarmak durumundayız. Belki, bu döneme rastlamayacaktır; eylül, 
ekim ayından sonra, ilk toplantımızda bunu gündeme almamız gerekir ve bu yasayla ilgili Sayın 
Gündüz'ün sözü var. Sayın Grup Başkanvekiline ben bu konuyu aktardım; ama, o gün, biliyorsunuz, 
maalesef, o konuyla ilgili konuşma yaparken, burada, Tarım Bakanının görevden alındığı, istifa et
tiği anlaşıldı. İnşallah, bugün, burada konuşurken, Sayın Beşir Atalayımıza bir şey olmaz. 

FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Onun yeri sağlam, merak etme... 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Sağlamdır inşallah. 
Değerli arkadaşlar, bakın, seçim bölgelerimize gidiyoruz; geçen hafta Kastamonu'daydım. 

Yemin ediyorum ki -bir siyasî perspektiften bakmak istemiyorum- Kastamonu'da, sanayi çarşısın-
daki esnaf, inim inim inliyor; tanm kesimindeki çiftçilerimiz feryat ediyor; işçi, memur arkadaş-
lanmızın, pazar günü, Taşköprü'de kongreleri var, emekli işçilerimiz "intibak yasamızı çıkar
madınız, bizi perişan ettiniz" diyor. Bunların sorunlarını biz çözmek zorundayız. Diyeceksiniz ki, 
şimdiye kadar 50 milyar dolar parayı ütmüşler, biz kucağımızda bulduk. Diyeceksiniz ki, biz, yüz
de 60-70 enflasyonu kucağımızda bulduk; biz, 145 katrilyonun 55 katrilyonunu tefeciye veren bir 
anlayıştaki bütçeyi kucağımızda bulduk. Bu Meclis bu bütçeyi yapıyor, birlikte evet veya ret oyu 
veriyoruz; ama, bu yapıda, yatırımlara gerekli kaynağı ayıramıyoruz. Biz, IMF'yi kucağımızda bul
duk... Evet, doğrudur bunlar; ama, biz çözüm bulmak zorundayız. Adalet ve Kalkınma Partisi ik
tidar, iktidar gibi davranmak; Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet, muhalefet gibi davranmak ve ik
tidarı aşağıya çekerken kendini iktidara hazırlamak ve alternatif projeleri Türkiye'nin gündemine 
sokmak mecburiyetindedir. Öyle olursa bir şeyler olur. 

Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisinden arkadaşlanm istifa ettiler "özgürlüğüm benim..." diyor. 
Değerli arkadaşlar, ben şahsen bir partiden istifa edip bir başka partiye geçme anlayışını seçmene 
hakaret sayıyorum, doğru bir anlayış değil. Gelin, bununla da ilgili bir yasa düzenlemesi getirelim; 
çünkü, bu doğru değil. Vekil olan asile "ben seni vekâletten azlettim" diyor. Halbuki vekilin asili 
azletme yetkisi yoktur. Ben hukukçu değilim, mühendisim ama, hukukçu arkadaşlarım bunu çok iyi 
bilir. Vekilin asili azletmesi çok ender rastlanan bir durumdur. Biz vekilsek... 

BAŞKAN - Sayın Yıldınm, sataşmalara neden olacak bu tür değerlendirmeler yaparsanız işler 
uzar ve konunun da dışında; lütfen konuya gelin. 

MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Bununla ilgili, bu değerlendirmelerle ilgili bir yasal düzenlemenin de getirilmesi lazım. Yani, 

Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığının artırılması gerektiğine inanıyorum. 
Bunun için söyledim Sayın Başkan, yoksa, bir sataşmaya mahal vermek için değil. 
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Vatandaşlarımız bize soruyor ve sorguluyor, diyor ki: "Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasal 
düzenlemeler konuşulurken kırmızı koltuklan görüyoruz, oradaki insanlanmızın altından su mu 
çıkıyor, nereye gidiyorlar bunlar?" Tabiî, bazen bizler de dışanda, kulislerde oturduğumuz için, 
kuliste oturuyoruz diye savunma yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, eğer Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bir yasada anlaş-
mışsa, ortak çıkarıyorsa, biz, 50-60 kişiyle bu yasayı çıkarmaya çalışıyoruz. Birimiz kalksak da 
karar yetersayısı desek; 10 dakika, 5 dakika ara... 

Demek ki, hepimizin birinci, aslî görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevimiz süresince 
görevimize devam etmemiz, buradaki yasal çalışmalara katılmamızı, kanunlan komisyonlardan gel
diğinin ötesinde irdelememiz ve vatandaşımıza, milletimize daha faydalı olmamızı gerekli kılmaktadır. 

Bu yasanın, Türkiye'ye, Kastamonu'ya, İstanbul'a, Beyoğlu'na, Fatih'e... 
AHMET IŞIK (Konya) - Konya'ya... 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Konya'ya, Alanya'ya, Antalya'ya, bütün Türkiye'ye hayır

lı olmasını diliyorum. 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Şahsı adına söz isteyen, İstanbul Milletvekili Sayın Nusret Bayraktar; buyurun. 

(AK Parti sıralanndan alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; yasanın 4 ün

cü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Maddenin içeriğine geçmeden önce... Aslında, dün geneli üzerinde yapmış olduğum konuş

malarda, size bazı fotoğrafları göstermeye devam edeceğimi söylemiştim. 
Bakın, neden İstanbul'dan birkaç belediye başkanlığının öncülüğünde bu kanun tasarısı gün

deme getirildi diye eleştiren arkadaşlarımız var. Kastamonu'dan, Erzurum'dan, Urfa'dan, Van'dan, 
Antep'ten, Amasya'dan, Konya'dan, Safranbolu'dan, Kapadokya'dan, Türkiye'nin her tarafından bu 
yasayı bekleyenlerin var olduğunu hep beraber biliyoruz, görüyoruz. Elbette, birileri öncülüğünü 
yapacaktı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelecekti, Meclis gündeminde, komisyon
larda tartışılacak, sivil toplum örgütleriyle birlikte bu olgunlaştınlacak, asıl komisyon olan İçişleri 
Komisyonundan Genel Kurula gelecek, Genel Kurulda da bu tartışmalar enine boyuna yapıldıktan 
sonra, yasalaşarak uygulamaya konulacak. 

İşte, burada, yıllar yılı, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarının âdeta yasakçı veyahut 
çalışma esas ve usullerinin yeterli olmayışından kaynaklanan, maili inhidam kararı alınmış, yani 
yıkılma karan alınmış, yirmi yıldan bu yana yıkılamayan, korunamayan, doğru kullanılamayan, 
bataklıkların yuvası, hırsızların, ayyaşların yuvası olduğunu gördüğümüz yerler. 

İstanbul'un merkezi, Eminönü'nden bir resim gösteriyorum. Eminönü'nde şu bina, otuzbeş yıl
dır şu şekilde bekliyor. Çok süratle göstereceğim. Yine, Eminönü Küçük Ayasofya'dan, Eminönü 
Zeyrek'ten... Dosyalar dolu, hepsini gösteremeyeceğim için, sadece birkaç örnek gösteriyorum. 
Beyoğlu'nun göbeğinden bir resim, bakınız!.. Maili inhidam karan aldım, ben almıştım o dönem, 
1994 yılından bu yana -ki, yirmi yıl öncesinden- bu binalar, aynı, şu şekilde duruyor, görüyorsunuz! 
Bakın, yine çöp dağlarıyla karşı karşıya kalan, yine Beyoğlu'nun merkezinde bir bina; İstanbul'un 
ve Türkiye'nin gözbebeği. Bunlara herhangi bir şey yapılamıyor. Bakın, yine, yakılmış, yıkılmış bir 
bina, yıllar yılı aynı şekilde duruyor! Yani, bu kanun, sadece SİT alanları içerisindeki, bu tip 
binalarla ilgili proje uygulamasını kapsadığı için, gerçek manada geniş kitleleri ilgilendiren kentsel 
dönüşüm projesi değil, yenileme alanlan, görüyorsunuz bunları... Çok süratle geçiyorum. Bakın, 
yine, çöp yığınları ve anacaddesi düzenlenmiş bina, maalesef bu şekilde duruyor! 
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Bunlan görmekten, gerçekten, şahsen utanç duyuyorum. Her zaman bahsediyorum; ciddî bir 
şekilde turizm potansiyeline sahip olan ülkemiz ve İstanbulumuz... En azından 15 000 000 turisti, 
sadece İstanbul'un, kendi bünyesine çekebilme ve 15 milyar dolar gelir elde etme imkânı varken... 
Bakınız, Çin'de Çin Şeddi yapılmış; ikibin yıl önceki Çin Şeddine binikiyüz yıl önceki Terakota As
kerlerine binlerce turist gidiyor; ama, Türkiye'nin göbeğinde, bugün, Çorum'da, Sungurlu'da, 
Boğazkale'de bulunan Hattuşaş'ta, 5 000 yıllık medeniyetleri içeren zengin kültüre sahip olan böl
gemizde de, bu tip sorunların var olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 

Ben yine, bir de Fatih'ten örnek vermek istiyorum; eski ve yeni iki resim. Bu maddede, sürem 
olduğu kadarıyla bu resimlerle meşgul olmak istiyorum. Bakın, bu yeni hali. Peki, eski hali nedir; 
bir yıl önceki hali bu. Aradaki fark ne; farkı size göstereyim: Şu bina yıkılmış, şu binanın çatısı da 
yıkılmış. Bu binaların çatıları ne oluyor biliyor musunuz; o bölgede oturan fakir halkın yakacak 
odunu olmadığı için, nasılsa metruk binalardır, yıkılıyorlar diyerek, çatılarını ve bu ahşap binaları 
zaman zaman, yakacak olarak, kış aylarında yıka yıka bu noktalara getirdiler. Korkarım ki, bunlar, 
daha sonraları, daha da büyük zayiatlarla kaybolacaktır. 

İşte, bu bina, yine, Fatih'te. 
Bir sonraki maddede, bir pafta üzerinde, bir ada üzerinde, mahalleyle ilgili düşünülen projeden 

bahsetmiş olacağım. Şimdi, kanunun ilgili maddesi olan 4 üncü maddenin kısmen birkaç özelliğine 
dokunarak sözlerimi bitirmiş olacağım, sürem de yeterli değil. 

Aslında, kamulaştırılacak olan binalarla ilgili anlaşma esastır. Bu, hukuk terimine göre de, mül
kiyet hakkına göre de, uygulanması gereken bir usul; ama, ne yazık ki, malikleri belli olmayan 
veyahut -anlaşma imkânı bulunmayan- yurt dışına giden, vârislerinin kim olduğu anlaşılamayarak, 
kamulaştırma şansına da sahip olmadığımız yerlerle ilgili, ilgili belediyeler veyahut il özel idareleri, 
resen, onlar adına bankada paraları bloke edilmek suretiyle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Bir sonraki maddede devam edeceğim. 
Resen istimlak ettikten sonra uygulamayı yapabilecekler diyorum. 
Bu yasanın, gördüğünüz gibi, eksik yanları olabilir; ama, çok faydalı bir yasa olacağı kanaatiy

le, emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum; hayırlı olması dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, madde üzerinde 1 önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

911 sıra sayılı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Sözen Türkân Miçooğulları Erdal Karademir 
Sivas İzmir İzmir 

Bülent Baratalı Mustafa Gazalcı 
İzmir Denizli 

"Yenileme alanı içinde kalan Hazineye ait kültür ve tabiat varlığı olarak tespit ve tescil edilmiş 
olanlar dışındaki taşınmazlar başka bir işleme gerek kalmaksızın projeyi yürüten il özel idaresine 
ve belediyeye bedelsiz devredilir. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım, konuşmak mı istersiniz? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İmza sahibi konuşacaklar. 
BAŞKAN - Buyurun Erdal Bey; İzmir Milletvekili, önerge sahibi. 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, bu önergeyi niçin verdik; koruma kurullarının tespit ettiği kentsel 

dönüşüm alanlarımız içindeki hazineye ait bütün mallar, bildiğiniz gibi, bu maddede ilgili 
belediyelere ve il özel idarelerine devredilmektedir, hiçbir Öngörü olmadan. Biz diyoruz ki, eğer, 
korunması gereken tabiat varlıkları -daha önce tescilli tabiat varlıkları- varsa, o tespit ettiğimiz 
düzenleme sahası içindeki yerler hariç olmak üzere hazineye ait araziler devredilmelidir. Bunu niçin 
diyoruz? Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, kültür ve tabiat varlıkları, bir anlamda, devletin 
güvencesi altında olmak zorundadır. Eğer, devletin güvencesi altında tescil edilmiş kültür varlık
larımızı, il özel idaresine veya belediyelere devredersek gelecekleri konusunda ciddî kaygılar 
taşırız. Bunu örneklemek mümkündür. Bugün size örnek vereyim. Ayasofya Müzesi ve çevresi 
hazineye ait arazilerin üzerindedir ve Eminönü Belediyesinin sınırlan içindedir. Şimdi, düşünün; bu 
bölgede bir düzenleme alanı, kentsel yenileme ve dönüşüm alanı tespit ettik ve Ayasofya Müzesinin 
olduğu arazi de bu alanın içinde. Şimdi, bu alanın bu haliyle belediyeye devredilmesi doğru 
mudur?! Yani, buna benzer, ülkemizin birçok yerinde... Biz şunu söylüyoruz: Eğer, daha önceden 
kültür ve tabiat kurullarınca tespit edilmiş, tescillenmiş bina varsa ve bunun mülkiyeti de hazinenin 
üzerindeyse, bunlar hariç, diğer mülkiyetler belediyelere ve il özel idarelerine devredilmelidir. 

Bu anlamda, bu değişiklik önerimizi desteklemeniz; hem ülkemiz açısından hem toplum 
açısından hem de tarihî mirası korumak açısından önemlidir. 

Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Birleşime, 19.15'te toplanmak üzere, 1 saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.16 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 19.20 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER :Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113 üncü Birleşiminin Al
tıncı Oturumunu açıyorum. 

911 sıra sayılı tasarı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2.- Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 

ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/984) (S. Sayısı: 911) {Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Sınırlı ayni hak tesisi 
MADDE 5.- Kamu kurum ve kuruluşlarının ellerinde bulunan tarihi eser niteliğini haiz bina ve 

müştemilatı, tarihi özelliklerine uygun olarak restore ettirilmek ve/veya tarihi özellikleri korunmak 
ve mülkiyeti ilgili kamu kurum ve kuruluşunda kalmak suretiyle; eğitim, sağlık, kültür ve sosyal 
amaçlı olmak üzere kamu yararına çalışan dernekler, vakıflar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları 
ile üniversiteler ile ticarî faaliyetlerde kullanılmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine sınır
lı ayni hak olarak tesis edilebilir. 

Sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili esas ve usuller ile bedeli ve kullanma süresi, ilgili belediye veya 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından Türk Medeni Kanunu, îl Özel idaresi Kanunu, Belediye 
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, İzmir Milletvekili 
Erdal Karademir. 

Sayın Karademir, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan 911 sıra sayılı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısının 5 inci maddesi 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, konuşmama geçmeden önce, İktidar Partisinin sözcülerinin bize yönelik 
bazı eleştirileri oldu. Şunu açıkça ifade etmek gerekiyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Kent
sel Dönüşüm Yasasının karşısında olan bir grup değil. Bunu, belki, sizlerden daha çok isteyen bir 
grubuz; ama, bir gerçeği ifade edelim. Bu yasa tasarısı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca tam bir-
buçuk yıl önce hazırlanmış, imar yasasının içine konmuş, yasalaşmasını bekliyordu. Aciliyeti olmuş 
olsaydı, siz iktidar partililer olarak bunu birbuçuk yıl önce getirir ve şu anda da Kentsel Dönüşüm 
Yasası yürürlükte olurdu. Biz, bunun sipariş yasası olduğunu söylüyoruz; bazı arkadaşlarımız tepki 
koyuyor. Oysa, gerçekten bir sipariş yasasıdır; çünkü, günübirlik, bazı belediye başkanlarımızın, 
bazı vakıflann istemi doğrultusunda hazırlanmıştır; bunu çok açık ifade ediyorum. Beyoğlu 
Belediye Başkanımız, Fatih Belediye Başkanımız, TAÇ Vakfı gibi vakıflar kendi bölgelerinde, oy
sa kentsel dönüşümü çok öngörmeden, belki bir prestij projesi öngörerek, bu projeyi, bu yasa 
tasarısını Meclise getirdiler; çünkü, çok detaylı görüşülmüş olsaydı ... Bu yasa tasarısı geldiğinde, 
bugün görüştüğümüz şekli ile geliş şekli arasında müthiş bir değişiklik oldu; çünkü, onlar şunu 
hedeflemişlerdi: Bu yasa tasarısı geldiğinde 10 000 metrekare alan hedef konulmuştu. Biz komis-
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yonda konuşurken, Fatih Belediye Başkanımız aramızdaydı "Fatih'te buna benzer çok sorun var" 
dedi. Ben de o belediye başkanımıza şunu ifade etmiştim: Korunması gereken kültür varlığı o kadar 
çok ki, bunları 10 000 metrekare alanda ararsanız, çok ender bulursunuz; ama, bir dönüm, iki 
dönüm gibi korunması gereken alanlar var. Eğer o belediye başkanı, gerçekten, tabiat varlıklarını 
korumayı, tarihsel varlıklarımızı korumayı amaç edinmiş olsaydı, en azından, böylesi, 10 000 met
rekare gibi sınırlamalarla gelmezdi bu yasa tasarısı. Böyle bir sipariş yasası bu; ama, gerek Bayın
dırlık Komisyonunda gerek İçişleri Komisyonunda, gerçekten, bizlerin verdiği olumlu katkılarla, 
verdiğimiz önerilerle bugün olumlu bir sürece gelmiştir; bunu ifade etmek istiyorum. 

Yine, AKP sözcülerinden Sayın Bayraktar biraz önce burada fotoğraflar gösterdi; işte bunları 
yenileyemiyoruz diye. Doğrudur, yenileyemiyoruz; ama, sadece bunları görüntü olarak koymak 
değil; oysa, bu tür yerlerin yenilenmesi anlamında -biraz önce de ifade ettiğim gibi- bu yasanın çok 
daha önceden çıkması, hatta, birbuçuk yıl önce çıkma şansı varken getirilmemiş olması çok inan
dırıcı gelmiyor, ki, fotoğraflarla bazı insanları, gerçekten, kafamızın arkasındaki düşünceleri sak
lamak anlayışından öte bir noktaya varamayız. Bunları ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının amaç maddesinde, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tut
muş, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca SİT alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgelere 
ait koruma alanlarının, bölgenin gelişmesine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu böl
gelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanlarının oluşturulmasını, tarihî ve kültürel 
taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması olarak tanımlanmıştır. 

Tasarının sınırlı aynî hak tesisine ilişkin 5 inci maddesi, kamu kurum ve kuruluşlarının ellerin
de bulunan tarihî eser niteliğini haiz bina ve müştemilatın tarihî özelliklerine uygun olarak restore et
tirilmesi veya tarihî özelliklerinin korunması ve mülkiyeti ilgili kamu kurum ve kuruluşunda kalmak 
üzere, eğitim, sağlık, kültür ve sosyal amaçlı olmak üzere kamu yararına çalışan derneklere, vakıf
lara ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere, ticarî faaliyetlerde kullanılmak üzere ger
çek ve özel hukuk tüzelkişilerine sınırlı aynî hak olarak tesis edilebileceği konu edilmektedir. 

Tasarıda, kamu yararına çalışan dernekler, vakıflar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 
üniversiteler sayılırken, Anayasamızın 135 inci maddesine göre kurulan kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarına yer verilmemiştir. Oysa, kamu kurum ve kuruluşlarının ellerinde bulunan 
tarihî eser niteliğini haiz bina ve müştemilatın tarihî özelliklerine uygun restore ettirilmesi ve tarihî 
özelliklerinin korunması amacının yaşama geçirilmesinde, anılan kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşlarının bilgi ve deneyimleri ile birikimlerinden faydalanmamız gerekiyor. Anayasamızın 
135 inci maddesine göre kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, yıpranan tarihî ve 
kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılmasına rant beklentisi olmaksızın 
büyük katkılar sağlayabilir. 

Tasarıda öngördüğümüz ve çok büyük bir eksiklik olarak düşündüğümüz kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yer almaması üzerine, 
tarafımızdan değişiklik önergesi verilmiştir. Verdiğimiz bu önergenin desteklenmesi konusunda 
olumlu oylarınızı bekliyoruz. 

Tasanda yer alan kültür ve tabiat varlıkları, Türk hukukunda kamu mallan arasında sayılmak
tadır. Konuya ilişkin değerlendirmeler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 
5 inci maddesinde de açıklanmıştır. Söz konusu 5 inci maddeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait taşınmazlar ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan taşın
mazlar ile varlığı bilinen veya ileride meydana çıkacak olan, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıkları devlet malı niteliğindedir. 

Değerli arkadaşlarım, tasanda konu edilen kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin ilk anayasal 
düzenleme 1961 Anayasasında yapılmış ve 50 nci maddesinde, devletin, tarih ve kültür değeri olan 
eser ve anıtların korunmasını sağlayacağı hükmü getirilmiştir. 
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Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının 1982 Anayasasında geniş olarak ele alındığı görülmektedir. 
1982 Anayasamızın 63 üncü maddesinde, devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin 
korunmasını sağlamak, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır. 

Görüldüğü gibi, kültür ve tabiat varlıkları ve bu varlıkların aslına uygun bir şekilde korunması 
gerekliliği hem Anayasamızda hem de yasalarımızda mevcuttur. Devletin sahip olduğu mallar 
açısından kamu malı olma niteliği kesin olmakla beraber, özel mülkiyettekiler için, özel hükümlere 
farklı bir kategori meydana gelmiştir. Kişilere yüklenmiş olan sorumlulukların yerine 
getirilememesi gibi bir durumun varlığı halinde, kamulaştırma işleminin yapılması söz konusudur. 

Burada söylenebilecek olan, özel mülkiyetteki malların potansiyel kamu malı niteliğinde ol
duğudur. Kültür ve tabiat varlıklarının bağlı oldukları hukukî rejimi irdelerken, kültür ve tabiat var
lıklarının teşhir ve ilanından sonraki sürecin irdelenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda, kentsel yenileme, farklı nedenlerden ötürü, zaman süreci içinde es
kimiş, köhnemiş, yıpranmış ya da kimi durumlarda terk edilmiş, vazgeçilmiş kentsel dokunun, 
günün sosyoekonomik ve fiziksel koşulları gözönünde tutularak değiştirilmesini, dönüştürülmesini, 
ıslah edilmesini ve yeniden canlandırılarak kente kazandırılmasını amaçlamaktadır. Diğer bir 
deyimle, tasarı, yıpranan tarihî ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatıl
masını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, kentsel yenilemeye, dönüşüme, hak ettiği önemi vermek, bu 
amaç doğrultusunda, öncelikle kentsel yenilemenin ilkelerini tartışıp saptamak, ardından konunun 
yasal ve kurumsal çerçevesini, toplumsal bir uzlaşmayla ortaya koymak yerinde olmalıdır. 

Kentsel yenileme yetki sorunlarının netleştirilmesi, uygulamaya geçmede en önemli adımlar
dan bir tanesidir. Bu anlamda, bölge insanını, kültür, tarih ve tabiat varlıkları konusunda bilinçlen
dirmek, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının, tarih ve kültürel çevrenin korunması konusunda 
olumlu katkı ve katılımlarının sağlanması önemlidir. 

Değerli arkadaşlarım, tarihî ve kültürel taşınmaz varlıkların, müzeci olmayan bir anlayışın ak
sine, yenilenerek, yaşatılarak korunması önemlidir; bunun için, sürdürülebilir koruma politikalarına 
gereksinim bulunmaktadır. Bu politika ve ilkeler çerçevesinde, tarihî, kültürel ve doğal çevreler, 
sürdürülebilirlik kavramı doğrultusunda, sadece taşınmaz kültürel varlıklar olarak değil, birer doğa 
ve konut rezervi olarak da değerlendirilmelidir. Ayrıca, bu alanlarda sadece koruma değil, sağlık
laştırma, onarım ve yenilemeyi de içeren planlama ve projelendirme çalışmaları da yapılmalıdır. 
Bununla birlikte, korumanın, temelde ekonomik bir olgu olduğu dikkate alınarak, yapısını onarmak 
isteyenlere, yapıyı yaşatmak, kullanmak ve ticarî olmak üzere işletmek isteyenlere, gerektiğinde 
teknik yardım ve malî teşvik sağlanmalıdır. 

Yenileme alanı içerisinde kalan kamu malı kültür ve tabiat varlıklarının devredilmesi ve elden 
çıkarılması mümkün değildir; ancak, planlama ve proje alanı içerisinde bulunmasıyla birlikte, plan
la getirilen kararlara uymak ve tarihî özelliklerini korumak koşuluyla kiralanabilir ve sınırlı aynî 
hak tesis edilebilir. 

Değerli arkadaşlarım, getirilen yasa tasarısıyla, kamunun elinde bulunan ve tarihî nitelik 
taşıyan taşınmazların bakım, onarım ve işletilmesiyle ilgili birtakım yeni değişikliklerle kararlar 
alınmaktadır. Bu kararlar içerisinde, özellikle bu taşınmazların, mülkiyeti bağlı bulunduğu kamu 
kuruluşlarında kalmak suretiyle, özel kişi ve kuruluşlara ticarî amaçlar için kiraya verilebileceği 
belirtilmektedir. Bunun yanında, tarihî nitelikteki bu yapıların, eğitim, kültür, sağlık gibi faaliyetler 
için kullanılmak üzere restore edilebileceği belirtilmektedir. 

Eğer bu yapılar, kamu kurum ve kuruluşları adına, eğitim, sağlık, kültür ve sosyal amaçlı 
faaliyetlerde kullanılmak üzere işletileceklerse, bu fonksiyonların kamu yararına olması, mutlaka 
sağlanması gereken en ön koşul olmalıdır. Aksi takdirde, yanlış ve niteliksiz restorasyon çalış
malarından sonra, hem kamu yararına olmayacak hem de tarihî niteliğini kaybetmiş birtakım fonk
siyonlara sahip binalar karşımıza çıkacaktır. Bu da, hem yapılan harcamanın boşa gitmesine hem de 
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yapının tarihî niteliklerinin bütünüyle tahrip olmasına yol açabilecek birtakım tehlikeli sonuçlar 
doğurabilecektir. 

Öte yandan, yukarıda da belirtilen husus, yani, tarihî binaların özel kişi veya kurumlara kiralan
ması konusu ise, belki de, daha vahim sonuçlar doğurabilecek gelişmelere açık görünmektedir. 

Her şeyden önce, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilere, yani, özel kişi ve şirketlere işletme haklan 
belli periyotlar için devredilen binalarda -ki, bu periyotlar birkaç yıl için değil, onlarca yıl için, hatta, 
yüz yıllık bir periyot için de olabilmektedir- ne tür fonksiyonların olabileceği son derece belirsizdir. 

"Ticarî faaliyetlerde kullanılmak üzere" gibi, ucu açık bir tanımlamayla sınırlan çizilemez. Bu 
sonuç, vahim sonuçlar doğurabileceği gibi, birtakım olumsuz gelişmelere çanak tutabileceği de 
açıktır. Oysa, bu tip yapılar için en önemli nokta, sadece restore edilmesi ve korunması değil, aynı 
zamanda, kamuya ait bu binaların kamu yararına kullanılması da aynı ölçüde üzerinde önemle 
durulması gereken konuların başındadır. Örneğin, İstanbul'un ve Anadolu'nun demiryolu ve deniz 
ulaşımı bağlantısını, daha önemlisi, anılannı ve tarihî, kültürel simgesini içinde barındıran dünya 
mirası İstanbul'un doğal tarihî ve kültürel zenginliği olan Haydarpaşa Tren İstasyonunun kısa süreli 
ekonomik çıkarlar uğruna talan edilmesine izin vermek doğru değildir. İstanbul'un o efsanevî 
siluetinin dünya ticaret merkezi olarak, bilimsel ve etik kurallar hiçe sayılarak, emlak piyasasının 
emrine sunulmasının hiçbir şekilde kabul edilebilir yanı yoktur. Söz konusu tarihî anıtsal yapının 
kamusal niteliğini kaybetmesi ve kiralayan kişi ve kurumlann insafına kalması önemsenmelidir. 

Bu yasa tasarısının içeriğinde bulunan her cümle ve hatta her kelime, altı çizilmesi gereken ucu 
açık onlarca soru ve kuşku bırakacak niteliktedir. Oysaki, böylesine önemli yasa tasarısını hazırlar
ken hem tarihî yapıların nitelik ve değerini koruyacak önlemler alınması hem de kamu yararına 
yönelik projeler üretilmesi önemli hedef olmalıdır. Hükümet, şehirlerimizin niteliksiz ve afetlere 
karşı olan son derece savunmasız yapısını rehabilite edecek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Karademir, 1 dakikalık ek süre veriyorum, lütfen, konuşmanızı tamamlar 

mısınız. 
Buyurun. 
ERDAL KARADEMİR (Devamla) -. . .ve buralarda sağlamlaştırmayı teşvik edecek projelerde 

özel kişi ve kuruluşlara teşvik vermesi gerekirken, ülkemiz için son derece önem taşıyan tarihî niteliğe 
sahip kamu yapılannm, âdeta, birtakım güç odaklanna, holdinglere peşkeş çekilmesi gibi bir anlama 
gelecek yaklaşımlara tasanda meydan verilmemelidir. Tarihî yapılanınızın nitelikli kentler yaratma 
sürecinde son derece önemli yerler olduğu kuşkusuzdur. Bu yapılann özellikle eğitim hizmetleri için 
ve kamu yaranna tahsis edilmesi son derece önemlidir. Bu noktada, özellikle üniversitelerimizin bu 
tip yapılara ihtiyacı olduğu bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla, hazırlanacak projeler bu yapılan üniver
sitelerin kullanımına açacak, öğrenci misafirhanesi, kültürel merkez, kütüphane ve benzeri birtakım 
çalışmalan içermeli, bu amaçla da bulunacak kaynaklar için araştırmalar yapılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, tarihî yapılann, özel kişi ve kuruluşların ticarî faaliyetleri için tahsisi, 
kiralanması... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Son cümlenizi alayım Sayın Karademir, lütfen... 
ERDAL KARADEMİR (Devamla) - Hemen bitiriyorum. 
... hangi denetim kurallarına göre ve ne amaçla kullanacaklanna yönelik bir kontrol ve 

denetim mekanizması öngörülmemektedir. Bunun da ötesinde, kiralanacak yapılarda yapılacak res
torasyon çalışmalannın, nasıl ve kimlerce, hangi denetim kuralları içerisinde kontrol edileceği, bu 
yapılarla ilgili nasıl bir envanter oluşturulacağı, kamunun ve ülkenin nasıl bir fayda sağlayabileceği, 
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yapılann tarihî niteliklerinin, kiralama süreci içerisinde nasıl korunacağı kesinlikle belirsiz durum
dadır. Bu yapıların nasıl korunacağı ve ne tür fonksiyonlar yüklenebileceği üzerinde son derece 
bilimsel çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu tip bilimsel çalışmaları yapabilecek en yetkili ve 
değerli kurumlarımız, hiç kuşku yok ki, üniversitelerimizdir. Dolayısıyla, böyle bir kanun 
tasarısının hazırlık aşamasında üniversitelerimizin katkıları ve görüşleri alınmalıydı. 

BAŞKAN - Sayın Karademir... 
ERDAL KARADEMİR (Devamla) - Bitiriyorum... 
BAŞKAN - Bakınız, 2 nci dakikayı doldurdunuz; sistemi iptal ettim. Lütfen... 
ERDAL KARADEMİR (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu eksiklikler üzerine, bu yasanın 

Bayındırlık Komisyonundan geliş şekliyle İçişleri Komisyonundan çıkış aşamasında gerçekten 
olumlu değişiklikler olmuştur. Kaygılarımızı, Bayındırlık Komisyonunda çok ciddî katkılar 
koyarak, eleştiriler yönelterek, İçişleri Komisyonuna gönderdik. Gerçekten, orada, bu komisyonda 
görev alan arkadaşlarımız, bizim eleştirilerimizi dikkate aldılar, ciddî katkılar koydular. Dolayısıy
la, yasanın Meclise geldiği şekliyle, şu andaki yasalaşış biçimi arasında ciddî farklılıklar var. Bu 
değişiklikleri biz olumlu görüyoruz; onun için de destekliyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer arkadaşlarım, Sayın Bayraktar da konuştu. Kendi koyduğum kuralı ihlal ettiğim 

için ona da söz vereceğim; ama, bundan sonra konuşan hiçbir arkadaşıma, 1 dakikalık süre sonun
da mikrofonu açmayacağım; Kurula açıktan teşekkür edebilir. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara)- Açma Başkanım... 
K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Açma Başkan... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - İki Grup Başkanvekili de destek veriyoruz. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bayraktar. 
Süreniz 5 dakika. 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 5 inci madde 

üzerinde şahsım adına söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin belirttikleri gibi, öncelikle, ilk gelişinde ciddî eksiklik

lerin olduğunu biz de kabul ediyoruz; ama, eksikliklerle gelen yasa kesinlikle ısmarlama yasa değil
dir. İstanbul'daki belediye başkanları 15 000 OOO'luk İstanbul'u temsil ediyorlar. Ankara gibi, Bursa 
gibi, Konya gibi, Amasya gibi birçok ilin belediye başkanlarıyla da görüştüğümüz zaman, aynı 
yasanın bir an önce çıkmasının arzulandığını birkaç kere söylemiş oldum. 

Tekrarlamak istiyorum: Bu yasa önemli olarak gerekli miydi değil miydi; gerekli olduğuna 
hepimiz hemfikiriz. Ama, İmar Kanununun içinde, aslında kentsel dönüşümün gerçek projelerinin 
detaylı olarak alındığını biz de biliyoruz, görüyoruz, çalışmalara da katılıyoruz. Kısa sürede o 
yasanın yasalaşması mümkün değil, gelecek yıla sarkacağı kesin gözüküyor. O halde, bir an önce, 
şu gösterdiğim ve gösterecek olduğum resimlerle ifadesini bulan... 

Beşiktaş'ta da talep yoktu; ama, Beşiktaş'ın da, gerçekten, görüldüğü gibi... Bakın, yangınlar
la yok olmaya matuf olan tarihî eserler vardır. Oranın da onarılması söz konusu. 

Bakın, İstanbul Beyoğlu'nun içinde Çiçek Pasajı denilen tarihî bir mekân var. Çiçek Pasajının 
hemen üstü ve altı, kenarına bir bakın. Bu bölgenin mutlaka bölgesel planla, ayrı bir projeyle 
yenilenmesi gerektiğine hepimiz hemfikir olduğumuzu söylüyoruz. 

İstanbul'un diğer bir semti olan, bakın, Türk Mahallesi, Fatih'te bir Türk Mahallesi. Mahalle 
olarak komple proje kapsamına alınmış ve bu mahalle komple elden geçecek. 
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Yine, Fatih'in güney bölgesinde Sahil Mahallesi. Orada her kesimden, her dinden, her ırktan, 
her medeniyetten insanlar var. Burada da köklü bir projeyle, komple mahalle düzenlenecek. 

Sulukule Mahallesi, bakın... Tarihlere destan olmuş, Fatih'in batı yakasında bulunan Sulukule 
Mahallesi. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Oraya dokunmayın ya! 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Hayır... Burası da onarılacak. Şu anda yaşanılır tarzda 

bir yer değil. 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Yani, içeriğine dokunmayın. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Aslî hüviyetini korurken değerli olacak. İstanbul'da Tar-

labaşı... Bakın, eğer uluslararası platformda Türkiye'yi gezmek istiyorsanız, internetten Türkiye'ye 
girdiğiniz zaman, Galata Kulesiyle Türkiye'ye giriş başlar; ama, Galata Kulesinin çevresine bakın, 
aynı konulardan mustarip olan binalarla dolu. O halde, yıllar yılı yapılamayan, korunamayan, kul
lanılamayan metruk bu binalarla ilgili bu yasanın eksikliğini gerçekten hep beraber kabullendik, il
gili komisyonlarda mümkün olduğunca geniş katılımlarla, sivil toplum örgütlerinin de katkılanyla, 
Bayındırlık Komisyonunda, biraz önce Sayın Erdal Beyin söylediği gibi, ciddî bir katkı sağlandı; 
oradan İçişleri Komisyonunda şekillenerek buraya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde de, 
bakın, bugün, bazı eksik, aksayan kısımları da önergelerle değiştirdik. Nitekim, Erdal Beyin ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun arzu ettiği önergeyle 5 inci maddesine bir paragraf eklenmesinin 
uygun olacağı düşünülüyor, biz de destek vereceğiz. 

Demek ki, biz, geniş katılımlı, herkesin arzu ve ihtiyacına ve gerçekleri korumaya yönelik 
faaliyetlerde, sadece İktidar Partisi olarak veyahut İktidar Partisinin belediye başkanlarının arzu ve 
isteklerine uygun bir proje değil, Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu, Türkiye'nin gerçeği olduğunu, ik
tidarıyla muhalefetiyle, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir kültür ve medeniyetler ülkesi 
olan ülkemizdeki bu tip konuları bir an önce düzeltebilmenin yolunun bu tip yasal boşluklar ve 
mevzuat eksikliğinden kaynaklandığını gördüğümüz için, bu yasa tasarısının bir an önce gündeme 
alınmasının ve Meclis tatile girmeden kanunlaşmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. 

Burada, bazıları, sponsor firmaların, kat karşılığı verilebilmesinin ve nereden kaynak 
bulunacağının endişesini yaşıyorlar. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12 inci mad
desinde yaptığımız değişikliklerle Emlak Vergilerinden alman yüzde 10 paydan buralara transfer 
edilebilme imkânı vardır; özel proje uygulamalarıyla sponsor firmalardan destek alınabilecek im
kân vardır. Elbette, yenilikler, bazı sorunlar getirecek; ama, bazı sorunları da çözmüş olacaktır. 

Bu bakımdan, bu kanunun önemli olduğunu bir kere daha işaretliyor, hayırlı olmasını diliyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
911 sıra sayılı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısının 5 inci maddesinin birinci fık

rasındaki "vakıflar" ibaresinden sonra gelmek üzere "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
ları" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Erdal Karademir Nurettin Sözen Türkân Miçooğulları 
İzmir Sivas İzmir 

Bülent Baratalı Mustafa Gazalcı 
İzmir Denizli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

- 6 0 -



T.B.M.M. B:113 16 .6 .2005 0 : 6 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ALİ SEZAL (Kahramanmaraş) - Uygun görüşle, 
takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Anayasanın 135 inci maddesine göre kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 

Anayasamıza, ilgili kuruluş kanunlarına ve ana yönetmeliklerine göre meslekî, sosyal, kültürel 
alanlarda sürekli eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Bu eğitim ve kültür faaliyetlerinden üyeleri ve 
yakınları başta olmak üzere toplumumuzun her kesimi faydalanmaktadır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının ellerinde bulunan tarihî eser niteliğini haiz, bina ve müş
temilatın tarihî özelliklerine uygun restore ettirilmesi ve tarihî özelliklerinin korunması amacının 
yaşama geçirilmesine anılan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bilgi ve deneyimleri 
ile birikimlerinden faydalanılmasının çok önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu neden
le kanun tasarısının 5 inci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar arasında kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarına da yer verilerek kanunun daha kapsayıcı bir nitelik kazanması 
amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge istikametinde 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 6.- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, İçişleri Bakanlığının teklifi 

üzerine Bakanlar Kurulunca Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konulur. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 7.- Bu Kanun kapsamında yer alan yenileme alanlarında, uluslararası hukuktan doğan 

yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Ağrı Milletvekili 

Naci Aslan; buyurun. (Alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA NACİ ASLAN (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşül

mekte olan 911 sıra sayılı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonları raporunun 7 nci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Yasa Tasarısı üzerinde, ben de Bayındırlık 
Komisyonunun bir üyesi olarak, yasa tasarısı komisyona geldiği zaman, gerçekten AK Parti millet
vekilleri ile Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin, bu tasannın daha düzenli bir şekle gelebilmesi, 
ülkemizin yararına ve tarihten gelen bu mirasımızın daha iyi değerlendirilmesi ve gerçekten 
çürümeye, yok olmaya mahkûm edilmemesi için ellerinden geleni yaparak, tasarıda birtakım değişik
likler ve hatta Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri bu şerhi koyarak İçişleri Komisyonuna daha 
detaylı bir şekilde bilgiler sunmak kaydıyla gönderildi. İçişleri Komisyonunda görüşülen bu yasa 
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tasarısı, şimdi önümüzde gördüğümüz kadarıyla, gerçekten ülkemizin menfaatına ve ülkemizin 
yararına, ki, millî servetimiz ve değerimiz olan bu güzellikleri dünya insanlarına da tanıtmak, turizmi 
geliştirerek ülkemizi canlandırıp dünya piyasasında sayılır bir yere oturtmak için şu andaki şeklini al
mış bulunuyor. Anamuhalefet Partisi ile İktidar Partisi bu yasa tasansı üzerinde, memnuniyet vericidir 
ki, çoğu maddelerde mutabakata varmış durumdadır. Gerçekten Meclisimizin, ülkemiz yararına olan 
işlerde nasıl bir araya gelebildiğimizi, nasıl fikir üretebildiğimizi, nasıl yapıcılık noktasında aynı kul
varda görev ve işlev gördüğümüzü Türkiye Cumhuriyeti ve yetmişiki milyon gözleriyle görmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, benim 7 nci maddede, kentsel gelişim ve yenileşme üzerinde, tarihî 
dokusunu koruma kaydıyla tarihî eserlerimizi onarıp, onların fizikî yapılarını bugünkü modern dünya 
bilimsel ölçeğine taşıma noktasında, bu yapıların kendi özelliğini, kendi dokusunu kaybetmeden 
koruma noktasında, gerek üniversitelerimize gerek derneklerimize kiraya verilmesi ve kırkdokuz yıl
lığına tüzel ve hukukî şahsiyetlere, mülkiyeti ilgili kurum ve kuruluşlarda kalmak kaydıyla kiraya 
verilmesi öngörülmektedir. Ben de, bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak buna yürekten 
katılıyorum; ama, şahsî düşüncem, keşke, bu, kırkdokuz yıllığına değil de, yirmi yıllık kısa mesafeli 
kiraya verilip, belli çevrelerin çok uzun süreli, insan yaşamı boyunca öyle bir şekilde kalması, el değiş
tirmesi noktasında daha yenileşip güzelleşeceğine kanaatim olduğu için, onu arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sadece, burada, sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Özellikle, Türkiye 
kentleşme, sanayileşme, arazi kullanımı ve çevre sorunları üzerinde birkaç görüşümü belirtmek is
tiyorum. 

Verimli tarım arazilerimiz büyük tehlike altında, çok geniş gördüğümüz tarım alanlarımız, hız
lı nüfus artışı, çarpık kentleşme ve sanayileşme baskısıyla büyük tehdit altında bulunmaktadır. Es
ki kentler verimsiz, kayalık, dağlık ve gerçekten sarp kıyıların olduğu yerde kurulurken, bugünkü 
şehirleşme zihniyeti, bu sarp ve kayalıklardan verimli, düz ovalıklara ve tarım arazilerimize doğru 
kaymaktadır ki, bu da, bana göre, şehirleşme yönünde son derece tehlike arz etmektedir ve özellik
le, ülkemizde de, köyden kente çok büyük göç vardır. 

Bakın, arkadaşlar, 1950 yılında, ülkemizde yaşayan nüfus sayısı 13 000 000; ama, bugün, 2005 
yılına geldiğimizde, ülkemizde yaşayan nüfus sayısı 72 000 000 ve 1950'de, Türkiye'de, şehirde 
yaşayan nüfus oranımız yüzde 22; ama, bugünkü istatistik değerlere baktığımız zaman, birkaç yıla 
kalmadan şehirleşme oranımız yüzde 80'i bulacaktır. 

Dolayısıyla, bizim buna bir önlem almamız lazım ve bu önlemler şöyle olması gerekir diye 
düşünüyorum: 

1- Şehirleşme artarak sürdüğüne göre, ön çalışmalar, planlamalar zamanında yapılamaz, göç, 
başka yerlere, yeni yerleşim ve iş merkezlerine kanalize edilmezse, iş bulma şansı yüksek olan 
büyük metropollere daha da göç akını başlayacak ve şehirlerimiz gittikçe büyüyecektir. 

2- Kolaylıkla, uydu aracılığıyla ve havadan çekilen resimlerle arazi planlarının ve bitki ör
tülerinin belirlenebildiği teknoloji çağında, ülke genelinde harita ve kadastro çalışmasının bir an ön
ce bitirilmesi gerekiyor. 

3- Arsa ve emlak üzerinde, rantiye geliri, ağır vergilendirme ve istimlak kesinlikle engellen
melidir. Bu sayede çarpık kentleşme önleneceği gibi, para da yatırım ve iş alanlarına doğru kayar. 

4- Serbest arsa satışı sınırlandırılmalı, daire karşılığı arsa verme ağır vergilerle önlenmelidir. 
Şehirlerin çevresinde yeni yapılaşmaya gidilmeden önce, mutlaka, bu alanlar, Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresi, belediye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı gibi kuruluşlar ya da her şehir
de kurulacak arsa ofisleri tarafından istimlak edilmelidir. 

5- Şehir merkezlerinde yapılan imar planı değişikliklerinde, kamu binaları dışında kesinlikle 
kat artışı ve parsellerde yapılaşma yüzde artışı verilmemelidir. Eski binaların dış görünüm değişik
liğine -ancak zorunlu durumlar hariç- izin verilmemelidir. 

- 6 2 -



T.B.M.M. B : 113 16 . 6 . 2005 O : 6 

6- Nüfusu, 50 000 ya da 100 000'in altındaki yerleşim yerlerinde, belediyelerden, imar planı 
yapma ve tadil etme yetkisi alınmalıdır. İmar planı hazırlama kurullarında, mahallî memur ya da 
başka yetkililer bulunmamalıdır. En iyi yol, üniversitelerin ilgili bölümleri ya da tarafsız oluşturulan 
özel yetkili kurullar aracılığıyla, ülke genelinde ve il ölçüsünde imar planı hazırlanmasıdır. 

7- Birinci derecede verimli tarım alanı ve potansiyel tarım alanı, kesinlikle şehirleşme ve 
sanayi amaçlı kullanılmamalı, bu bölgelerde zorunlu yapılaşma, belirlenecek yüzdeyle sınırlandırıl
malıdır. 

8- Sanayi bölgeleri ve alanları seçiminde, çevresel etki değerlendirmesi gözönüne alınarak, 
daha etkin uygulanmalı; yeni yaklaşımla, çalışanların nüfus artışına etkisi de değerlendirilmelidir. 

Deniz ve göl sahilleri, antik kent çevreleri özellikle korunarak, kirlenme yaratmayacak şekilde 
değerlendirilmelidir. 

Ülkemizin, özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz Bölgesi ve hızlı göçle boşalan İç Anadolu Böl
gesindeki küçük yerleşim yerleri, bölgelerin özelliklerine uygun şekilde, eğitim ve uygarlık hizmet
lerine kolay ulaşılacağı, küçük tarım sanayiinin gelişebileceği, bölgedeki uygun yerleşim merkez
lerinde toplanması için çalışmalar başlatılmalıdır. Bu küçük yerleşim yerlerinde eğitim hizmeti sağ
lanamadığı gibi, ulaşım, elektrik, telefon, sağlık, su sağlama çok pahalı olmaktadır. Bugün, her köye 
elektrik, yol, telefon ulaşmış; ama, çok pahalıya mal olmuştur. 

Özel orman üretim ve ağaçlandırma, erozyonla mücadele teşviklerle desteklenmelidir. Ayrıca, 
zararlı hayvan türleri bölgesel olarak kontrol altına alınmalıdır; ancak, doğal vahşi yaşam korun
malıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu, kentsel dönüşüm ve yıpranmış tarihî eserlerin dokularının değiş
meden hayata kazandırılması noktasında, arkadaşlarımız çeşitli fikirlerini beyan ettiler. Bu konuda, 
8 ve 9 Haziran tarihlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç Beyle 
beraber Ağrı İline gittik. Ağrı İlinde, Doğubeyazıt İshak Paşa Sarayı 1748 yıllarında bitirilmiş ve 
gerçekten, Türkiye'de, Topkapı Sarayımızdan sonra ikinci büyük sarayımızdır; çok büyük değerlere 
sahip. Ben, bundan önce, Kültür Bakanımızın Mecliste olduğu bir sırada yine arz etmiştim; yapılan 
restore çalışmaları, tamamen, o eserin tarihî değerlerini yitirtmiş; sadece, müteahhidin nasıl orada 
rant elde edebileceği veyahut da nasıl gelir sağlayabileceği noktasında ihale edilmiştir. O zamanın 
Kültür Bakanı, Sayın Bakanımız söz vermişti; o, kendi ruhuna ve tarihsel dokusuna uygun bir şekil
de, yeniden ayağa kaldırılacak demişti. 

Tabiî, bu arada, Ağrı'da Sayın Bülent Arınç çok büyük coşkuyla karşılandı, Ağrı halkı onu göğ
süne bastı. Gerçekten, Bülent Bey de Ağrı halkına ve Türkiye'ye, yetmişiki milyona çok güzel 
mesajlar verdi. Irkı, dini, dili ne olursa olsun, coğrafî bölgesi ne olursa olsun, bu ülkenin millî sınır
lan içerisinde herkesin birinci sınıf vatandaş noktasında eşit olduğunu ve hepimizin aynı inançta, 
kardeş olduğumuzu ve Türkiye Cumhuriyetinin yasalarının bu bölgede de eşit uygulanacağı nok
tasında "Ağrı'nın dört milletvekili var, beşinci milletvekili de Bülent Annç'tır" diye, Ağrı lehine 
gelişecek her girişimde imzam vardır. O nedenle, biz, Ağrı halkı olarak, Sayın Arınç'a minnettarız, 
Ağrı davalarına böyle destek verdiği için şükranlarımı arz ediyorum. 

Diğer taraftan, değerli arkadaşlar, gerçekten, güzel olmak, ülke insanını sevmek, adaletli, eşit
likçi ve hukuku uygulama noktasında Bülent Arınç'ın bir uygulamasını daha gördük. Millî Saraylar 
ve Parklar, Eserler Bilim Kurulu, ilk defa İstanbul'un dışında, Ağrı'da, İshak Paşa Sarayında toplan
dı. Ülkemizin millî saraylarıyla ilgili alınacak tedbirler, geliştirilecek projeler orada gündeme 
getirildi ve inşallah, Ağrı halkının Sayın Arınç'a arz ettiği gibi, İshak Paşa Sarayımızın da Millî 
Saraylar içine alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin koruması altına alınacağı noktasında bir 
kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması gerektiğini, bu kanun tasarısını sunma 
noktasında da Bilim Kurulundan çıkacak rapora göre hareket edeceğini Ağrı halkına taahhüt etti. 
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Değerli arkadaşlarım, ben, burada bir üzüntümü Türkiye Büyük Millet Meclisinin siz saygın, 
değerli milletvekillerine arz etmek istiyorum. Tabiî, bunu arz ederken de, yeri değil, biliyorum; yasa 
tasarısıyla hiç ilgisi yok; ama, biz, Türkiye Cumhuriyetinin, Parlamentonun üyeleri olarak ülkemizin 
kanayan yaralarına da parmak basmak zorundayız. Devlet Bakanımız Sayın Beşir Atalay Beyefendi 
buradayken hükümet nezdinde, mutlak surette acil olarak bu konuya çözüm getirmesini diliyorum. 

Patnos'ta bir kaymakamımız var. Bütün milletvekillerimize, Ağrı milletvekillerine, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, İçişleri Bakanı ve Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu fakslar 
çekilmiştir. Faksların altında 62 tane köy muhtarının mührü ve imzası vardır. Bunlar herhangi bir 
partiye, herhangi bir politik varyasyon veyahut da kulvar değil, tamamen o mahallî idarelerde görev 
yapan muhtarlarımızın bu sayın kaymakamımızın Türkiye Cumhuriyetini, Cumhurbaşkanını temsil 
eden bir kaymakamın kanunsuz uygulamaları ve o muhtarlarımızı, yerel yöneticilerimizi muhatap 
almayışı, içeri almayışı, hatta kendilerine hiç yakışmayacak -şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kürsüsüne yakışmadığı için ifade etmeyeceğim. Bütün milletvekillerimiz, tahmin ediyorum ne 
demek istemiştir Sayın Kaymakam- çok nahoş laflarla defettiğini, kovduğunu... Şu anda fakslar 
elimde; burada göstermek istemiyorum; çünkü, hükümetimizin, bütün Bakanlarımızın elindedir. Bu 
zatın bir an önce Patnos İlçesinden alınma dileğimi arz ediyorum. 

Sonuç olarak, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerler için hazırlanan plan ve 
projelerin hızla uygulanabilmesi, kurum ve kuruluşlar arasında yetki ve mülkiyet çatışmasını ön
leyebilmek amacıyla bu kanun çerçevesinde yapılan çalışmaların iyi neticeler vermesi temennisiy
le Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 8.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 9.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre söz talebinde bulunan Hatay Milletvekili Sayın Mehmet 

Eraslan?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, 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 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalannı, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica 
ediyorum. 
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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 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısının açıkoy-

lama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı: 209 
Kabul : 209 (x) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
3.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 27.5.2005 

Tarihli ve 5356 Sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/1052) (S. Sayısı: 941) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında 27.5.2005 tarihli ve 5356 sayılı Kanun ve Anayasanın 104 ve 175 inci maddeleri gereğince 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporunun görüşmelerine, birinci görüşmeden itibaren 48 saat geçmediğinden başlayamıyoruz 

Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 2 milletvekilinin; Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağ
lık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet 
ve Şuabatı San'atlannın Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

4.- 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'atlannın Tarzı terasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/506) (S. Sayısı: 934) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir. 
Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin'in; Doğalgaz 

Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

5.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin'in; Doğal Gaz 
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporu (2/484) (S. Sayısı: 932) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 932 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Nuri Çilin

gir; şahısları adına, İstanbul Milletvekili İnci Özdemir, Ordu Milletvekili Cemal Uysal ve Adana 
Milletvekili Tacidar Seyhan'ın söz talepleri vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Nuri Çilingir; buyurun. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 932 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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CHP GRUBU ADINA NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 932 
sıra sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, lütfen, sıralarımıza, yerlerimize oturalım. 
Çok önemli bir kanun tasarısını görüşüyoruz. 

Sayın Çilingir, buyurun efendim. 
NURİ ÇİLİNGİR (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Bir toplumun kalkınmasında enerjinin önemi herkes tarafından bilinmektedir. Bu açıdan ener

ji, ülkeleri için stratejik bir değer taşımaktadır. Enerji yüzünden ülkeler arasında çok ciddî, şiddetli 
savaşlar ve çok iyi dostluklar oluşabilmektedir. Ülkemiz de zaman zaman enerji sorunlarıyla 

karşı karşıya kalmaktadır. Doğalgaz, çevreye en uyumlu bir enerji kaynağıdır. Ülkemizde, son 
yıllarda, doğalgaz kullanımı artmış, özellikle büyük şehirlerimizde, hava kirliliğinin azaltılması 
konusunda büyük katkısı da olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, enerji, ekonomik ve sosyal kalkınma için en önemli girdilerden 
birisidir. Artan nüfus, kentleşme, sanayileşme, teknolojinin yaygınlaşması ve refah artışına paralel 
olarak, enerji tüketimi kaçınılmaz olarak büyümektedir. Buna karşılık, enerji tüketiminin mümkün 
olan en alt düzeyde tutulması, enerjinin tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanılması büyük önem 
taşımaktadır. Dolayısıyla, sürdürülebilir bir kalkınmanın yakalanabilmesi, ekonomik ve sosyal 
gelişimi destekleyecek, çevreye en az düzeyde zarar verecek asgarî miktar ve maliyette enerji 
tüketimi hedeflenmelidir. 

AB ülkelerine baktığımızda, enerji konusunda son derece duyarlı davranmaktadırlar. Avrupa 
Birliği, piyasaların küreselleşmesi ve giderek şiddetlenen uluslararası rekabet karşısında, enerji iç-
pazarını tamamlamayı bir politika haline getirmiştir; enerji sunum güvenliğini sağlamak için, ener
ji kaynaklarını çeşitlendirme yoluna gitmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri, yeni enerji kaynaklan 
geliştirmekte, hidroelektrik enerji, güneş ve rüzgâr enerjisi... 

BAŞKAN - Sayın Çilingir, on saniyenizi rica edeyim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım... Saym milletvekilleri, salonda büyük bir uğultu var; 

hatibin konuşması anlaşılmıyor. Lütfen, sayın hatibi sükûnetle dinleyelim efendim. 
Sayın Çilingir, buyurun efendim. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Konuşmak isteyenler dışarıya çıksınlar Sayın Baş

kan, dışarısı müsait. 
NURİ ÇİLİNGİR (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Özellikle, sol taraftan geliyor sesler. 
Avrupa Birliği ülkeleri, yeni enerji kaynaklan geliştirmekte, hidroelektrik enerji, güneş ve rüz

gâr enerjileri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmektedirler. Bunları, ener
jide dış ülkelere fazla bağımlı olmadan, kendi kaynaklarımızı değerlendirmemizin ne kadar önem
li olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Yani, AB ülkeleri, enerji bağımsızlığını sağlamak için, ne 
gerekiyorsa yapmak için çalışıyorlar, projelerini ona göre hazırlıyorlar. Bizim ülkemizde ise, var 
olan enerji kaynakları değerlendirilmiyor. Sanki, ülkemizi -her konuda olduğu gibi- enerji konusun
da da dışa bağımlı bir konuma sokmak için ne gerekirse yapılmak isteniyor. Değerli arkadaşlar, bu 
durumu kabullenmemiz mümkün değildir. 

4646 numaralı Kanunda yapılması istenilen değişikliğe geçmeden önce, doğalgaz konusunda 
izlenen politikaya biraz değinmek istiyorum. 
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Yıllardır izlenen doğalgaz politikaları, tespiti doğru yapılamayan politikalar haline gelmiştir. 
Ülkemizin arz-talep dengesi iyi hesap edilememiş, dolayısıyla, kamu menfaatından uzaklaşılmıştır. 
Doğalgaz konusunda, Türkiye'nin zararına, ülkemizin istismarına, hatta sömürülmesine yol açan 
tezgâhlar yapılmıştır. Öncelikle, ülkemizin ihtiyacının çok üzerinde doğalgaz alma yükümlülüğü al
tına girilmiştir. 1996 yılından sonra başlayan süreçte, Rusya, İran, Azerbaycan, Cezayir gibi ülkeler
le çok sayıda anlaşma yapılmıştır. Yapılan bu anlaşmaların ortalama süresi yirmi yıldır. Alma garan
tisi verilen doğalgaz ülkemizde kullanılamıyor, ülkenin kıt kaynakları boş yere harcanıp gidiyor. 
Yine, yapılan anlaşmalardaki yapılan hatalardan birisi de, alış fiyatlarının oldukça yüksek tutul
masıdır. Yine, bu anlaşmalar yapılırken, ülkemizin bazı yörelerinde bulunan zengin doğalgaz kay
nakları hiç dikkate alınmamıştır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Trakya'da doğalgaz üret
mesinin önü, sinsi politikalarla kesilmek istenmiştir. Yeni politikalar üretilirken bu durumları çok 
iyi değerlendirmemiz gerektiğini, bu vesileyle belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlar, kamunun tek başına tüm enerji yatırımlarını gerçekleştirmesi tabiî ki müm
kün değildir, özel kesimin de enerji yatırımlarına yönlendirilmesi gerekmektedir; ancak, bu yönlen
dirme, aşırı garantilerle değil, sağlıklı işleyen bir proje ve sağlıklı işleyen bir denetimle olmalıdır. 
2001 yılında çıkarılan 4646 sayılı Kanunla, zaten kamu tekelinin kaldırılması hedeflenmiştir. Bu 
kanunla, doğalgaz sektöründe üretim, ithalat, dağıtım, toptan satış, depolama faaliyetlerinin 
tamamının anonim veya limitet şirket şeklinde kurulmuş özel sektör kuruluşlarınca yerine getirilmesi 
öngörülmüş, doğalgaz hizmeti zorlaştırılmıştır. Doğalgazla ilgili yapılacak bu faaliyetler, piyasa 
faaliyetleri olarak tanımlanmıştır. Şirketlere, bu piyasa faaliyetlerinde bulunabilmeleri için, BOTAŞ 
tarafından, her bir piyasa faaliyeti için izin belgesi olarak lisans verilmesi öngörülmüştür. Bu durum
da, ithalatçı şirket doğalgazı ithal edecek, iletim şirketi yurt içine dağıtacak, toptan satış şirketi it
halatçıdan satın aldığı gazı dağıtım şirketine satacaktır. Dolayısıyla, gaz, tüketiciye ulaşıncaya kadar 
dört beş el değiştireceği için, her bir şirket de kendi kârını koyacak ve doğalgazın kullanıcıya satış 
fiyatı artacaktır. Tüm hizmetler farklı şirketler tarafından yerine getirileceği ve bir şirketin tek gayesi 
kendi kârını azamîleştirmek olduğu için, doğalgaz sektöründe ithalattan iletime, iletimden dağıtıma, 
hatta, satışa kadar ulusal düzeyde planlama olanağı ortadan kalkmış, planlama da terk edilmiştir. 

Ayrıca, doğalgaz yatırımlarının imar planlarına işlenmesinde, kentsel düzenlemeden sorumlu 
belediyeler devredışı bırakılarak, kentsel planlamaya şirketlerin tek yanlı müdahalesi mümkün hale 
getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, enerjide rekabet ortamı yaratıp halka daha ucuz ve kaliteli hizmet ver
mek için gereken yapılmalıdır; ancak, daha önce belirttiğim gibi, burada vatandaşımızın menfaatini 
koruyacak denetim tedbirleri mutlaka alınmalıdır. 

BOTAŞ'ın yerine doğalgaz alım sözleşmesi yapacak olan tüzelkişilerin bu işi nasıl yapacakları 
pek açık değildir. Alım yapan şirketin iflas etmesi veya ben bu işi artık yapamıyorum demesi 
durumunda, ülkeye gaz girişi olmadığından, halkımızın durumu ne olacaktır? 

Yine, alım ve dağıtımda rekabet ortamı sağlayalım derken, doğalgaz satıcı şirketlerin ülkemiz
de bazı şirketlerle ortaklık kurarak, alıcı ve dağıtıcı durumuna gelebileceklerini gözardı etmememiz 
gerekiyor. 

Doğalgaz alanında faaliyet gösteren özellikle Rus ve îran şirketleri, Türk şirketleriyle, söz 
konusu projeyi gerçekleştirmek için ortaklık kurma girişiminde bulunmaya başlamışlardır. Anlaş
manın olabilmesi için, doğalgaz satışı yapan şirketin satın alan şirkete onay vermesi gerekmektedir. 
Kanun tasarısının maddelerinde açıkça ifade ediliyor. Bu durumda, doğal olarak satışı yapan şirket, 
kendi ortaklığı bulunan alıcı şirketi koruyacak, satış işlemini o şirketle gerçekleştirecektir. Böyle bir 
durumda satıcı şirket aynı, alıcı şirket onun ortağı olacağına göre, doğalgaz enerjisinde ülkemizin 
eli kolu bağlanacak, ilgili şirketin bütün istekleri mecburen kabul edilecek ve yeni bir tekel yaratıl
mış olacaktır. Bu durum, ülkemizi stratejik olarak zor durumda bırakacağı gibi, vatandaşlarımızın 
kullandığı doğalgazın kontrolden çıkmasına yol açacaktır. 
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Değerli milletvekilleri, böyle bir durumu atlamamız mümkün değildir. Bu durumu mutlaka 
değerlendirip düzeltmemiz gerekiyor. Ben, AKP'de duyarlı milletvekili arkadaşlarımızın olduğuna 
inanıyorum. Arkadaşlarımız bu konuyu mutlaka değerlendireceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu şekilde rekabeti sağlamak mümkün değildir. Eğer, siz rekabet ortamı 
yaratmak, değişiklik yapmak istiyorsanız, bu konulara tam bir açıklık getirirsiniz. Yoksa, kamu 
tekeli kalkacak diye yanlış olan uygulamalara ek yapmamız hiçbir şeyi çözmeyecek, yeni tekeller 
yaratacaktır. 

Ülkemiz, enerji kaynaklan açısından ithalatçı bir ülkedir. Doğalgaz, kesintisiz bir enerji kay
nağıdır; istenen anda ve istenen miktarda el altındadır; tüketicileri yakıt arama, nakliye, depolama, 
atık taşıma dertlerinden kurtarır. Yılın yarısı kış olan ülkemizde, temiz ve sağlıklı bir yaşam için bu 
enerjinin daha fazla kullanılması gerekmektedir. 

Ülkemizde vatandaşlarımız elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerin faturaları altında ezilmek
tedirler. Vergi kaçırandan, banka batırandan, kurumları zarara uğratanlardan hesap soramayan 
hükümet, tüketiciye vergiyle yüklenmektedir. İyi işleyen bir devlette hizmetler, tam rekabet oluş
turularak, kuralların koyulduğu ve denetlendiği, özel sektör tarafından, piyasaların sosyal boyutuy
la tüketicilere sunulmalıdır. Tüketicilerin kapısında kuyruk olduğu bir doğalgaz dağıtımı değil, 
doğalgaz satan kuruluşların, tüketicinin kapısına kuyruk olacağı bir yapılanmaya geçilmelidir. Gün
lük ve geçici indirim tedbirleriyle tüketici korunamaz. 

2001 yılında çıkarılan Doğalgaz Piyasası Kanunuyla doğalgaz alımı ve dağıtımında rekabet or
tamı sağlanması mümkün değildir; çünkü, hem kanunun kendisi eksik, hem de Enerji Piyasası 
Kurulunun yapısı doğalgaz piyasasında rekabeti oluşturarak, tüketicilerin korunmasının altyapısının 
kurulmasına uzaktır. 

Değerli milletvekilleri, 4646 numaralı Kanunun çıkarıldığı 2001 yılında Fazilet Partisi adına 
konuşma yapan ve bu dönemde de milletvekili olan Sayın Musa Uzunkaya arkadaşımız, konuş
masında şu görüşleri dile getirmiştir -kendisi burada yok herhalde- aynen okuyorum: "Elbette, Tür
kiye Cumhuriyeti hükümetleri, dünya şartlarının gerektirdiği ölçüler içerisinde, özerkleşmeyi, özel
leşmeyi, özel kesimin piyasaya girmesinin önkoşulu olarak, ekonominin bugünkü şartları açısından 
önplana çıkarılmalıdır. Doğrudur; ancak, burada, gazın dışarıdan gelişinde oluşturulan Rusya trös
tü gibi bir tröstün, yeni kesimlerin oluşturulması hadisesi yatmaktadır." 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun çıkarılırken, muhalefette olunca tröst oluşuyor da, iktidara 
gelince ne oluşuyor acaba?! Çoğunluğunuz var; koyarsınız şartları, ülkenin ve vatandaşın men-
faatına olan düzenlemeleri getirirsiniz. Biz de, diğer kanunlarda olduğu gibi, ülkemizin ve hal
kımızın menfaatma olacak düzenlemeye "evet" deriz. Kamuoyunda, sanki bizim özelleştirmeye 
karşı olduğumuz izlenimini vererek hiçbir yere varamazsınız. Güzel ülkemizin gözbebeği kuruluş
larında uygulamaya çalıştığınız satış işlemi ile bu işin hiçbir farkı yoktur. 

Değerli milletvekilleri, konu enerji konusu olunca, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesine değinmeden 
geçemeyeceğim. Ülkede rekabet yaratmak adına halkımızın menfaatları gözardı edilmektedir. 
Doğalgazda olduğu gibi, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi halkımıza herhangi bir menfaat sağ
lamayacaktır. TÜPRAŞ'ın özelleştirmesiyle -buradan ikaz ediyorum, bütün Batmanlılar da duysun 
istiyorum- Batman Rafinerisi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Söz konusu şirket 
üretilen düşük graviteli petrolü almam dediğinde, iş çoktan bitmiş olacaktır. 

Sizden, Cumhuriyet Halk Partisi olarak istediğimiz, ülkemizin stratejik kuruluşlarına sahip çık-
manızdır. Bu kuruluşlar ki, hazineye yük olmayan, kâr eden kuruluşlarımızdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğalgaz Piyasası Kanununun görüşmeleri sırasında, 
Fazilet Partisi Grubu adına Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan şöyle diyor: "Gerçekten, bu 
kanun tasarısını kendileri mi hazırladılar, yoksa, Dünya Bankasının hazırladığını aynen mi burada 
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sundular? Bunun yönetmeliklerini şu anda hazırladılar mı, yoksa, Dünya Bankası bunları madde 
madde belirledi mi?" Şimdi, bu soruları ben de size aynen soruyorum. 

Bu hükümet, gerek BOTAŞ'ın enerjiyle ilgili işleri gerekse özelleştirmeyle ilgili konularda 
kimlerin isteğini yerine getirmektedir? 

Muhalefetken, ülkenin IMF ve Dünya Bankası emirleriyle yönetildiğini söyleyeceksiniz; son
ra, tek başınıza iktidar olacaksınız, bu dönemden daha fazla siz o emirlere uyacaksınız. Arkadaşlar, 
böyle şey olmaz! Bu ülkenin menfaatları bu kadar gözardı edilemez. 

Tekrar tekrar söylüyorum: Tek başınıza iktidarsınız; bu ülkenin yararına olan kanunları getirin, 
bir bir düzeltelim; çıkardığınız kanunları da halkın yararına çıkaralım. Yapılması istenilen değişik
likte farklı bir uygulama, ne yazık ki, yoktur. 

Konuşmamda belirttiğim üzere, tekrar ediyorum: Doğalgazın ithalat, üretim, iletim, toptan 
satış, depolama gibi hizmetleri rekabete açılırken, devletin sıkı denetimi altında sağlanmalı, yeni 
tröstleşmelere yol açılmamalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına sevgiyle, say
gıyla selamlıyorum.(Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çilingir. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu hakkında yapılacak değişiklikle alakalı, Grubum adına 
söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle, biz, bu yasa tasarısında 2 tane maddede niye değişiklik yapmak 
istedik; bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Bu Gaz Piyasası Kanunu çıktıktan sonra, birtakım uygulamalarda yaşanan sıkıntılar ve tıkanık
lıklar, halkımızın yaşadığı şikâyetlerden dolayı 2 maddede değişiklik yapma ihtiyacı hissettik. Ener
ji Bakanlığımızın, Komisyon Başkanımızın ve Komisyon üyelerimizin yaptığı çalışmalar sonunda, 
4 üncü maddede ve geçici 2 nci maddede değişiklik yapıldığı zaman halkımızın rahatlayacağını 
düşündüğümüz için bu değişikliği yapmak zorunda kaldık. 

Şimdi, 4 üncü maddeye bakacak olursak, mevcut haliyle nasıldı, biz ne yapmaya çalıştık: Mev
cut halinde, dağıtım şirketleri yurt çapında sadece iki şehirde lisans sahibi olabiliyordu; ancak, bu 
sayı, şehirlerin gelişmişlik durumu, tüketim kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate 
alınarak Kurul kararıyla artırılabiliyordu. Şimdi, burada yaşanan en büyük sıkıntı değerli arkadaş
lar, Çorum milletvekili arkadaşımızın ve şehirlerine doğalgaz gelmiş milletvekiUerimizin birebir 
paylaştığı sıkıntı adına bir örnek vererek ne yapmaya çalıştığımızı size anlatmak istiyorum. 

Doğalgaz Çorum'dan geliyor, Korgun'dan geçiyor, İlgaz'da T yapıyor, Kurşunlu'dan geçiyor, 
Karabük alıyor, Kastamonu alıyor. Şöyle baktığımız zaman, İlgaz, tam göbekte kalıyor ve her yere 
dağıtmasına rağmen, kendi bu mevcut durumdan dolayı, doğalgazdan faydalanamıyordu. Şimdi, 
burada, büyükşehirlerde eğer ihale yapılmışsa, mevcut durumda, küçük ilçeler bu mevcut ihaleye 
bağlanamadığmdan dolayı, kendi içlerinde eğer tekrar yeni bir ihale yapılacak olsa, bu sefer de 
ekonomik olmuyordu ve bir çıkmaza girildiğinden dolayı -biraz önce İlgaz örneğinde gördüğümüz 
gibi birçok şehirde de bu şekilde ilçelerimiz var- bu ilçelerimiz doğalgaza bağlanamıyordu. Şimdi, 
biz, buraya "dağıtım şirketlerinin belirlenmiş dağıtım bölgesi kapsamı, teknik ve ekonomik gerek
ler dikkate alınarak il sınırlarını aşmayacak şekilde Kurul tarafından yeniden belirlenebilir" 
ibaresini koyarak bu problemin çözülmesini sağladık. 

Sayın Çilingir, burada halkın talebi var, hiç kimsenin talebi yok. 
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NURÎ ÇİLİNGİR (Manisa) - Öbür maddeyi söyleyin. 
FATMA ŞAHİN (Devamla) - Geçelim geçici 2 nci maddeye. Geçici 2 nci maddede yapmaya 

çalıştığımız düzenlemeyi mevcut örnek durumuyla size açıklamak istiyorum. BOTAŞ, kontrat 
devirlerinde ihale açmış; fakat, gelen talepler doğrultusunda, ihale teklif alma tarihi iki defa uzatıl
mıştır. Halen geçerli olan tarih 25 Haziran 2005'tir. Bu teklifler değerlendirilecek ve ihalenin sonuç
lanması beklenecektir. Burada yaşanan sıkıntılar, ihale başlatılmış ve bu ihaleye girmesi beklenen 
tüzelkişiliklere ithalat lisansı yeterliliği EPDK tarafından veriliyor ve birtakım mevzuatlar iş
letiliyor; fakat, en önemli tehlikelerden, sıkıntılardan biri, satıcı taraf kontratı devretmek için, 
ihaleyi kazanan tüzelkişi ile tüzelkişi sözleşmenin satıcı tarafıyla devredilecek miktar için yeni söz
leşme yapmasından "sözleşme yapamaz veya yapmaz" şeklinde bir tıkanıklığı aşmak adına, biz, 
geçici 2 nci maddeyi getirdik. 

Bu durumda, ikinci bir tıkanıklıktan bir tanesi de, ihaleyi kazanan tüzelkişi, bu son hükme 
göre, miktar devri talep etmezse, görüldüğü üzere, kanunda, ikinci bir şahsa verilmesi öngörül
mediğinden, ihale bitiyor, kontrat devri veya miktar devri gerçekleşmeden sonuçlanıyor; eğer, 
kanunun kontrat devri hükmü yerine getirilmek istenirse yeniden ihale açılıyor, sonuçlar aynı şekil
de devam ediyor ve hiçbir şekilde kontrat devri gerçekleştirilmiyor ve en çok dikkat çekecek husus, 
miktar devri için ihale yapılamamasıdır. Zira, her seferinde, ihale, kontrat devri için açılmakta, kar
şı tarafla sözleşme yapamayan, miktar devri talep etmezse, ihale sonuçsuz olarak kapanmaktadır. 
Yani, burada, bir kısırdöngü, sürekli bir tıkanıklığa neden olmaktadır. 

Şimdi, biz, getirdiğimiz bu geçici 2 nci madde değişikliğiyle, akışı şu şekle getiriyoruz: İhaleye 
girecek şirketlere, kazanmaları halinde, satıcı tarafın yeni sözleşme yapılmasında zorluk çıkarması 
önlenmektedir. Zira, satıcı taraf, ihale öncesi, onay verdiği şirkete kontrat devrinde zorluk çıkar
mayacaktır. Buna rağmen, ihaleyi kazanan tüzelkişi herhangi bir nedenle kontratı devretmekten 
vazgeçerse, ihale tekrarlanmadan, ikinci satıcı taraf ile görüşüp kontratı devralma imkânı getirilmiş
tir. Bu başvurular gözönüne alındığında, satıcı taraf reddedemeyecek hale getirilmektedir. Böylece 
miktar devrine gerek kalmadan, kontrat devri gerçekleşecektir. Fiyat dayatması olmadan kontratı 
devralanlar, satıcı tarafla fiyat müzakeresi de yaparak rekabeti artıracak ve gaz kullanımında 
ekonomiklik sağlanacaktır. 

Ayrıca, maddenin eski halinde, miktar devir amaçlı ihale yapılamamaktadır. Miktar devrine im
kân tanıyan ayrı ihale yapılır şekliyle, yukarıda izah edildiği üzere, ihaleye girecek olanların hiç
birinin satıcı taraftan ön onay alamaması durumunda, sadece miktar devri için ihale yapılabilme im
kânı getirilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, işin özü şu: Biz burada BOTAŞ'ı bir özel sektör gibi devreye sokuyoruz, 
rekabetçi bir ortam yaratıyoruz, hem işin hızlanmasını sağlıyoruz hem rekabetçi ortamdan dolayı 
gaz fiyatlarının düşmesini sağlıyoruz; serbest piyasa ortamını eşit şartlarda sağladığınız zaman da, 
bundan kazanan doğalgaz tüketicileri, yani halkımız oluyor. O yüzden, ben bu çıkmazları açmak 
adına yapılan çalışmanın çok hayırlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. 

Enerji Bakanımıza, Komisyon Başkanımıza ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, 
vatanımıza, milletimize, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Tasarının tümü üzerinde, şahsı adına Adana Milletvekili Sayın Tacidar Seyhan; buyurun. 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Tabiî, mevcut kanunda ben bir başka pencere açmak istiyorum. Bu kanun eğer uygulanacaksa 

-ki, daha önce çıkmış bir kanunda birtakım değişiklikler yapıyoruz biz, özellikle 2 nci maddede-
eğer olduğu gibi uygulanmak isteniyorsa, şu ana kadar devirde ortaya çıkan sıkıntılar ortadan kal-
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dırılmak isteniyor; bu doğrudur, yapılan işlem doğrudur, bir şey yapmak lazım; ama, yapılanla 
sonuca gidip gidemeyeceğimiz konusunda hâlâ ciddî endişelerimiz var. 

Değerli arkadaşlar, ben, bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu, bir liberalleşmedir; ama, 
dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde, bu kadar büyük bir liberalleşme görülmemiştir. Devlet, 
özellikle temel ihtiyacı karşılayan ve sektörün tamamını elinde bulundurduğu bu tip yatırımlar 
üzerinde, yüzde 80'e varan bir liberalleşmeye dünyanın hiçbir yerinde gitmemiştir. Bu, Türkiye 
açısından çok büyük sıkıntıdır değerli arkadaşlarım. 

Yapılması gereken şudur; Türkiye, eğer doğalgazı gerçekten istendiği gibi liberal bir yapıya 
kavuşturup dağıtmak istiyorsa, rekabetçi piyasada ekonomik dengeyi sağlayıp ucuzlatmak istiyor
sa, şunu yapmalıydı: Kademeli olarak bir geçişe varız, bu acele niye? Bakın, ne yapacak; bu kanun 
2001'de çıkmış, yüzde 20'ye varıncaya kadar, 2009 yılına kadar, BOTAŞ, elindeki doğalgaz kontrat
larını devredebilecek. 

Şimdi, düşünebiliyor musunuz, 2005'teyiz; dört yılda bunu yerine ikame edebilecek doğalgazı 
Türkiye'ye akıtamadıktan sonra, bu liberalleşme sonucunda ortaya çıkan dengeyi biz nasıl 
kuracağız? Problem çıktığında, yerine ne ikame edeceğiz? Böyle bir endişemiz var. 

Değerli arkadaşlar, sadece Rusya'dan aldığımız doğalgaza dikkat edin, tarihe not düşüyorum. 
Bunlardan eğer biri, kontrat devri konusunda anlaşma yapıldı, daha sonra uzun vadede de olsa muh
telif nedenlerle kesildiği zaman -özellikle batıdan gelen- İstanbul'un yarısı elektriksiz kalır, 2 500 
büyük sanayi işletmesi ve binlerce küçük sanayi işletmesi doğalgazdan mahrum kalır; çünkü, biz, 
doğalgaz piyasasını özelleştirdik. Doğalgaz, çok pahalı bir yatırım, doğalgazı getirmek. Herkes, 
bunu hemen Türkiye'ye getirelim diye seferber olmadı. 

Bizim yapmamız gereken şudur: Devlet, mutlaka -doğalgaz üzerinde büyük yatırımlar yapmış-
sak, sanayimiz etkileniyor ise- kontrollü olarak elindeki kontratları çıkarmak zorundadır. Kontrat
ları çıkardık -oradaki aksaklıkları madde üzerinde anlatacağım, orada da çok ciddî sıkıntılar var-
liberalleştirdik piyasayı, doğalgaz alamadık, özel sektör getiremedi, yatırımını, yeterince, vaktinde 
yapamadı... Bakın, görüyorsunuz Baku - Tiflis - Ceyhan Boru Hattını; devlet bu işin taahhüdünü 
yapmıştı, zamanında bitiremedi. Sayın Bakan açılışını yaptı; ama, ne kadar akıttığımızı hepimiz 
biliyoruz. Burada belli bir gecikme var. Özel sektör, kârlı olduğu sürece burada vardır. 

Değerli arkadaşlar, devlet her yükü çeksin mi; çekmesin tabiî. Devlet, rekabet edebilecek tek
nolojik düzeye getirsin, önemli anlaşmaları yapabilsin, ülkeler arasındaki fiyat dengesini koruyabil
sin. Ama, devletin, ülkede kaybı göze alarak, sübvansiyon diye bir derdi, bir görevi de olmalı. 

Kontratın hepsi elimizde değil, bir kısmı elimizde diyelim; baktınız ki, ülke, doğalgaz açısın
dan sıkıntıya giriyor; devlet, zararı göze alıp, oraya ekonomik yatırım yapabilir. Bu, ülke meselesi. 
Özel sektör yatırım yapmaz. Ama, eğer, Sayın Bakan önümüze koysun; dört yıl, beş yıl içerisinde, 
özel sektörün -bir kontrat devrinde problem çıktığında veya bir anlaşmada problem çıktığında- Tür
kiye'ye getirdiği doğalgazdan biz bu açığı ikame edebileceksek sorun yok. Benim iddiam şudur: En 
küçük bir sorunda veya bundan sonraki ihtiyaçlarımızda, ikame edebileceğimiz doğalgaz bağlan
tılarını Türkiye henüz sağlayamamıştır. 

Sayın Bakan, birazdan, diğer ülkeleri örnek verecek "şuralarla görüşme yapıldı..." Hakikaten 
yapıldı; önanlaşma, sözleşme yapılan yerler var; ama, şimdi, zaten devletin burada hakkı sınırlanıyor; 
yüzde 20'ye iniyor BOTAŞ'm... Ee, bundan sonra, onun yaptığı görüşmelerin bir esprisi yok ki; 
getiremeyecek ki yüzde 20'ye inene kadar. Şu ana kadar doğalgaz konusunda yapılan çalışmaların hiç
bir hükmü kalmadı; sadece özel sektöre adres gösterebiliriz, şuradan gelebilir veya buradan gelebilir... 

Arkadaşlar, bu büyük bir sorumluluk, çok dikkat etmek lazım, dikkatli olmak lazım. Doğalgaz 
hatlarımız arasında bizim, bağlantı hatları bile yok; birinde kesildiği zaman, basınç düştüğü zaman, 
üç dört gün buralarda doğalgaz alamıyorsunuz. Yurt dışında da böyle bir risk var. Peki, biz, bu ül-
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kenin nasıl teminatı olacağız, her şeyi rahatça liberalleştirirsek?! Ben, bu liberalleştirme düzeyin
den çok endişeliyim değerli arkadaşlarım. 

Bu, bu hükümetin getirdiği bir tasarı değil, buna katılıyorum; değişiklik yapıyor, bu tasanda 
değişiklik yapıyor; ama, değişiklikte sorunu engellemek için, 2 nci maddeye bir ek koyuyor, diyor 
ki... Sayın Bakanla da bunu konuştuk; deniliyor ki: "Tacidar Bey, bu endişeniz var; ama, biz bu en
dişeyi ortadan kaldırıyoruz." Nasıl kaldırıyorsunuz? Burada, kontrat devri yapacağımız firma, 
gidip, orayla anlaşmak zorunda; yani, önizin almak zorunda o firmadan. 

Arkadaşlar, bir şeyden korkuyorum; eğer doğalgazı satan firma ile dağıtan firma aynı firma 
olursa, biz Türkiye'de bu yükün altından kalkamayız. Bu ibare, bizi buraya doğru götürüyor. Birin
ciden beşinciye kadar -biraz daha anlatacağım- ihale verilir, sırasıyla yetki verilir deniyor, orada da 
çok ciddî sıkıntı var, ki, hazırlık var; satıcı firma, hızla küçük firmalar kurmaya başladı. Yarın bir 
gün, Türkiye'de, bu sözleşmeyi, oradan önizin belgesini alan firmaların direkt bu firmalarla bağlan
tılı olduğu gerçeği ortaya çıkarsa, Türkiye Büyük Millet Meclisinin oy veren üyeleri olarak biz bu 
yükün altından kalkamayız, Türkiye'nin içini de dağıtıcı firmaya teslim etmiş oluruz. Efendim, bu, 
doğalgazın serbestçe Türkiye'ye gelmesini ve tehdidi ortadan kaldırmaz mı?! Hadi tehdidi ortadan 
kaldırırsınız; fiyat rekabetini ve ucuzlatmayı nasıl yapacaksınız?! Başka kanaldan gelen özel sektör 
yok. Buradan biri alıyor ve getiriyor. Alıcı belli, satıcı belli, dağıtan belli. Nasıl ucuzlatacağız biz?! 
Bunların hepsi bir rüya olur diye korkuyorum. Maddeler üzerinde biraz daha açık anlatacağım. 

Peki bu yapılmalı mı; yapılmalı tabiî, kısmen yapın. BOTAŞ getirsin, kontratı bırakmasın 
BOTAŞ; çözümü açık. BOTAŞ kontratı elinde tutsun; yapmamız gereken bu. Bunu siz yaptınız 
demiyorum; bu, daha önce de böyleydi; ama, bizim yapmamız gereken, tek başına mevcut kanun
ları iyileştirmek değil ki; yanlışsa, düzeltmek diye bir görevimiz var; benim iddiam bu yönde. 
BOTAŞ kontrat devrini elinde tutmalı, Türkiye'ye geldikten sonra firmalara miktar devri yapabil
meli. Zaman içerisinde kontrat devrini eğer Türkiye'de özel sektör rekabetçi piyasa açılırsa, devlet 
haksız rekabetin öncüsü olmamalı, eşit rekabet koşulları altında piyasadan yavaş yavaş çekilmeli. 

Değerli arkadaşlar, ben, bunu, Türkiye'de ve dünyada petrolün en büyük üreticilerinden birinin 
genel müdürüyle konuştum. "Biz özeT^ktörüz; ama, böyle büyük bir liberalleşmeden biz de kor
kuyoruz" dedi; şimdi beni dinliyorsa, kulağı çınlıyordun Böyle büyük bir açılım Türkiye'nin başına 
felaket getirir, satıcı firma ile dağıtıcı firmayı aynı isme sokar ve en küçük problemde içinden 
çıkılamayacak sorunları da ülkenin başına getirir. Peki... 

Sürem bitiyor; 1 inci maddede, inşallah, devam edeceğim. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlarım. Geneli üzerinde bitiriyorum. Sağ olun. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Seyhan, nezaketinize de teşekkür ediyorum. 
Madde üzerinde, hükümet adına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Mehmet Hilmi 

Güler; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bu oturumda görüşeceğimiz 2 madde, doğalgaz kullanımı noktasında ülkemize rahatlıklar 

getirecektir, kolaylıklar getirecektir, mevcut bazı darboğazların aşılmasında -ki, özellikle il ve il
çelere dağıtımda- kolaylıklar sağlayacaktır; çünkü, biz, doğalgazı, elektrik üretmekten ziyade, daha 
çok, hava kirliliğiyle mücadelede şehirlerin ısıtılmasında kullanmayı tercih ediyoruz; ancak, liberal 
bir piyasada olduğumuz için de, isteyen tabiî ki elektrik de üretebilir. Ancak, bizim tercihimiz, tav
siyemiz, bunun, hava kirliliğiyle mücadelede şehir ısıtılmasında kullanılmasıdır. 

Bu noktada da mevcut yasada bazı zorluklar vardı kullanımında; çünkü, illere doğalgazı 
götürüyorsunuz, bu arada ilçelerden istekler oluyor. Oraya daha evvelden ihalesi yapılmış oluyor ki, 
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bunu EPDK yapıyor ve şu ana kadar 20'yi geçti şehir dağıtımında. Daha evvel, biz göreve gel
diğimizde 5'ti, 5 ildeydi; şimdi 20'yi aştı. Dolayısıyla, amacımız da bunu 60-65'e çıkarmak. Bu 
arada büyük istekler var. Biraz önce Fatma Hanımın da bahsettiği gibi, mesela İlgaz gibi, Gediz gibi 
çok yerde -İzmir'de de aynı şekilde- ihaleleri mevcut yapılan illerde başkaları da, başka iller, ilçeler 
de istiyor. Dolayısıyla, buralara doğalgaz götürmemiz lazım. Elimizde de fazla miktarda doğalgaz 
var. Her ne kadar bunun al ya da öde miktarını düşürmüş olsak da, fiyatında düşmeler sağlasak da, 
bu yük, daha evvelki yapılan yıllarda büyük bir hacmi oluşturuyor. Bunu da şehirlerin ısıtılmasın
da, temiz havanın olmasında, kirli havayla mücadelede kullanmak istiyoruz. 

O bakımdan, bu yasada değişikliği yaptık. Bunu da, zaten, komisyonda da detaylı bir şekilde 
konuşmuştuk; biraz önceki sayın konuşmacıların da, milletvekillerimizin de görüşlerini orada al
mıştık. Şimdi, bunu yasalaştırmak istiyoruz. Amacımız, doğalgazın hava kirliliğiyle mücadelede 
geniş bir kullanım alanını bulmasıdır. 

İkinci olarak, kontrat devriyle ilgili konu. Bu da kanunda vardı; ancak, uygulanmasında zorluklar
la karşılaştık. Biraz önce bahsedildiği gibi, bunun kullanılmasında darboğazlar vardı. Şimdi, bunu 
kolaylaştırmak ve pratik bir uygulama alanına koymak istiyoruz. Bu bakımdan, liberal bir piyasanın 
oluşması için, tam rekabetin olması için, biz, bu yasada değişiklik yapmayı, yeni haliyle de yaygınlaş
tırılmasını istiyoruz. Bunun için bu düzenlemeyi yaptık. Bunu eğer yapmamış olsaydık, mevcut yasaya 
uymamaktan dolayı, gerek BOTAŞ gerekse bizler, bu yasayı değiştirmediğimiz için hatalı duruma düş
müş olacaktık. Uygulamada da yaptığımız görüşmelerde, bunun, bu düzenlemenin yapılması uygun 
görüldü. Komisyonda da bu detayıyla görüşüldü; hepimiz fikirlerimizi ortaya koyduk. Amacımız, 
dediğim gibi, arz güvenliğini sağlamak, piyasada rekabeti oluşturmak; budur esas amacımız. 

Bu arada, belki ileride problem olur mu diye bahsedilen noktalara gelince, tabiî ki, uygulamada 
amacımız bu problemlerin olmamasıdır. Buna göre öngörülerimiz vardır; ancak, şu anda, biz, dört 
yerden doğalgaz alıyoruz; Rusya'dan, İran'dan, Cezayir'den ve Nijerya'dan alıyoruz. Yaptığımız sıkı 
görüşmelerle, yoğun görüşmelerle Mısır'da bir anlaşma imzaladık. Mısır'dan gelecek gaz, Ürdün ve 
Suriye üzerinden geçerek, Kilis üzerinden Türkiye'ye girecek. Oradan yeni bir kaynak sağlıyoruz. 

Ayrıca, Azerbaycan'la yapılan anlaşma ve şu anda yürüttüğümüz Şahdeniz Projesiyle, 2006 
yılında oradan da gaz gelecek. Hatta, bunun fiyatının daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Bu da 
bir kaynak çeşitliliği oluşturacak. 

Onun dışında, kendi doğalgazımızı bulma çalışmalarımız Türkiye Petrolleri Anonim Ortalığın
da yoğun bir şekilde sürüyor. Burada, mütevazı ölçülerde de olsa, Trakya'da olsun, diğer yerlerde 
olsun doğalgaz bulmaya devam ediyoruz; ancak, bunları da, özellikle Trakya bölgesinde kul
lanıyoruz şu anda; yani, Türkiye Petrolleri o doğalgazı da kullanıyor. Kaynak çeşitliliğine, yerli 
kaynaklarımıza da ağırlık verdiğimiz için, bunlar üzerinde yoğun çalışmalarımız sürüyor. 

Bu arada, Türkmenistan'la daha evvelden anlaşması yapılan, alınmayan doğalgaz var. Görüş
meler eğer uygun giderse, bunu da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir kaynak daha olacak. Bunlar, 
biraz önce bahsedilen muhtemel sıkıntılar için bizim öngördüğümüz çözüm önerileridir. 

Bakû-Tiflis-Ceyhan konusuna gelince, orada, bizden dolayı, Türkiye'den dolayı bir gecikme 
söz konusu değildir. Bu projenin başında çok ciddî olarak bulunuyoruz, günü gününe olayı takip 
ediyoruz ve burada, Türk mühendisleri, Türk müteahhitleri, Türk teknisyenleri dünyaya örnek 
olacak bir çalışmayı sürdürüyor. 1 774 kilometrelik bir boru hattıdır bu. Bu, şehirdeki herhangi bir 
su borusu gibi düşünülmemeli; yani, 56 inçlik, 54 inçlik -yerine göre- boru hattının, önce, 
döşeneceği yerin 27 metrelik bir zemini hazırlanıyor -neredeyse bir duble yol diyebilirsiniz- ve 
buraya dağlan, tepeleri aşarak bu hattı döşüyoruz ve üçte 2'si Türkiye üzerinden geçecek, geçiyor. 
Bunun bütün kaynaklan bitti, hidrostatik testleri şu anda bitmek üzere, pompa istasyonları üzerin
de yoğun bir çalışma var ve 10 000 kişi çalışıyor bu projede. Üstelik, bu 10 000 kişinin çoğu nitelik
li ve Türkiye'ye de büyük bir avantaj sağlayacak. 
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Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızla, geçtiğimiz haftalarda, Azerbaycan'da bunun ilk petrolünün 
basılma törenine katıldık ve orada da dünyanın sayılı devlet adamları bu törende bulundular -
detayına girmek istemiyorum- inşallah, bu projenin eylül sonu itibariyle ilk petrolü Ceyhan'dan 
gemilere alacağız. Buradaki öngördüğümüz tören de muhtemelen 27 Ekim gibi düşünülüyor. 
Burada biz çok yoğun bir şekilde, çok ciddî bir şekilde bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu vesileyle, 
biraz önceki Bakû-Tiflis-Ceyhan'la ilgili gereken düzeltmeyi veya düşüncemi de burada sizlerle 
paylaşmış oluyorum. 

Ben bu yasanın doğalgaz piyasasında olumlu etkiler yapacağını düşünüyorum ve dolayısıyla, 
her iki yasanın da ülkemize, sektöre ve tüketicilere hayırlı olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

DOĞALGAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 18.4.2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 
4 üncü fıkrasının (g) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

5) Dağıtım şirketleri, yurt çapında sadece iki şehirde lisans sahibi olabilir. Ancak, bu sayı şehir
lerin gelişmişlik durumu, tüketim kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak Kurul 
kararıyla artırılabilir. Dağıtım şirketlerinin belirlenmiş dağıtım bölgesi kapsamı, teknik ve 
ekonomik gerekler dikkate alınarak il sınırlarını aşmayacak şekilde Kurul tarafından yeniden belir
lenebilir. Kurul, nüfus yoğunluğuna göre bir şehri sınırları belirlenmiş birden fazla dağıtım böl
gesine ayırabilir ve her bölgeyi ayrı ayrı ihale edebilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Adana Millet
vekili Sayın Tacidar Seyhan; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA TACİDAR SEYHAN (Adana) - Değerli arkadaşlar, önce maddeyle ilgili 
görüşlerimi ifade etmek istiyorum, sonra Sayın Bakanımın görüşlerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, 1 inci maddede çıkış son derece iyi niyetli. Yapılması gerekir. Gelmiş ile, 
doğalgaz vermişiz, ilçelere dağıtılacak, ihale edilemiyor. Bunun çözülmesi lazım. Burada hepimiz 
hemfikiriz, çözelim. 

Sadece 2 şehir kurul kararıyla aynı firmaya verilebiliyordu, şimdi, o fazlalaştırılabiliyor. Zaten, 
daha önceden bu 5'e çıkarılmıştı; bir şekilde EPDK 5'e çıkarmıştı bunu. Bu da artırılabiliyor. Bu, 
piyasada bir tekelleşme getirir mi; getirebilir, getirmeyebilir; burada da değilim. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, burada, 1 inci maddede deniliyor ki: Dağıtım bölgesi il sınırlarım aş
mayacak şekilde genişletilir. Şimdi, biz şunu yapıyoruz: Genişlettiğiniz zaman, ilçelerin dağıtım 
işini, o ile doğalgazı dağıtan firmaya vermiş oluyorsunuz. Yani, biz, burada, ihaleyi kesinleş-
tiriyoruz. Biz burada kanun çıkarmıyoruz, kimseye yetki de vermiyoruz; biz, kesinleştiriyoruz. 
Diyoruz ki: İl sınırlarını genişletme yetkisine sahiptir. Kim; EPDK. 

O zaman, arkadaşların şöyle bir çıkışı oluyor, deniliyor ki: 0,012'yle yapmışsa, oraya aracını, 
tesisatını kurmuşsa, biz de bunu 0,012'yle teklif ediyorsak, bunda ne zarar var! Bu firmanın fiyatının 
altına kim düşebilecek, niye ihale açalım diyorlar; yapabiliyorsa, buna yapsın. Nedir; ama, bakın ar
kadaşlar, bizim görevimiz, yaptığı fiyatla firmaya ihale verecek bir kanun çıkarmak değil, bu yet
kiyi bir yerde toplamak; ama, serbest piyasa ekonomisi diyoruz, rekabetçi sistem diyoruz; nereden 
bildik biz daha düşük bir yapıyla ilçeleri ihale edemeyeceğimizi; nasıl bilebiliriz ki?! Peki, firma 
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onu kabul etmezse, bu sefer ihale açacağız diyorlar. Biz, ihale açmayacağız demiyoruz ki! Ne 
zaman ihale açacağız; devletin vermiş olduğu fiyata o an şehre dağıtan firma dağıtım yapmazsa, 
ihale açacağız. Arkadaşlar, bu, çok endişe verici bir durum. 

İkincisi, bu kanunda "bölgelere ayırmaya kurul yetkilidir" deniliyor. Burada da endişem var. 
Şimdi, gittiniz bir şehre. Mademki... Çelişki belli... Arkadaşlar birinci savlarında "şehre dağıtan 
firma zaten ekipmanını kurmuştur, daha ucuz olur diye, onların yaptığı fiyattan, biz, onlara teklif 
ediyoruz" diyorlar. Peki, mademki şehrin bütününe dağıtım daha ucuz oluyor, niye şehri bölüyor
sunuz?! Onu da hep birlikte verin. Niye, bölme yetkisini EPDK'ya veriyorsunuz?! "Şehir büyükse, 
istediği gibi parçalara ayırır" diyorsunuz. İkisi arasındaki çelişkiyi bana kim açıklayacak allahaş-
kına?! Hem "büyüğü yapan firma daha ucuz yapar" diyeceksiniz hem de "gerektiğinde EPDK 
böler" diyeceksiniz! Bu da çelişkilidir. Bizim yetkimiz, ihale kesinleştirmek değil. Bizim görevimiz, 
kanunla rekabetçi piyasayı yaratmaktır. Burada, benim vicdanım elvermiyor. Geliyorum diğerine. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan cevap verdi. Eğer, benim endişelerim konusunda Bakanın ver
diği cevaptan, siz ve vatandaşlarımız tatmin olduysa, mesele yok; ama, bana kalırsa, hiçbirimiz tat
min olmadık. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan "Mısır'dan ve Azerbaycan'dan da gaz geliyor işte. Bakın, zaten 
elimizde fazla gaz var" dedi. Ne fark eder; 2009'a kadar yüzde 80'ini liberal yapıya verecek olduk
tan sonra, gelecek gaz üzerinde devletin hükmü ne olacak ki?! Bizim derdimiz, gelecek gaz var mı 
yok mu kavgası değil; piyasada rekabeti sağlayacak özel sektörün getirebileceği bir gaz var mı yok 
mu; birincisi bu. İkincisi, bu gaz geldikten sonra, devlet, yüzde 80'ini 2009'a kadar elinden 
çıkaracak mı çıkarmayacak mı; çıkaracak. Bu endişenin üzerine bir de ne ekleniyor; satıcı firma ay
nı olabilir, alıcı firma, dağıtıcı firma aynı olabilir. Sayın Bakana soruyorum, lütfen cevaplasın: Şim
diye kadar, bu koşula uyan, sözleşme devri hususunda önonay belgesi alan kaç tane firma var Tür-
kiyi'de? Kaç firma var Türkiye'de, bana söylesin; bir. Peki, biz, bir firmaya mı kanun çıkaracağız?! 
Gitsin, alsınlar. Vermedi; ne yapacağız biz değerli arkadaşlarım?! Burada çok ciddî bir sıkıntı var. 
Ben, Türkiye'de her hükmün Gasproma devredilmesine karşıyım. Firmaya, şirkete, dağıtıcı firmaya 
yönelik ihale yapılamaz. Meclis bunun yeri değildir, çok dikkatli olmak lazım. Tarihe not 
düşüyorum, tekerrürden ibaret olur. Enerji konusunda yeni skandallar yaşarsak, bu ülke sıkıntıya 
düşerse, hepimiz; yeniden bunun altında kalırız; Cumhuriyet Halk Partisi olarak uyarıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir de şu var; onu da okuyorum, bakar mısınız: "İhalede birinci olan şir
ketten başlamak üzere satıcı tarafla görüşmek ve yeni sözleşmeyi imzalamaya yönelik satıcı onayını 
temin etmek üzere BOTAŞ tarafından tüzelkişilere sırayla muvafakat verilir." Yani, bu ne demektir 
biliyor musunuz; en fazla fiyatı verene de muvafakat verebilirsiniz, en az verene de verebilirsiniz. 
Birinciyle anlaşamadı, koşulları belli mi; yok; ikinciye, üçüncüye... Muvafakati kime verdiniz; en 
son firmaya, en düşük fiyat verene muvafakat sağlarsanız siz, o da, Rusya'ya en pahalı parayı verir, 
gider, öniznini alır. Böyle bir talihsiz çelişki var ortada değerli arkadaşlarım. Eğer, siz "birinci olan 
firmaya ihale verilir, ihale koşulları gerçekleşmezse, kalan firmalar arasında tekrar ihale edilir" der
seniz, bu bir şeydir. Ee, zaman kaybı olmasın. Değerli arkadaşlar, devletin acelesi ne?! Niçin?!. 
Yani, Türkiye'nin buradan sağlayacağı kaynak ne olabilir ki?! Türkiye doğalgazdan zarar mı 
ediyor?! BOTAŞ yaptığı doğalgaz sözleşmeleriyle, Türkiye'yi ekyük altına mı soktu?! Hani, fab
rikalar, ürünleri işleyen firmalar Türkiye'yi zarara sokuyordu da özelleştirildi, onu anladık. 

Peki, ne bu acele BOTAŞ'ın elindekinin yüzde 80'ini dağıtıyoruz?! Verin yüzde 20'sini 2009'a 
kadar, bakın, özel sektör piyasaya giriyor mu, girmiyor mu; yüzde 20'sini daha verin, daha sonra 
yüzde 20'sini daha verin... Türkiye, kendini gördüğü sürece bunu yapın; ama, birden yaparsanız, 
Türkiye'ye gaz girmezse, inanın, başımıza gelecek şey, satan ile dağıtanın aynı olacağıdır. Tek fir
maya doğru gider bu ülke; böyle bir sıkıntımız var. Şehirlerdeki kaygım da o. Verirsiniz; genişlet
me yetkisini de veriyorsunuz zaten dağıtımda. 2 ile verebiliyordu, 5 ile kadar versin. Peki, ne 
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olacak; sınırları ille şimdi sınırladık; bir kanun daha çıkarırız, 5 ile çıkarırız genişletme yetkisini. 
Ne olacak Türkiye'nin hali?! 

Değerli arkadaşlar, dağıtım işine taraftarız; tamam, çıksın; ama, bu endişeleri de görmemiz 
lazım; bu, benim endişelerim, komisyonda da dile getirdim; ama, bütün olarak değerlendirdiğimiz
de, Türkiye, doğalgaz açısından çok ciddî bir sıkıntıyla karşı karşıya. Doğalgazın varlık-yokluk 
sıkıntısı değil; stratejik açıdan arz güvenliği yok. 

Sayın Bakan "iki ülkeden daha getiriyoruz; bu, arz güvenliğini sağlar" diyor. O, arz güvenliğini 
sağlar; ama, böyle büyük bir liberalleşme, Türkiye'de arz güvenliğinin köküne dinamit koyar. Bunu 
göremiyor muyuz; mümkün değil. 

Lütfen, gözden geçirin, değerlendirin. Bu kanunu siz çıkarmadınız, 2001'de çıktı. Sayın Bakan 
diyor ki: "Yapmamış olsaydık, BOTAŞ ve biz hatalı duruma düşerdik; çünkü, önceki kanun iş
lemiyordu, göz göre göre işlememesine izin vermiş olacaktık." 

Arkadaşlar, bizim görevimiz tek başına, önce yapılan kanunlara işlerlik kazandırmak mı al-
lahaşkma?! Yanlış olarif ülkenin zararına olan hiçbir kanunu düzeltemeyecek miyiz?! Sadece geç
mişte yapılan kanun işlesin^diye kanun yapılır mı?! Benim düşündüğüm, bu ülkeye faydası var mı 
yok mu, sorun çıkacak mı çıkmayacak mı Benim ağzımdan çıksa anlarım; ama, bir ülkenin Bakanı 
böyle söylememeli. Değerli arkadaşlar, hakikaten bu ülke hepimizin, katkı koymaya çalışıyorum. 
Benim, tasarıyla ilgili, işleyişle ilgili bir sorunum yok; Türkiye bunun önünü açsın; ama, yarın 
hepimiz uğraşacağız bu sorunla. İnanın, dağıtıcı firma ile satıcı firma aynı olsun, Türkiye'de doğal
gazı ucuzlatamazsınız, tırmandıkça tırmanır. Hele dünyada petrol fiyatları çıkarsa, buradaki doğal
gaz da aynı ona paralel olarak çıkarılmaya devam eder. Bu, birinci büyük tehdit. İkincisi, değerli ar
kadaşlarım, arz güvenliğini sağlayamazsınız. Dağıtıcı firma aynıysa, Türkiye'de zamansız koşullar
da ve zamanını belirlemeksizin fiyatı bir düşürür, Türkiye'ye hiçbir özel sektör yatırım yapmaz. 
Yatırımını yapmış, altyapısını döşemiş, satıcı kendisi, dağıtıcı kendisi, hangimiz cesaret 
edebileceğiz bir başka kanaldan doğalgaz getirmeye; hiç kimse. Varsa elinde yollasın; ama, hangi 
ücretle yollasın! 

Tabiî, komisyonda arkadaşımın biri dedi ki, orada da söyledim, burada da öyle anlaşılmasın 
"yahu arkadaşlar, nerede bir kanun getirsek, bir çapanoğlu bulmaya çalışıyorsunuz. Olabilecek ak
saklıkları bize sanki büyük bir problemmiş gibi anlatıyorsunuz. Samanlıkta iğne arar gibisiniz." Ar
kadaşlar, böyle bir derdimiz yok; millet bizi buraya samanlıkta iğne aramak için seçmedi; ama, hiç
bir şeyi karıştırmayıp, önümüze gelen kanunu düşünmeden, tartmadan onaylamak için de seçmedi. 
Bizim, önümüze gelen her kanunu değerlendirip, kanundaki aksaklıkları görüp hem kamuoyuyla 
hem sizinle paylaşma diye bir görevimiz var. 

Ben, Sayın Bakanımdan rica ediyorum, böyle bir problem olduğunda, arada bağlantılarımız 
yok, Mavi Akımdan gelen doğalgazı batıdan gelen doğalgazla birleştirebildik mi?! Orada bir sorun 
olduğunda diğerlerinden ikame edebilecek miyiz?! Sanayi tesislerimize giden hatlar üzerinde ikin
cil bir hattın pompalama görevi var mı? Yok böyle bir şey. Bunlar pahalı yatırımlar, devlet bunun 
altına girebilir mi; giremez; ama, devletin ülkede iki şeyi koruma ihtiyacı vardır; birincisi, serbest 
rekabetçi piyasada dengeyi tutabilecek, kendi kurumsal yapısını ortadan kaldırmadan, doğru dürüst 
liberalleşmeyi sağlamak. Devlet, liberalleşmeyi ortadan kaldırmadığı gibi, liberalleşmenin altında 
ezilmemelidir. Bizim bu yaptığımız değişiklikler, özellikle doğalgaz konusunda, devleti, yapmış ol
duğu liberalleşmenin altında ezilmiş duruma sokabilir. 

Ben, bu kanun geçerse -yine, EPDK yetkili- yetkilileri, bu süreç içerisindeki sıkıntıyı gözden 
geçirip, periyodik olarak ihale etmeleri konusunda uyarıyorum. Hiç değilse, biz, burada, bu kon
trolü sağlayamadık, kendileri görev ve sorumluluklarını bu şekilde yerine getirsinler. Türkiye'nin 
ihtiyacı kadar özelleştirsinler, ihtiyacı olmayanları özelleştirmesinler. Peki, kanun bağlamıyor mu? 
1999'a kadar bunların yüzde 20'ye düşmesi lazım. 
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Değerli arkadaşlar, acele etmeyelim; iki yıl sonra bu ülkenin ihtiyacı olursa, gerçekten, bir yüz
de 20'sini daha özelleştirelim. Bizim acelemiz ne?! 

Ben, özellikle Sayın Bakanımdan, görevlilerden, siz değerli milletvekillerinden, bu konuda 
eğitim almış Adalet ve Kalkınma Partisindeki değerli arkadaşlarımdan rica ediyorum; konuya bir 
eğilin, gerekirse birlikte çalışalım; yurt dışında araştırmalar yapalım; ama, Türkiye'yi de; 1. Bu 
kadar büyük oranda tek ülkeye bağlı doğalgaz ithal etmekten kurtaralım. 2. Enerji çeşitliliğini sağ
layacak kaynaklan hep birlikte oluşturup, ülkeyi bir enerji darboğazına sokmadan işin önünü 
alalım. 3. Liberalleşmede dikkatli olup, devletin kurumlarını bir anda büyük firmaların, tröstlerin 
esiri haline getirmeyelim. 

Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Seyhan. 
Madde üzerinde, Komisyon adına, Kütahya Milletvekili Sayın Soner Aksoy; buyurun. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; burada, 
bildiğiniz gibi, enerji piyasasıyla alakalı, hükümetimizin takip ettiği serbest piyasa koşullarını or
taya koymak ve halkımızın daha ucuz enerji temin etmesini amaçlayan bir noktaya gidişle alakalı 
bir düzenleme vardır. 

Burada, Sayın Seyhan'ın daha önce ifade ettiği gibi -Komisyonda da aynı şeyleri söyledi- bir 
firmaya dönük veya herhangi bir maksada dönük bir düzenleme asla söz konusu değil. Bu, 
tamamen, halkın menfaatına dönük olan bir düzenleme. 

1 inci maddede, bildiğiniz gibi, Sayın Fatma Şahin Çankırı'dan örnek verdi hepinize, hatırlar
sınız. Tam orta yerde bulunan ilçe alamıyor; ama, o ilçeden dört kola geçen yerler doğalgaz 
alabiliyor; bir kere bunu sağlıyor. 

Mesela, ben, Kütahya'dan da misal verebilirim. Kütahya'da bir firma ihaleyi kazanmış, kendisi, 
Kütahya'nın içerisinde gazı verebiliyor; ama, boru Tavşanlı'da bir fabrikaya kadar gitmiş olmasına 
rağmen, Tavşanlı gibi büyük ilçemize dağıtım yapamıyor. Emet'e asitborik fabrikası için doğalgaz 
gitmiş; ama, Emet İlçesinin bitişiğinde bu, 1 kilometre yok aralarında, 500 metre mesafede, Emet 
İlçesi insanları bundan alamıyor. Gediz gibi bir ilçenin yanından ve organize sanayi bölgesinin 
yanından geçerek Uşak'a uzanıyor; ama, Gediz bu doğalgazdan yararlanamıyor. Neden; mevzuatta, 
yani, 2001 yılında liberalleşme heyecanı içerisinde çıkarılan mevzuattaki eksikten dolayı. Bu, 
tamamen bu eksiği telafi ediyoruz. 

Burada "firmaya dönük" şeklinde ifade kullanıldı; böyle bir şey söz konusu olamaz; yalnız 
kolaylık getiriyor; şöyle ki; mesela, yine, Kütahya'dan misal vereyim. Kütahya'yı kim almış, 
Çinigaz diye bir firma almış. Hangi fiyattan almış; 0,24 üzerinden. Bunu alırken, o firma, sadece 
Kütahya'ya vereceğini düşünerek almış, fizibilitesini ona göre yapmış ve oradaki yerleşmeye dik
kat ederek bir fiyat takdim etmiş. Bütün diğer firmalar da, aynı fizibilite çerçevesi içerisinde 
EPDK'daki ihaleye katılmışlar ve ihaleyi Çinigaz kazanmış. Kütahya'nın merkez nüfusunu dikkate 
alarak yapılan bir fizibilite başkadır; ama, mesela, bu firmanın Gediz İlçesine dağıtması söz konusu 
olduğu zaman farklı bir fizibilite ortaya çıkacaktır. Gediz'i yeniden ihale etmeye kalksanız, asla 
0,24'ten ihale edemezsiniz. Neden; orada yerleşik filan olduğundan değil Sayın Seyhan'ın söylediği 
gibi, mesela, Gediz'de, depremden sonra bütün evler dağınık olarak kuruldu ve herkes villalarda 
oturuyor, bahçeli evlerde oturuyor. Orada müteahhit gidecek, gittiği yerde ancak 1 eve bağlanacak, 
bir daha gidecek 1 konuta bağlanacak, bir daha gidecek 1 villaya bağlanacak; ama, Kütahya'da öy
le değil, 1 binaya girecek 30 daire yararlanacak; bunlar farklı fizibiliteler. Dolayısıyla, Gediz'in 
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ihalesini ayrıca yaptığınız zaman, mutlaka farklı bir fiyat olacak ve Gedizliler bundan zarar 
görecek; ama, şimdi, bu yasada, biz diyoruz ki Çinigaza, arkadaş, sen arzu ediyorsan Kütahya'ya 
verdiğin fiyattan olmak şartıyla Gediz'e, Emet'e ve Tavşanlı'ya da aynı fiyattan istersen sana 
verebiliriz. Bu imkânı getiriyoruz EPDK'ya. Arkadaş arzu ederse "evet" diyecek ve ihale ona 
yapılacak; eğer arzu etmiyorsa "hayır, ben bunu veremem" derse, o zaman bu üç ilçenin veya dört 
ilçenin beraber olarak yeniden EPDK tarafından ihale edilmesi imkânını getiriyoruz; dolayısıyla, 
hiçbir sorun kalmıyor, çözüm getirilmiş oluyor. 

Diğer maddeyle, geçici 2 nci maddeyle alakalı hususta da tekrar söz almak istemiyorum. Orada 
da, yine bildiğiniz gibi, BOTAŞ'ın hisselerinin içerisinde taşıdığı miktarın ihale edilerek hem hacim 
olarak hem de sözleşme olarak özel sektöre devriyle alakalı bir düzenleme yapıyoruz. BOTAŞ, bil
diğiniz gibi, boruyla taşıma anonim şirketidir, gaz satma şirketi değildir ki. Bunu kim yapacak; 
vatandaşlar yapacaktır. Serbestleşme demek, bu demektir. Vaktiyle ne olmuş; maalesef, yanlış bir 
düzenleme yapılmış ve çok büyük miktarda bir gaz, belli bir firmadan alınmış. Şimdi, o firmanın 
paylarını dağıtmakta büyük sorunlar çıkıyor; bütün olay bundan... Eğer, küçük küçük firmalardan, 
küçük küçük miktarlarda, mevcut alternatifleri çoğaltarak gaz alınmış olsaydı bugünkü bu problem 
olmayacaktı; kontrat devri gibi bir sorun olmayacaktı. Adam büyük miktarda ihaleye verdiği için 
"efendim, benim kontratımı devredebilirsiniz; ama, benim rızamın olması lazım, üçüncü şahsı ben 
tanımıyorum, parasını öder, ödemez; nasıl bir adam bilmek istiyorum" diyor; o da haklı; ama, bu, 
daha evvelden yapılmış yanlış bir anlaşmanın getirmiş olduğu bir hususiyet. İşte, bunu çözmek için 
bunu yapıyoruz ve maalesef, haddinden fazla, lüzumundan fazla doğalgaz bağlantısı ve alımı yapıl
dığı için, yasada mevcut olan bir hakkı da, Türk sanayicisi veya işadamı kullanamıyor. Nedir o hak: 
îthal etme hakkı; serbest. Bugün, isterse bir müteşebbisimiz, doğalgazı daha ucuz fiyatla Türkiye'ye 
ithal edebilir ve BOTAŞ taşıma anonim şirketi, sadece taşıma hakkı almak suretiyle, taşıma kirası 
almak suretiyle, o ucuz olan gazı alabilir; ama, BOTAŞ, şu anda, hemen lisans veremiyor, neden; 
çünkü, o kadar çok, alma ve kullanma mecburiyetinde olduğumuz bir gaz var ki, Türkiye 
ekonomisi, mesela, 2004 yılında 22,5 milyar metreküp ancak tüketim yapmış. Eğer, bu rakam böy
le olmayıp da 30 milyar, 40 milyar metreküp olmuş olsaydı, o zaman, vatandaşlar, rahatlıkla, baş
ka, ucuz fiyatlarla doğalgaz ithal etmek ve BOTAŞ taşıma borularını da kira olarak kullanmak 
suretiyle, bize, bunu verecekti, daha ucuz verecekti ve halkımız da, doğalgazı daha az kullanacak
tı. Şimdi, işte, bunun ilk adımı atılıyor; bu, bir kademedir. Bu kademeden sonra, bundan sonra, Tür
kiye'ye, daha ucuz doğalgaz getirilecek işadamları tarafından. Bir adam, bu en yüksek miktarda 
veren, Türkiye'ye en yüksek miktarda gaz bağlantısı yapmış olan firmayla anlaşarak bütün hisseleri 
alır gibi bir düşünce söz konusu. Böyle bir şey de olamaz, zaten yasada "en fazla yüzde 20 hisse 
alabilir" denilmektedir. O bakımdan, piyasada rekabet edebilmesi için, yapacağı en yüksek rakam 
da, limitte yüzde 20'dir, eğer böyle bir şey olsa bile. Bir firmanın yüzde 70'ini yüzde 80'ini, yüzde 
90'ını alması asla söz konusu değildir; yasa buna izin vermiyor. Zaten o zaman kartel olur, buna da, 
ne kartel yasası ne Tüketiciyi Koruma Yasası ne de diğer mevcut yasalarımız izin vermez. Bu yasa, 
tamamen, halkın daha ucuz doğalgaz kullanmasına dönük olmak üzere tanzim edilmiştir. 

Bilgi ve takdirlerinize sunar, saygılarımı arz ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde soru-cevap işlemini gerçekleştireceğiz. 
Sayın Çakır, buyurun efendim. 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakanıma bir soru yöneltmek is

tiyorum. 
Sayın Bakan, az önceki konuşmasında, Türkiye'deki ve Trakya'daki doğalgaz arama ve işletme 

çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade ettiler. Ben, Türkiye geneliyle ilgili değil, ama, Sayın 
Bakanın Trakya ile ilgili söylediğine dair 2 soru sormak istiyorum. 
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1- Şu an Trakya'da kaç adet doğalgaz arama ve işletme bölgesi vardır? Bunun kaç tanesi Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından işletilmektedir, kaç tanesi yabancı konsorsiyumlar 
tarafından işletilmektedir. 

2- 2004 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Trakya'da yatınm yapamadığı için ip
tal edilmiş ruhsatı var mıdır? Varsa, bu bölge hangi konsorsiyuma ihale edilmiştir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çakır. 
Sayın Bakanım, hemen mi cevap vereceksiniz, yazılı mı cevap vereceksiniz?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Hemen 

cevap vereyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Şimdi, 

Trakya bölgesinde TPAO'nun kaynak yetersizliğinden veya ödenek eksikliğinden dolayı açmadığı 
bir kuyu yok. 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Var efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Dolayısıy

la, bunu da devretmemiştir; ancak, şunu söyleyeyim; rakam olarak bunu bir inceledikten sonra söy
leyeyim. 

Yalnız, şunu ifade edebilirim: Şu anda, Trakya'da çıkardığımız doğalgazda, hem bölgenin ih
tiyacı olan sanayi şirketlerine Türkiye Petrolleri doğalgaz veriyor hem de yeni bulacaklarımızla, 
daha sonra Yunanistan'a vereceğimiz gazı da, buradan, Şahdenizle beraber, ileriki tarihte 
vereceğimiz gazı da oradan temin etmeyi düşünüyoruz. Şahdeniz Projesi de 2006'da gelecek. 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Bu benim sorumun cevabı değil Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Yazılı 

olarak ifade edeceğim size. 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Kaç tane bölge var, kaç tane yabancı konsorsiyum var ve 2004 

yılında kaynak yetersizliğinden dolayı TPAO'nun lisans hakkını kaybettiği bölge var mı? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - İkinci kıs

mına, söylediğim gibi, hiçbir ödenek eksikliğinden dolayı verilmiş değil; ancak, öbür sayı her gün 
değiştiği için, güncelleştiği için, size güncel rakamı yazılı olarak vereceğim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 4646 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"BOTAŞ, hazırlık döneminden sonra başlamak üzere ithalatı ulusal tüketimin yüzde yirmisi 

oranına düşünceye kadar yeni doğalgaz alım sözleşmesi yapamaz. 2009 yılına kadar toplam yıllık it
halat miktarını yıllık ulusal tüketimin yüzde yirmisine düşürünceye kadar, mevcut doğalgaz alım 
veya satım sözleşmelerinin kısmi veya bütün olarak tüm hak ve yükümlülükleri ile devredilmesi için 
istekli olan diğer ithalat lisans yeterlilik sahibi ve satıcı şirketten sözleşme devri hususunda ön onay 
alan şirketlerin katılacağı devir için BOTAŞ tarafından ihale yapılır.İhalede birinci olan şirketten baş
lamak üzere satıcı tarafla görüşmek ve yeni sözleşmeyi imzalamaya yönelik satıcı onayını temin et
mek üzere BOTAŞ tarafından tüzel kişilere sırayla muvafakat verilir. İlgili tüzel kişi sözleşmenin 
satıcı tarafı ile devredilecek miktar için, yeni sözleşme yapmasından sonra devir yürürlüğe girer. An-
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cak ilgili ihalede tüzel kişilerin satıcı tarafla sözleşme yapamaması halinde, ithalat lisans yeterlilik 
sahibi şirketlerin katılacağı ve kazanan ithalatçı şirketin BOTAŞ'ın, tüm yurt dışı mükellefiyetlerini 
yerine getirmeyi kabul etmesi ve ikili anlaşmalarla belirlenen doğalgaz alım fiyatının altında ol
maması şartıyla miktar devrine imkan tanıyan ayrı ihale yapılır. Hazine garantili sözleşmesi bulunan 
Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret Santralları, Hazine Müsteşarlığına başvurarak ilgili hazine garantilerin
den feragat etmek koşuluyla, doğalgaz alımlarını piyasa koşulları içinde basiretli bir işletmeci gibi 
davranarak en ekonomik kaynaktan yaptıklarım kurula ispat etmek ve doğalgaz satın alma maliyetin-
deki düşüşü elektriğin satış fiyatında bir azalma sağlayacak şekilde yansıtmak zorundadır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Adana Millet
vekili Sayın Kemal Sağ; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşül
mekte olan 932 sıra sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifinin 2 nci maddesi hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gerekçesi "yapılmakta olan doğalgaz kontrat ihalesinin, ihale sonrası piyasada rekabet şartların
da doğalgaz teminini daha verimli hale getirecek şekilde yapılması öngörülmektedir" şeklindeki kısa 
bir açıklamadan ibaret olan bu madde, 4646 sayılı Yasanın ilgili maddesinde, küçücük, ama önemli 
değişiklikler yapmaktadır. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ilgili geçici 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasında, doğalgaz alım kontratlarının ihale yoluyla devrine ilişkin sürece, mevcut ifade 
biçimi korunarak, aralara serpiştirilen küçük ve kısa ifade ilaveleriyle yapılan müdahaleler sonucun
da, ihale süreci önemli ölçüde değiştirilmiştir. Maddenin daha önceki biçimiyle, BOTAŞ tarafından 
ithalat yeterlilik lisans sahibi şirketlerin katılacağı bir ihale yapılması öngörülmüşken, bu kanun tek
lifiyle araya girilen "satıcı şirketten sözleşme devri hususunda önonay alan" ifadesiyle, sadece satıcı 
şirket olan, örneğin, Rus kontratının tarafı olan Gaspromun ya da Cezayir kontratının tarafı olan 
Sonatrak'ın onayını alan lisans sahibi şirketlerin katılacağı bir ihale öngörülmüştür. 

Kanunun mevcut şeklinde, yapılacak ihaleyi kazanan şirketin devir için BOTAŞ'tan alacağı 
muvafakat aranırken, bu kanun teklifinde "ihalede birinci olan şirketten başlamak üzere satıcı taraf
la görüşmek ve yeni sözleşme imzalamaya yönelik satıcı onayını temin etmek üzere BOTAŞ tarafın
dan tüzelkişilere sırayla muvafakat verilir" denilerek, yapılacak olan ihalenin bir müsamereye çevril
diği görülmektedir. Yani, süreci yeni baştan ele alırsak, ithalat lisans sahibi şirketlerin, örneğin, Rus 
kontratları için önce Gaspromdart önonay alıp, sonra ihaleye katılması ve ihale sıralamasına göre 
yeniden Gasprom ile görüşmek ve sözleşme imzalamak üzere BOTAŞ'tan sırayla muvafakat almaları 
gerekiyor. Yasanın mevcut şekline göre, satıcı ile sözleşme imzalanamaması halinde, ihaleyi kazanan 
ithalatçı şirketin, BOTAŞ'm tüm yurtdışı mükellefiyetini yerine getirmeyi kabul etmesi ve ikili an
laşmalarla belirlenen doğalgaz alım fiyatının altında olmamak koşuluyla satış yoluyla devir işleminin 
gerçekleşebileceğini hüküm altına almışken, görüşülen yasa teklifinde, ilgili ihalede tüzelkişilerin 
sözleşme yapamaması halinde, ithalat, lisans, yeterlilik sahibi şirketlerin katılacağı ve kazanan it
halatçı şirketin, yukarıda sayılan BOTAŞ'a ait ve diğer mükellefiyetleri yerine getirerek miktar dev
rinin yapılacağı şeklinde bir düzenleme uygun görülmüştür. 

Buradan şu sonuç çıkmaktadır ki, biz, kontrat devri suretiyle; yani, ilgili kontratı tüm hak ve 
yükümlülükleriyle birlikte ihaleyi kazanan ya da ihaleye katılanlardan herhangi birine bu devri 
yapamamaktayız; ancak, satıcı taraf, örneğin, Rus kontratları için, Gasprom, içinde kendi uygun gör
düğü şirkette bulunan bu adaylar arasından istediğini seçebilecek ve kontrat devrini bu aday ya da şir
kete yapabilecektir. Böylece, kontrat devirleri bakımından bu yasa değişikliği teklifiyle Mavi Akım 
Anlaşmasında hattın inşaı için öngörülen model bir başka şekliyle yeniden karşımıza çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu modeli, artık, Rusların taraf olduğu doğalgazla ilgili 
anlaşmalardan öğrenmiş bulunuyoruz. Doğrusu, bu nedenle, şaşırtıcı olmadığını söylemeliyim. 
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Özetlemek gerekirse, bu yasa değişikliği teklifiyle, aslında, kontratın devredileceği şirket de 
tanımlanmış olmaktadır. Bunun için kâhin olmanın gerekmediğini, katılacak şirketlerden hangisiy
le bu devre onay verecek olan satıcının, ortaklık ya da ortaklıklarının bulunduğuna bakmanın yeter
li olacağını da ilave etmeliyim. Bunu ben söylemiyorum değerli arkadaşlar. Hükümetin bir teklifi 
olarak ilgili komisyonda görüşülen ve 647 sıra sayısıyla Büyük Millet Meclisi gündeminde olan 
Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısıyla öngörülen değişikliklerden, 6 ncı maddenin gerekçesinden 
aynen okuyorum değerli arkadaşlar: "Ayrıca, 4646 sayılı Kanun kapsamında öngörülen kontrat 
devirlerinin gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmış olup, miktar devri ile yükümlülüklerin BOTAŞ 
üzerinde kalmasının yanı sıra, tek fiyatlı olan kontratın parça parça devredilmesinin, devralanlar 
için kontrat sonuna kadar alış fiyatlarında bir değişimin söz konusu olmadığı, kanunla kimsenin 
piyasa payının yüzde 20'sini geçemeyeceği gibi konular da gözönünde tutulduğunda tüketici açısın
dan bir rekabet sonucu fiyat düşüşü yaratamayacağı da aşikârdır." 

Değerli milletvekilleri, evet, doğru duydunuz. Bu, hükümetin görüşüdür ve aynen anlaşıldığı 
gibi acı bir itiraftır. Demek ki, neymiş; bir; kontrat devirlerinin 4646 sayılı Kanuna göre devri müm
kün değilmiş. Neden; çünkü, miktar devri ile yükümlülükler BOTAŞ üzerinde kalıyor. İki; kontrat 
.devirleri suretiyle fiyat düşüşü beklemek koca bir hayalmiş. Neden; çünkü, tek fiyatlı olan kontratın 
parça parça devredilmesiyle devralanlar için kontrat sonuna kadar alış fiyatlarında bir değişim söz 
konusu olmayacaktır. 

Peki, o zaman neden böyle bir yasa değişikliği teklifi veriliyor? Sebebi çok basit; zira, bu 
piyasada BOTAŞ tek oyuncu, tek oyuncu, tek aktör durumunda ve üstelik de kâr ediyor. O halde, 
bu kârlı işlerin bir an önce özel sektöre devri gerekiyor. Bu millî bir kuruluş imiş, yabancı imiş, malı 
satan artık hem satarken hem alırken kazanacakmış, ülke döviz kaybedecekmiş ne gam; artırırsınız 
doğalgaz fiyatlarını, olur biter! Tepki mi aldınız; artırırsınız dolaylı vergileri, biter gider! Zaten şu 
teklifin kendisi bile, ilgili yasaya, onun temel esprisine aykırı değil mi?! 

Bakınız, değişikliğini konuştuğumuz 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunun "Amaç" başlıklı 
1 inci maddesi ne diyor: "Bu kanunun amacı; doğalgazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esas
lar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğal
gaz piyasasının serbestleştirilerek malî açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğalgaz piyasasının 
oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır." 

Doğalgazı rekabete dayalı ve ucuz olarak sağlayamıyorsanız, kamu gücüyle bu şartların 
yaratılmasına çalışır ve bu husustaki birikmiş tecrübeleri heba etmezsiniz değerli arkadaşlar. Akıl 
ve samimiyet bunu gerektirir. 

Burada kastettiğimiz kurum ise BOTAŞ'tır. BOTAŞ, kimdir, ne yapar; bunu da 647 sıra sayılı 
tasarının 5 inci madde gerekçesinden okuyalım; bir diğer ifadeyle, hükümetin ağzından dinleyelim: 
"1987 yılından beri doğalgaz ithalatı yapan BOTAŞ'ın alıcı olarak taraf olduğu 9 adet doğalgaz alım-
satım anlaşması mevcuttur. Bu anlaşmalar uzun dönemli ve birçoğu hükümetlerarası anlaşmalar çer
çevesinde yapılmış özel hukuk hükümlerine tabi ticarî anlaşmalar olup, asgarî alım taahhütleri mev
cuttur. Bu anlaşmaların asgarî alım taahhütlerinin yekûnları çerçevesinde BOTAŞ'ın ithalat yapısı ve 
ithal ettiği doğalgazı ülke sathında satması gerekmektedir. Ülkenin ihtiyaçları kapsamında 4646 
sayılı Kanun öncesinde imzalanmış olan bu anlaşmaların devri veya feshi için hukukî ve ticarî bir 
süreç gerektiği gibi, bunun ötesinde de anlaşmaların diğer taraflarının da rızasını gerektirmektedir. 
BOTAŞ'ın uluslararası taahhütleri çerçevesinde pazar payını kanunda belirtilen yüzde 20 seviyesine 
indirmesi makul ve basiretli bir tüccar olarak kendi elinde değildir. Öte yandan, kanunda konulmuş 
bulunan yüzde 20 seviyesinin amacı, pazarda tekellerin önlenmesi içindir. BOTAŞ'ın tekel durumunu 
suiistimal etmemesi için halihazırda satış fiyatları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca düzenlen
mektedir." Yani, uzun yıllardır gaz arz eden ülkeler ve bunların kurumlarıyla dişe diş müzakereler 
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yapan, pazarlık eden BOTAŞ, belki de bu yüzden, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ken
disinden beklediği ve yükümlü olduğu makul ve basiretli bir tüccar olarak elindeki kontrattan ver
meyecek; bununla yetinmeyecek, EPDK olmasa, tekel durumunu da suiistimal edecek. 

Bunları kim söylüyor değerli arkadaşlar; bunları, BOTAŞ yönetimini atayan, yönetim personelini 
atamakla kalmayıp, her düzeyde personel atamalarıyla BOTAŞ'ı kasıp kavuran hükümet söylüyor. 

Peki, BOTAŞ'ın ilgili olduğu bakan ve bakanlık ne yapıyor; BOTAŞ üzerinde denetim ve 
gözetim yetkisi yok mudur; yoksa, ilgili bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlar üzerindeki kontrolünü 
mü kaybetti? Anlaşılan odur ki, artık, iş bilmezliğin ve akıl, izandışı uygulamaların siyasî sorum
luları, bağlı ve ilgili kurumlan hedef gösterip, günah keçisi ilan etmeye başladılar. 

Değerli arkadaşlarım, 647 sıra sayılı tasarıdan bazı bölümleri aktardım size; ancak, 4646 sayılı 
Yasada neyi değiştirdiğini henüz söylemedim. Bu kanun teklifi yasalaştıktan sonraki aşamayı il
gilendiren bir tasarıdan bahsediyorum aslında; yani, bu teklife göre gaz alım kontratları ya da mik
tarlar devredildikten sonra devralan özel sektörümüzün özel şirketlerinin al ya da öde yükümlülük
lerinin BOTAŞ üzerinde kalmasını ve mevcut kontratların özel sektöre açılacak kısmını yüzde 25'le 
sınırlayan ya da bu kontratların yüzde 75'inin BOTAŞ'ın elinde patlamasını sağlayacak olan ve ay
rıca, ithalat serbestliği getiren bir yasa tasarısından bahsediyorum. 

Yüzde 25 oranı neye göre mi belirlenmiş; gayet basit, fiilî tüketim miktanna göre. Bu durum
da, gaz arz fazlasına ilişkin al ya da öde yükümlülükleri kimin üzerinde mi kalıyor; bence siz cevabı 
biliyorsunuz. Henüz tahmin edemeyenler varsa, ayrıntılar için 647 sıra sayılı tasannm görüş
melerini bekleyecekler ve sanıyorum kontrat sahibi şirketler bazında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Sağ, 1 dakikalık süre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
KEMAL SAĞ (Devamla) - Ben cümlemi baştan alıyorum Sayın Başkanım. 
Teşekkür ederim. 
Henüz tahmin edemeyenler varsa, ayrıntılar için 647 sıra sayılı tasarının görüşmelerini bek

leyecekler ve sanıyorum kontrat sahibi şirketler bazında çok ilginç detaylar görüşeceğiz burada. 
Merak edenler, bizi izlemeye devam etsinler. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sağ. 
Madde üzerinde şahsı adına Adana Milletvekili Sayın Tacidar Seyhan; buyurun. 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Tabiî, bizim endişemiz hep liberalleşme üzerineydi; birincisi şu: Sayın Bakan Bakû-Ceyhan boru 

hattı için dedi ki: "Bu işler kolay değil, 27 metrelik çukurlar açılıyor, oradan geçiyor." Biz de aynı şeyi 
söylüyoruz zaten. Bu işler kolay değil, öyle, özel sektörün haydi deyince yatırım yapabileceği kadar 
küçük yatırım değil. Eğer, piyasa, gelen bölgeye göre satıcı ve dağıtıcı firma tekelinde kalırsa, bu fiyat
la rekabet edebilecek yatırımı göze alabilecek şirketi bulmakta çok zorlanınz. 

Sayın Komisyon Başkanı dedi ki: "Yüzde 20'nin üstünde zaten dağıtım işini alamıyor." Dönün 
bakın, zaten, Türkiye sadece Rusya'dan üç ayn hattan alıyor, yediye sekize çıkacak. Yüzde 20'nin üs
tünde aldığımız kaç tane hat var ki? Ben bütün hatları dağıtıcı firmadan aynı şirket alacak demiyorum; 
ama, batıdan gelen hattın biri, satan şirket aynı, dağıtan şirket aynı; endişemiz bu. Mavi Akım, gön
deren aynı, satan şirket aynı. 

- 8 2 -



T.B.M.M. B:113 16 .6 .2005 0 : 6 

Şimdi, orada da bir şey var; adam batıdan getirdiği hat için başka bir şirket kurar, ihaleyi, onun 
üzerine dağıtım işini almayı çalışır, öbür taraftan getirdiği için başka bir şirket kurar. Biz prensipte 
bu anlaşmayı yeterli ve mantıklı düzeye oturtmazsak, standartlara oturtmazsak böyle olmayacağını 
garanti edemeyiz ki. Bu çok yanlış bir anlayış. 

Devam ediyorum... "BOTAŞ'm görevi boru-taşıma" dediler. Arkadaşlar, böyle şey olur mu?! 
Boru-taşıma; ama, bugüne kadar Türkiye'ye doğalgazı kazandırmış, getirmiş, Türkiye'yi doğalgaz-
la donatmış bir kuruma "onların zaten görevi boru-taşıma işi kardeşim, onun doğalgazla alakası 
yok..." Yoksa, niye soktunuz zamanında?! Oraya sokanlar, bu görevi, sorumluluğu verenler yanlış 
mı yaptılar allahaşkına?! 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS
YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Yanlış... 

TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Olur mu öyle şey, başka şirket kursalardı. O zaman kapatın 
BOTAŞ'ı, kalan hisseyi de başkasının üstüne yürütün. Kontrat devrini yüzde 20 BOTAŞ'ta bırakıyor
sunuz. Başka birinin yapması gerekiyorsa, o yüzde 20'yi de başkasına verin. Böyle şey olur mu?! 

Getirmiş, Türkiye'nin ihtiyacını görmüş, Türkiye'ye kazandırmış. Pahalıdır, azdır, kötü sözleş
me yapılmıştır, o ayrı bir tartışma; ama, ülkeyi doğalgaza kavuşturmuş bu kurum, kendi üzerine 
düşen görevi yapmış. Bu da çok yanlış bir uygulama. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, doğalgaz meselesi stratejiktir. Sayın Bakanımı da, bu konuda, lüt
fen, gerekli önlemleri almaya davet ediyorum. Hani, şunu diyoruz ya: Sıkışma olduğu zaman veya 
anlaşmazlık olduğu zaman, Türkiye krize girmesin. Mademki doğalgaz bulamıyoruz, o zaman, lüt
fen... Hani, Tuz Gölünün altına doğalgaz depolayacaktık ya; projesini yaptırdınız, ihale ettiniz, bir-
sürü kargaşa var, onu anlatmak istemiyorum, o bir yere... Bu işi hızlandırın. Marmara'da 
depolayabileceğimiz alanlar var; Türkiye, buralara doğalgazını depolasın. "Ne kadar sürer kardeşim; 
oraya depolayacağım doğalgaz Türkiye'ye ne kadar yeter" diye bakmayacaksınız. Stratejik açıdan, 
bu ülke, ne kadar doğalgaz depolayabiliyorsa, stratejik rezerv açısından, o doğalgazı o miktarda 
depolamak zorunda. Acil, projelendirip, bu işi yapmak lazım. O zaman, buradaki tartışmayı azaltırız. 

Hani, şimdi, piyasayı liberalleştiriyorduk?!. Yine, konuşulanlara cevap veriyorum. Niye 
liberalleştiriyormuşuz; doğalgaz ucuzlayacak... Bir şey tekrar ettiği zaman, ya tarih tekerrürden 
ibaret denilir ya da biz bu filmi görmüştük denilir. Geçen yılı hatırlayın, Petrol Piyasası Kanunu... 
Özelleştirilecek, her firma istediği gibi petrol getirecek, Türkiye'de petrol ucuzlayacak diye bu kür
süden az mı konuşuldu?! Tutanaklar orada. Ne oldu?! Kamuoyunun bir beklentisi vardı; sanki, bir 
günde 300 000-500 000 lira petrolden düşüş olacak, Türkiye rahatlayacak, çiftçinin mazotu ucuz
layacak. Yok öyle bir şey. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Seyhan, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. 
Bu kadar dışa bağımlılık olduktan sonra, Türkiye'nin rekabet gücü olmadıktan sonra, Tür

kiye'de vergi sisteminde adil dağılım olmadıktan sonra, Türkiye'de devletin tek kaynağı enerji ve 
enerji ürünleri olmaktan çıkmadıktan sonra, Türkiye'de piyasayı ucuzlatamazsınız. Bunların hepsi 
birden gelir. Devleti, haksız rekabet yapan kurum haline sokmayacaksınız; ama, devleti de, 
piyasada özel sektörle rekabet edebilecek ve onların açığa çıkardıkları sıkıntıları çözebilecek sek-
törel zeminde tutmadıktan sonra, Türkiye'nin sorununu çözemezsiniz. Ancak devlet gücü piyasada 
etkin bir rekabet sistemi yaratır, özellikle yüksek maliyetli süreçlerde ancak devlet kendi yapısını 
yeterli liberal zemine taşımak için sistemli program yapar. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Seyhan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Sayın Öğüt, konuşacak mısınız? 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Evet. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ardahan Milletvekili En-

sar Öğüt; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, öncelikle 

teşekkür ediyorum. Hakikaten, yıllardır, doğuda, yedi sekiz ay karlar altında, - 30 derecede kalan bir 
bölgeden doğalgaz hattı geçecek. Şahdenizinden gelen doğalgaz, Ardahan, Kars, Erzurum'dan 
geçiyor. Ben, birkaç defa soru önergesi de verdim; maliyeti kurtarmadığı için, Erzurum'daki doğalgaz-
dan Ardahan'a veremeyiz demişlerdi; ama, Erzurum'daki doğalgazdan, Posof taki hampetrol pom
pasının çalışması için doğalgaz geldi; ancak, Şahdenizinden daha büyük bir hat geliyor. Bu hattın gel
mesi, bizim sınırlarımızdan geçmesi, yani Ardahan'dan, Kars'tan, Erzurum'dan geçmesi, o bölgelere 
doğalgaz verilmesi demektir diye düşünüyorum; Sayın Bakan da bunu doğruladı. İnşallah, 2006 ve en 
son 2007'de, Ardahanımız, Karsımız, o bölgemiz, hatta Artvin, İğdır doğalgaza kavuşacaktır. Doğal-
gazın ötesinde, bizim topraklarımızdan Bakû-Tiflis-Ceyhan hampetrol boru hattı geçti. 

Sayın Bakanım, hampetrol, bizim Ardahan'ın 37 köyünden geçti. 37 köyün arazisini de kor
kunç derecede tahrip etti. 

Bakın, buradan söylüyorum; hatta, ben, araştırma önergesi de verdim, BOTAŞ yetkilileriyle de 
görüştüm, BTC yetkilileriyle de toplantı yaptım. Şimdi, diyorlar ki: "Merak etmeyin; biz orayı 
ihaleye vereceğiz, bütün köylerin bitki örtüsünü düzelteceğiz." Ancak, Bakû-Tiflis-Ceyhan boru 
hattı konsorsiyumu, 9 000 000 dolarlık, o boru hattı geçen köylere sosyal yardım yapacağız diye, 
Mavi Hilal adında bir vakfa ihale yaptı Ardahan'ı. Kars'ı, Erzurum'u, Sivas'ı, o bölgeyi de farklı sivil 
toplum kuruluşlarına yaptı. İnanın, köylerden, bütün muhtarlardan mektup geldi bana; taahhüt et
tiklerinin hiçbirisini yapmamışlar. 

Bizim en büyük sıkıntımız, seksenbeş yıldır sınırda bekçilik yapan insanlarımız halen su iç
memiş, suyu yok. İşte, isim veriyorum; Koyunpınar Köyünün suyu yok, hampetrol boru hattı 
geçiyor, 9 000 000 dolarlık ihale yapıyorlar, köyün suyu gelmiyor yalvarmalarına rağmen ve buna 
benzer birsürü köy. 

Ben sizden istirham ediyorum; araştırma önergesi verdim, o araştırma önergesiyle araştırılsın. 
Yani, Gürcistan sınırlarından, Ardahan'dan Ceyhan'a kadar geçen iller araştınldığı zaman, o işin 
başında koordinatör olan insanların ne kadar hata yaptığını, 9 000 000 doların 5 000 000 dolarının 
havaya gittiğini, 4 000 000 dolarının da başka türlü yere gittiğini, vatandaşa bir şey gitmediğini 
göreceksiniz Sayın Bakanım; bunu, istirham ediyorum. 

İkincisi, arkadaşlar, gündemin dışında bir şey konuşacağım. Dün, Ardahan'ın Göle İlçesinin 
Koyunpınar ve Toptaşı Köylerinde şiddetli dolu oldu, korkunç bir dolu oldu. Dolunun arkasından 
da büyük bir hortum oldu arkadaşlar. Sayın Bakanım, bu hortum yayla evlerini yıkmış, köydeki bazı 
evler hasar görmüş, hayvanlar telef olmuş, bazı insanlar sakat kalmış, tarla, çayır diye de bir şey 
kalmamış. Bugün aradılar. Ben Kaymakam Beyi, Vali Beyi aradım, onlar da ilgileniyorlar; şimdi, 
ben istirham ediyorum, bunu not alarak, hükümet olarak yarın oraya acil bir ekip göndererek, 
Göle'deki bu köylerimizin durumunu inceleyip, o vatandaşlarımızın yaralarını sarsınlar, yardım
larını yapsınlar. 
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Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar: Bu, doğalgazla ilgili kanunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
biz destekliyoruz, eksiklerine rağmen; ama, eksikleri var. Eksiklerini demin Sayın Tacidar ar
kadaşımız söyledi, diğer arkadaşımız da söyledi. Ben burada fazla uzatmak istemiyorum; ama, ek
siklere rağmen destekliyoruz, bu desteklediğimiz doğalgaz Ardahan'dan geçtiğine göre, Ardahan'ın 
ilçe ve köylerine, Kars'ın ilçe ve köylerine verilmesi dileğiyle, Sayın Bakandan istirham ediyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim.(Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öğüt. 
Madde üzerinde şahsı adına Adana Milletvekili Sayın Tacidar Seyhan; buyurun efendim. 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sürem bittiği için, çok 

kısa bir bilgi daha vereceğim ben, ona değinemedim, bu BOTAŞ konusuna. 
Sayın Bakan "BOTAŞ'ta Türkiye'den kaynaklanan bir gecikme yok" dedi. Değerli arkadaşlar, 

BOTAŞ'ta özellikle lot ağda bir gecikme var. Şimdi, ben şunu soruyorum Sayın Bakanıma: Cey
han'da akıyor mu akmıyor mu? Bizim taahhüdümüz, 5 Mayısta Ceyhan'dan akıyor olması lazımdı. 
Şimdi, Ceyhan'dan akıyor mu; akmıyor. Ee, nasıl gecikme olmadı?! 

HlKMET ÖZDEMÎR (Çankırı) - Boruların içinde duruyor. 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, her gün için, Türkiye'nin, gecik

meden dolayı 500 000 dolar ceza ödeme taahhüdü var. Yarın bu hat bitsin, akmaya başlasın, masaya 
oturacaklar bizimle, ödersin ödemezsin pazarlığı yapılacak. Bu, çok ciddî bir şey. Lot A'da gecik
me vardı; Bakanlık bunu gördü aslında. Ne yapıldı biliyor musunuz; gecikmeyi yapan firmadan 
alındı, yılbaşında, parçalara bölünerek ihale edildi bitirilmesi için; verildi. Ancak, dokuz aylık da 
çaba gösteriliyor bir uzatma süresi almak için. Hani vaktinde bitmişti, hani akıyordu! Bizden kay
naklanan gecikme yok; peki, Lot A'daki gecikme kimden kaynaklandı; Türkiye'den kaynaklandı. 
Bizim korkumuz, bu gecikmeden kaynaklanan Türkiye'nin ciddî zararlarıdır değerli arkadaşlar. 

Bir de şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: Türkiye, bu boru hattında, fiyat yönünden çok 
başarılı olamamıştır. Yüksek Denetleme Kurulunun raporu var; bunun anahtar teslim fiyatı 1,3'tü, 
şu anda 1,420'ye çıktı; yani o, 120'lik bir fark var. Bu, iki ay önceki fark. Bakalım, daha, bitene 
kadar, Türkiye, bundan ne kadar zarar edecek? Bu, benim söylediğim bir şey değil; Yüksek Denet
leme Kurulunun raporunda var arkadaşlar. Her şey, işler öyle tıkırında gitmiyor. Tabiî zor; ama, 
zamanında görüp, bunun tedbirinin alınması için, bu kürsüden çok fazla söyledik. Türkiye, bu pet
rol boru hattından, dünyanın, yaklaşık olarak, seksende l'i oranında bir petrol akıtacak. Bu, küçüm
senecek bir şey değil; bunun üzerine ciddî eğilmek lazım. Sorunların üzerine gidip, Türkiye'nin, bu 
uzatma alınacaksa, bunu kabul edip, maksimum faydayla, ulusal menfaatları gözönünde tutarak, şir
ketlerle anlaşıp bu yükten kurtulması lazım değerli arkadaşlarım. Eğer, burada bir zarar doğarsa, bu, 
yine, şu anda görevli ve sorumluluk sahibi insanların zamanında tedbir almamasından ortaya çık
mış bir zarardır, bu ülkeye yazık olur. Ucuzlatacağız dediğimiz piyasa için ülke bir yandan kepçey
le su taşırken, bir başka yandan kovayı devirir hale gelmesin; endişemiz budur. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Seyhan. 
Madde üzerinde Sayın Ülkü'nün söz talebi var; soru-cevap işlemi yapacağız. 
Sayın Ülkü, buyurun efendim. 
HAKKI ÜLKÜ (izmir) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma şunu sormak istiyorum: 

Türkiye, artık, doğalgaz ithaline o kadar kucak açmıştır ki, bütün dünya ülkelerinden daha fazla 
doğalgaza mahkûm olmuştur âdeta. 
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Şimdi, yeni getirilmek istenen yasa değişikliğinin ismi ne olursa olsun, görünen odur ki, bir
çok yerde yapılacak olan ve büyük sermaye gruplarının katılacağı ihalelerde, o büyük sermaye 
gruplarının, işin üstesinden gelmek yerine, belediyelerin de belli oranda ortaklığı dikkate alınarak, 
önümüzdeki zaman diliminde bazı yeni zenginler türeteceğine ilişkin kuşkularımız vardır. Bu yeni 
zenginler de taşeronlar olacaktır ve bu taşeronların belki de belli bir bölümü AKP'li olacaktır diye 
düşünüyorum. Siz, ne düşünüyorsunuz diye sormak istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Tabiî, ben, 

Sayın Milletvekillimize, belki, model farklılığımızdan dolayı ifade edeyim. Tabiî, kendi fikirlerin
de serbestler; ama, biz, serbest piyasa ekonomisi üzerinde duruyoruz, tam rekabet olacak. Bu 
rekabet ortamında da bunlar sağlanacak diye düşünüyorum. 

Ancak, ben, bu arada, Sayın Tacidar Seyhan Beye de cevap vermek istiyorum, kürsüden değil 
de buradan cevap vereyim. 

Şimdi, bu Bakû-Tiflis-Ceyhan Projesi, hakikaten bir prestij projesi ve burada, sadece Türkiye 
yok; Azerbaycan var, Gürcistan var, Türkiye var. Hani, malum bir tabir var ya "petrol var da biz mi 
akıtmıyoruz" diye. Daha Gürcistan'a gelmedi petrol biliyorsunuz. Bir de şunu ifade edeyim size: 
Sadece borunun dolması dört ay alıyor; sadece borunun içindeki petrolün fiyatı, bugünkü fiyatla 
450-500 milyon dolar. Şimdi, bu, dev bir proje; yani, bu, bir belediyenin su borusu meselesi değil, 
bir pis su borusu meselesi değil. Hakikaten çevreye de duyarlıyız ve buna da çok dikkat göster
diğimiz için, belli hassasiyetle yürüyor -Ardahan için de söyleyeyim- oradaki bütün çiçekleri, 
böcekleri, kuşları, her şeyi hesap ederek gidiyoruz. Bu bakımdan da, ülkemiz büyük bir avantaj 
kazandı. Belki, sizin biraz önce bilgi aldığınız... 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Gecikme var mı yok mu? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Hayır, biz

den dolayı yok. Bakınız şöyle söyleyeyim; bu tip projeler birbirleriyle silsile halinde çalışan 
projeler; yani, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan geçmeden önce -coğrafya bilgimizi de böyle bir 
tazelersek karşılıklı olarak- bizden geçmiyor biliyorsunuz; yani, aradan böyle girip de oradan akıt
mıyoruz petrolü; önce Azerbaycan'dan -Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı tören yaptık orada-
ondan sonra Gürcistan'dan bize geçecek, ondan sonra da Ceyhan'dan akacak; lineer bir şey bu. 
Dolayısıyla, başka bir yerden getirip de kepçeyle veya kovayla falan koyacağımız bir petrol değil 
bu. O bakımdan, bizden dolayı bir gecikme de söz konusu değil. 

Önünde sonunda bu proje bitince, zaten bunun hesaplaşmasını da yapacağız, onu da söy
leyeyim; dipnot olarak söylüyorum, hem ihaleler hem burada gecikme varsa sebepleri, müteahhit
lerin durumu, bunların hepsinin hesabını sonradan göreceğiz ayrıca. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Kabul edilmiştir. 
Teklif, kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
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Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 6 ncı sırada yer alan, Lisanslı Harita Kadastro Mühen
dislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

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) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 839 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Erdal 

Karademir, AK Parti Grubu adına Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan söz istemişlerdir. 
Sayın Karademir, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan 839 sıra sayılı Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz al
dım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı, 1992 yılından beri çıkmayı bekleyen bir yasa. Onun 
için, öneminin, ülkemiz açısından gerçekten çok önde olduğunu görüyoruz. Bu kanun tasarısının bir 
an önce yasalaşmasını da, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak da istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, lisanslı harita kadastro mühendisleri ve büroları hakkında kanun 
tasarısına, bugün, ihtiyaç vardır; çünkü, 26.9.1984 tarih, 3045 sayılı Tapu Kadastro Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, taşınmaz mallara ait her türlü tes
cil, kadastro ve tapulama işlerini mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini tutmak, kadastral ve 
topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve bu haritaları yenilemek üzere Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Yine, 3045 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün görevleri şöyle sıralanmıştır: Taşınmaz mallarla her türlü tescil işlerinin yapılması, 
hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulması ve sicil belgelerinin 
korunması, ülke kadastrosunun yapılması, uygulanması, değişikliğinin takibi ve denetimi, tapu 
kadastroyla ilgili harita hizmetlerinin geliştirilmesi, koordinasyonu sağlayacak esasların tespit edil
mesi, bunların eğitimi ile ihtiyaçlarının planlanması ve satın alınmasını sağlamak gibi... 

Görüldüğü üzere, sayılan görevler arasında kadastro haritalarının yaşatılması, güncel tutul
masına yönelik hüküm bulunmamakla beraber, idare bu işlemleri de üstlenerek hizmetleri bugüne 
kadar getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kadastro sonrası hizmetler, taşınmaz malı olan kişilere ve kuruluşlara 
yönelik bireysel hizmetlerdir. Bu hizmetlerin yürütülmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
kendi insan ve bütçe kaynaklarından üçte l'ini ayırmak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün temel hizmetlerinden olan kadastronun yapılması, yaşatılması ve 
yenilenme hizmetleri aksamaktadır. 

İş ve işlem sahipleri, kendi hizmetlerinin daha hızlı, daha nitelikli olarak yerine getirilmesini 
arzu etmektedirler. Lisanslı mühendislik büroları, bütün Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, 
dünyada da çok iyi örnekleri ve uygulamaları bulunan bir yapıdır. Devlet, bu tasarıyla, hizmeti 
yapan değil, yaptıran, denetleyen, standartları ve kuralları koyan bir konumda olacaktır. Halen bu 
hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımız, dönersermaye ücreti, araç kirası, yemek ve benzer şekil
de hizmetin bedelini zaten ödemektedir. Bir başka ifadeyle, halen bu hizmet, devletin ücretsiz 
yerine getirdiği bir hizmet niteliğinde değildir. Lisanslı büroların kurulmasıyla vatandaşlarımız daha 

(x) 839 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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nitelikli ve hızlı bir hizmete kavuşacaktır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu hizmetler için 
ayıracağı bütçe ve insan kaynakları, kadastronun yapılması, yenilenmesi ve bilgi sisteminin çalış
malarına ayrılabilecektir. Bu kanunla, lisanslı bürolar özel sektördeki dinamik yapılarını korurken, 
tapu kadastro idaresinin resmî bir parçası haline gelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, lisanslı bürolar, belli bir meslekî deneyimi yasada en az beş yıl gibi olan 
ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen harita ve kadastro mühendisleri tarafından kurulabilecektir. 
Nüfus ve iş yoğunluğunun fazla olduğu il ve ilçelerde, birden çok lisanslı büro oluşturulabilecektir. 
Lisanslı bürolar, diğer haritacılık faaliyetlerinde de bulunabileceklerdir. 

Bu tasarıyla, özel sektörde çalışan meslek mensuplarına kamu sorumluluğu verilmesi ve böy
lece, kamu yerine özel sektörde istihdamın artırılması, hizmetin niteliğinin yükseltilmesi, kamu har
camalarında verim ve tasarruf hedeflenmektedir. Büroların kamu sorumluluğu taşımaları, noterler
de olduğu gibi güven ilkesini de sağlayacaktır. Bu bürolar, devlet tarafından yapımı zorunlu ol
mayan kadastro sonrası hizmetler ile aplikasyon, yer gösterme, yaşatma hizmetleri yanında, yargıya 
yönelik bilirkişilik hizmetlerini de yerine getirecektir. Yine, tarımsal amaçlı her türlü anket, bilgi 
toplama gibi hizmetleri, doğru, güncel ve bütün ülke boyutlarında, aynı standartta sorumluluk 
taşıyacağı şekilde yapabileceklerdir. 

Bu hizmetler, toplumun genelini değil, bireyleri ilgilendiren hizmetlerdir. Bu nedenle, hizmet
ten faydalananın, bedelini ödemesi ilkesi uygundur. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 
lisans verilecek bürolar, kamu sorumluluğunu taşıyan özel sektör statüsünde, Avrupa Birliği ül
kelerindeki örneklerine uygun olarak, nitelikleri, yetki ve sorumluluklan gibi hususların, bu tasarıya 
göre yönetmelikle ayrıca düzenleneceği öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa ve Almanya kanunlarına göre, tasarıda öngörülen görevler, 
kadastro dairesiyle irtibatlı çalışacak lisanslı bürolar tarafından yerine getirilmektedir. Avrupa Bir
liği ülkelerinde bireysel sorumluluklar ve özel girişim, hizmetin niteliğini artıran, meslekî, 
ekonomik başarıyı garantileyen bir unsur olarak görülmektedir. Bir başka ifadeyle, meslekî rekabet, 
güven ve şahsî sorumluluğu garanti altına alınmış bir özgürlükle birleştiğinde, üstün üretme 
gücünün ortaya çıkacağına inanmaktayız. 

Özel teşebbüs işletmesinin, piyasa değişikliğine devlet teşebbüsünden daha hızlı uyum sağ
layacağı ve değişiklikler karşısında daha esnek bir yapıda olacağı düşünülmektedir. Ülkemizde 
kurulacak lisanslı bürolar, özel sektörde istihdam sağlanmasında da yararlı olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, hangi hizmetler, bu tasarıyla, lisanslı harita kadastro mühendisleri ve 
büroları tarafından yerine getirilecektir: 

Kadastro hizmetlerinin tamamlanmasından sonra taşınmaz mallar üzerinde meydana gelen 
sınır değişiklikleri ve düzeltmeleri, imar parseli oluşumları, cins değişikliği, tesis inşaı gibi değişik
liklerin izlenmesi ve kadastro belgelerine yansıtılması, kadastronun yaşatılması ve güncel tutulması 
açısından önemli konudur. 

Birinci aşamada, lisanslı mühendislik bürolarınca yapılacak işlemler belirtilmiştir. Bunlar, mül
kiyet sınırlarını gösteren harita plan örneği, mülkiyet sınırlarının zemine aplikasyonunun gösteril
mesi, taşınmaz malların sınırlarında ya da üzerindeki yapılarda meydana gelen değişikliklerin izlen
mesi, Medenî Kanunla ve ilgili diğer kanunlarla tanımlanan haklann ilgili taşınmaz malların harita 
ve belgelerinde gösterilmesi, birden çok parselin tek parsel haline dönüştürülmesi gibi işleri bu 
bürolar yapacaktır. Bu büroların, bundan sonraki süreçte daha başarılı devam etmeleri aşamasında, 
yine birçok hizmetler, ek olarak bunlara verilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının birçok maddesinde değişiklik önergeleri verdik. Bunlar, bu 
tasarının daha olumlu yaşama geçmesi için hedeflenmiştir. Tasarı üzerinde verdiğimiz değişiklik 
önergelerini eğer onaylarsanız ve bu değişiklikler de gözönüne alınarak bu tasarı yasalaşırsa, 
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ekonominin hızlı gelişmesiyle birlikte sektörün büyümesi ve hizmetlerin bir disiplin altında yürütül
mesine önemli katkılar sağlayacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum, tasarının yasalaşması halinde ül
kemize, hepimize yararlı olmasını diliyorum. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Karademir, teşekkür ediyorum. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Kırşehir Milletvekili Sayın Mikail Arslan; 

buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MİKAİL ARSLAN (Kırşehir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı hakkında konuşma yapmak üzere, Grubum adına söz almış bulunuyorum; Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, Erzincan yakınlarında 12.5.2005 tarihinde elim bir trafik kazası 
sonucunda hayatını kaybeden değerli meslektaşım Akın Ekinci'ye Allah'tan rahmet dilerken, keder
li ailesine, çalışma arkadaşlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Gerçekten, harita 
camiası büyük bir duayenini kaybetmiş oldu. 

AK Parti Hükümetiyle, kadastro hizmetleri konusunda büyük yenilikler ve değişiklikler yapıl
mıştır. Bu çalışmada emeği geçen Bakanlık yetkililerini ve Genel Müdürlük yetkililerini özellikle 
tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. 

Kadastro Kanunu değişikliğiyle, tesis kadastrosu yapılmamış yerlerde, mülkiyet kadastrosuyla 
birlikte orman kadastrosu da tek elden yapılması, teknik hataların idarî yoldan düzeltilmesi ve 
kadastro verilerinin sayısal hale getirilmesi, bilgi sistemine aktarılması imkânı sağlanmıştır. Şu an
da Genel Kurulda görüşülen Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları Kanunu Tasarısıyla da, 
tescile konu olmayan harita ve planların yapım ve kontrol işlemleri ile tescile konu olanların ise 
yapım işlerinin kamu sorumluluğu taşıyan özel bürolara devri sağlanacaktır. 

Bakanlar Kuruluna sunulan büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretim yönetmeliğiyle, 
büyük ölçekli haritalarda standart birliği sağlanmış olacaktır. Tapu Sicil Tüzüğü değişikliğiyle, 
Tapu Sicil Tüzüğünün yeni Medenî Kanun hükümlerine uyumu sağlanmış olacaktır. Üzerinde 
çalışılan emlak müşavirliği yasa tasarısıyla da, emlakçilik sektörünün yasal bir statüye kavuşturul
ması ve yasal sorumluluk anlayışıyla hizmet vermesi sağlanacaktır. Ayrıca, TAKBÎS bilgi sis
teminin yaygınlaştırılması, TARBİS, yani, Tapu Arşiv Otomasyon Bilgi Sisteminin başlatılmış ol
ması çok önemli çalışmalardır. 1460 yılından beri el atılmayan tapu arşivleri mikrofilme alınmakta 
ve sayısallaştırılmakta, daha sonra da Türkçeleştirmek yönünde çalışmalar devam etmektedir. 

Yine, Kadastromuz, yıllardır bir türlü bitirilemeyen ve yılan hikâyesine dönen kadastronun 
bitirilmesi konusunda da önemli dev adımlar atmış olup, sadece 2005 yılında 4 000 birimin kadas
trosunu tamamlayacak, önümüzdeki yılda da 5 000 birimin kadastrosunu tamamlayarak Tür
kiye'deki kadastro çalışmalarını bitirmiş olacaktır. Tabiî ki, istikrar başanyı getiriyor. Bu çalışmalar 
yapılırken kadastro mensupları üç ay, altı ay gibi geçici görevlerle, çok zor şartlarda, kadastrosu 
yapılmayan yerlerde çalışmalar yapmaktadırlar. Bu personeli canı yürekten tekrar tebrik ediyorum. 

Yine, bu kanunla kadastro teknik hizmetlerinin yıllık işlem hacmi yaklaşık 1 000 000 adet ol
duğu düşünülürse, tasarıyla kurulması öngörülen bürolann, bir büronun ortalama 1 000 işlem hac
mine sahip olduğu düşünüldüğünde, ülke çapında 1 000 tane yeni lisanslı harita kadastro mühendis
lik bürosunun kurulacağı düşünülmektedir. Ayrıca, kadastro teknik hizmetleri bu bürolara bırakıl
dığında, bu işlerle görevli kamu personeli kadastro hizmetlerine kaydırılacağından, kadastro hiz
metlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi sağlanacağı düşünülmektedir. 
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Tabiî, mülkiyet sınırlarının gösterilmesi, aplikasyonu, taşınmaz mallarda yapılan sınır değişik
likleri, yargıya yönelik bilirkişilik hizmetleri gibi birçok hizmeti bu bürolar vasıtasıyla yapmış 
olacağız. Bunların hepsi kadastro sonrası işlemlerdir. Bunlar halen kadastro müdürlükleri tarafından 
yapılmaktaydı; artık, lisanslı bürolar tarafından yapılacaktır. 

Yine, kanunla belli bir meslekî deneyim, örneğin, en az beş yıl tecrübesi olan nitelikli personel 
istenilmekte, yemin şartı getirilmekte ve nüfus ve iş yoğunluğunun fazla olduğu il ve ilçelerde de 
birden çok lisanslı büro kurulabilmektedir. Lisanslı bürolar diğer haritacılık faaliyetlerine de devam 
edebileceklerdir. 

Bu tasarıyla özel sektörde çalışan yetkin ve istekli meslek mensuplarına kamu sorumluluğu 
verilmesi amaçlanmıştır. Taslak, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve bakanlıkların görüşleri 
alınarak hazırlanmıştır. 

Kadastro müdürlükleri tarafından ortalama yıllık 1 000 000 benzeri işler yapılmakta olduğuna 
göre, bu büroların kurulması ve işlemlerinin devriyle özel sektörde yaklaşık 5 000 nitelikli per
sonelin istihdamı sağlanmış olacaktır. Kadastro sonrası talebe bağlı hizmetlerin devriyle de yüzde 
25-30 kapasite artışı ortaya çıkacak ve bu kapasite, kadastro yapımına ve tapu sicil hizmetlerine 
yönlendirilecektir. 

Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının kurulması oniki yıl öncesine dayanıyor. Oniki 
yıldır bu konuda çalışmalar yürütülüyordu; ancak, bugün yasallaşma imkânı bulabiliyor. 

Kadastromuzun yüzde 92'si bitmiş durumdadır. Biraz önce bahsettiğim gibi, yapılan son çalış
malarla yüzde 100'e tamamlanmış olacak; fakat, biten kadastro çalışmalarının da maalesef yüzde 
10'u sayısal ortamdadır, yüzde 90'ı ise grafik ortamdadır; yani, biten kadastro çalışmalarının da 
yeniden iyileştirilmesi gerekiyor. Biten kadastro çalışmalarının en az yüzde 60'ında da yenileme ih
tiyacı var; yani, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün yapması gereken o kadar çok fazla iş var ki, 
şu anda verilen yeni yetkilerle, lisanslı bürolara devredilen yetkilerle, biraz daha, Kadastromuz, 
Genel Müdürlüğümüz rahat nefes alacak ve bu bahsettiğimiz sayısallaştırmaya, grafik paftaların 
sayısal ortama dönüştürülmesine ve yenileme çalışmalarına ağırlık verecekler. 

Tabiî, sadece yetkileri devretmekle de işimiz tamamlanmıyor. Bir çalışma daha yapılması 
lazım. Yıllardır ihmal edilen Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyaçlarının da iyileş
tirilmesi gerekiyor; çünkü, 2 330 tane nitelikli personele ihtiyaçları var. îzmir, Ankara, İstanbul gibi 
illerde neticeler vardı, bunları okumak isterdim; ama, vaktimiz olmadığı için bunları hızlı bir şekil
de geçiyorum. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 2004 yılı bütçesi cari ve yatırım olmak üzere toplam 196 tril
yon iken, bu bütçenin yaklaşık üçte 1 'i kadastro sonrası hizmetler için harcanmaktaydı. İnsan kay
naklarında ise, çalışan personelin üçte l'i kadastro sonrası hizmetlerde istihdam edilmekteydi. 
Lisanslı büroların devreye sokulmasıyla vatandaşlarımız daha nitelikli ve hızlı hizmete kavuşurken, 
devletin bu hizmetler için ayırdığı bütçe ve insan kaynaklan, aslî görevleri olan kadastro hizmet
lerine dönecektir. 

Biraz önce bahsettiğim gibi, bu zor şartlarda çalışan kadastro personelinin özlük haklarının da 
muhakkak iyileştirilmesi gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi, geçici görevlerle, çok zor şartlarda 
görev yapıyorlar. Bu kadar yoğun çalışma beklediğimiz personelin durumlarının iyileştirilmesi lazım. 

Sözlerimi toparlarken, önemle söylemek istediğim bir konu daha var. Daha önce harita kadas
tro mühendisleri açısından olumsuz sayılabilen yeminli büroların tecrübesinden kaynaklanarak, bu 
lisanslı büroların çok daha sağlam temeller üzerinde faaliyette olması gerektiğini düşünüyoruz ve 
bunun arkasında da, asıl önemli olan ve Avrupa'daki örneklerinde olduğu gibi, tesis kadastrosu 
faaliyetlerinin, yeniden kadastrolama faaliyetlerinin, orman kadastrosu faaliyetlerinin, kamulaştır
ma çalışmalarının, mülkî idare sınırlarının haritaya bağlanma çalışmalarının, toplulaştırma çalış-
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malarının, toprak değeri ve toprak yapısı haritalarının yapılmasının, tespit ve tescil dışı bırakılmış 
hazine arazilerinin tespitlerinin, kentsel ve kırsal alanlarda arsa ve arazi düzenlemelerinin, taşın
maz mal danışmanlığı gibi birçok konuda görevleri özel sektöre, yani, lisanslı bürolara dev
redilerek, bunlann da peşinin ve devamının gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda bir altlık 
kuruluyor. Bu altlıktan sonra, bu çalışmalarla, Avrupa'daki örneklerine benzer çalışmalar yapılacak 
ve arazi yapısı sağlama kavuşturulacak ve harita kadastro mühendislik alanı yeni bir formasyona 
kavuşmuş olacaktır. 

Bu vesileyle, çalışmayı yapan Bakanlığa ve Genel Müdürlüğe teşekkür ediyor; Yüce 
Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Arslan, teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerinde, şahsı adına, Balıkesir Milletvekili Orhan Sür. 
Sayın Sür, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 839 sıra 

sayılı yasanın tümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının tümü hakkında konuşmaya başlamadan önce, bugün, Alman 
Parlamentosunun sözde Ermeni soykırımı hakkında almış olduğu, oybirliğiyle almış olduğu kararı, 
şahsım ve Partim adına kınıyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Birinci Dünya Savaşının o karanlık günlerinde Türkiye topraklan üzerin
de yaşandığı iddia edilen bu konuyu, özellikle Alman Parlamentosunun oybirliğiyle alması çok il
ginç; çünkü, o zamanki tarih kayıtlarını incelersek, Osmanlıyla müttefik olan Almanya'nın birçok 
generalinin Osmanlı ordusunun komutam olduğunu ve Türkiye topraklarında yaşanan birçok olay
dan Alman generallerin sorumlu olduğunu hepimiz biliyoruz. Örnek, Çanakkale. Örnek, Güneydoğu. 

Şimdi, bütün bu gerçekler önde dururken, ortada dururken, acaba Alman Parlamentosunun 
üyeleri hangi gerekçeyle, oybirliğiyle, böyle bir soykırım veya bir katliam olduğunu iddia 
edebiliyorlar; gerçekten merak ediyorum ve gerçekten kınanması gereken bir hareket olduğunu 
burada tekrarlıyorum. 

İnanıyorum ki, gerçek, eninde sonunda ortaya çıkacak ve bu kararlan alanlar, utançlarından, 
Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk insanının yüzüne bakamayacaklardır. 

Diliyorum ki, Türkiye Cumhuriyetindeki tüm üniversiteler ve Türkiye Cumhuriyetinde bu 
konuyla ilgili tüm birimler gereken çalışmayı yapar, hükümetlerimizle beraber, elbirliğiyle, ken
dimizi dünyaya daha iyi anlatırız ve bu tip olaylarla karşı karşıya kalmayız. İnanıyorum ki, bu 
hepimizin dileği. 

Çok değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan yasa ülkemizde bir sorunu çözüyor. Bugüne 
kadar bu Meclis, tapu ve kadastroyla ilgili iki defa yasa çalışması gerçekleştirdi. Önce, yaptığımız 
çalışmalarla Tapu ve Kadastro Kanununda bazı değişiklikler yaptık; kadastroda çalışan arkadaş
larımızın ülkemizin kadastrosunu bir an önce bitirebilmek için bazı engelleri vardı, o engelleri kal
dırabilmek için bazı düzenlemeler yaptık. Örneğin, ülkemizde kadastrosu yapılamayan yerler, 
biliyoruz ki, genellikle orman bölgeleriydi ve bu bölgelerde orman kadastrosu yapılmamıştı. İşte or
man kadastrosunun yapılmasını beklemeden, bu bölgelerde, tapu kadastro teşkilatının kadastro 
çalışmalan için girdiğinde aynı anda orman kadastrosunu yapmasını da sağladık; buna benzeyen 
değişiklikler yaptık. 

Ülkemizde harita ve kadastro sektörünün, dünyanın önde gelen ülkeleriyle yarışabilecek olan 
bir konumda olması nedeniyle de, inanıyorum ki, bu değişikliklerle, harita ve kadastro sektörü, 
kadastro alanında beklediğimiz, umduğumuz gelişmeyi çok büyük bir hızla gerçekleştirecek. 
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Elbette, lisanslı mühendislerin kuracakları mühendislik bürolarıyla, kadastro örgütümüzün 
üzerindeki bazı yükler azalacaktır. Elbette, serbest çalışmakta olan mühendis arkadaşlarımıza yeni 
bir iş alanı ortaya çıkacaktır. Kadastrodaki çalışan görevlilerimiz aslî görevleri olan, belki de çok 
acil bir şekilde önümüzdeki dönemde yaşama geçirmek zorunda olduğumuz yenileme kadas
trolarına yöneleceklerdir. Bu sayede hedeflediğimiz noktalara çok daha çabuk ulaşacağız; ama, 
yasayı incelediğimizde bazı eksiklikler de görmüyor değiliz. Peşinen söyleyeyim ki, bu yasa için 
kullanacağım oy evettir; ama, keşke bazı ufak tefek değişiklikler de bu yasada yapılabilmiş olsay
dı. Bazı konularda tereddütüm var. Bu sektörde yirmibeş yıl fiilen çalışan bir arkadaşınız olarak, bu 
lisanslı mühendislerin özellikle yetki devirleri konusunda bazı tereddütler yaşıyorum; çünkü, 
haritacılığın bu ülkede yeni yerleşmeye başladığı dönemlerde, bizlerin çantacı mühendisler 
dediğimiz, imzacı mühendisler dediğimiz mühendislik şeklinin lisanslı mühendislik bürolarında da 
tekrar hortlamasından korkuyorum. Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bir değişik
lik önergesi de hazırladık. Dilerim bu değişiklik önergesine destek olursunuz, dilerim bu tehlike de 
ortadan kalkar; ama, öyle veya böyle, bu yasayla ülkemizde hem haritacılığın önündeki bir engeli 
kaldırmış oluyoruz hem haritacılığı, harita kadastro mühendislik bürolarını bir disiplin altına almış 
oluyoruz, bir adım öne gitmiş oluyoruz. 

0 nedenle, bu yasayı hazırlayan, bu yasanın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum ve diyorum ki, bazen Sayın Başbakan diyor ki, işte "muhalefetin seviyesi düşük, 
seviyesiz muhalefet yapıyorlar" falan. îşte, görüyorsunuz, burada, şu Meclis kürsüsünde yapılan 
konuşmalar eğer gerçekten izlense, muhalefet olarak Cumhuriyet Halk Partisinin ne denli yapıcı bir 
muhalefet yapmaya çalıştığını hep birlikte görürüz. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Her zaman böyle olun! 
ORHAN SÜR (Devamla) - Biz her zaman böyleyiz. Biz her zaman böyleyiz; ama, bazı 

getirilen yasalarda elbette, bazen sizlerle aynı şeyleri düşünmüyoruz, bu da çok doğal. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Maliye Bakanı yasaları!.. 
ORHAN SÜR (Devamla) - Evet... Bu da çok doğal. Tabiî, bunu, bunları, bizim evet diyerek 

bazı yasalara el kaldırmamızı beklemeniz de gerçekten yanlış; çünkü, bazı şeylere bakış açılarımız 
çok farklı. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayalî ihracat... 
ORHAN SÜR (Devamla) - Bazı şeylere bakış açılarımız çok farklı. 
Şimdi, son günlerde Sayın Başbakanımız bir sözcük daha söyledi, dedi ki: "Cumhuriyet Halk 

Partililer bir mum yaksınlar." 
Şimdi, ben bunu iki gündür düşünüyorum, bu sözcüğün anlamı nedir diye. Şimdi, bazen Cum

huriyet Halk Partililer olarak bizlerin bazı tereddütleri var, Sayın Başbakanın cumhurbaşkanı ol
masında falan. Diyorlar ki: "Neden böyle tereddütlü düşünüyorsunuz?" Şimdi, 21 inci Asırda ay
dınlanmayı mumla düşünen bir Başbakan için cumhurbaşkanlığı düşünemiyorum da ondan bazı 
tereddütlerim var; ama, getirilecek olan her güzel yasanın arkasındayız diyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sür. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
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LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA 
KANUN TASARISI 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak 

lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının kurulması ile bu büroların faaliyet, denetim ve 
sorumluluklarına dair esas ve usûlleri belirlemektir. 

Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü, tescile tâbi 
olan işlemlerin yapım sorumluluğu lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilir. 
Ancak, kamu kurum ve kuruluşları ile lisans sahibi harita ve kadastro mühendislerinin diğer kanun
lar ve ilgili mevzuata göre hak, görev ve yetkileri devam eder. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

839 sıra sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Orhan Sür Türkân Miçooğulları K. Kemal Anadol 
Balıkesir İzmir İzmir 

Hüseyin Bayındır Nail Kamacı 
Kırşehir Antalya 

"Madde 1.- Bu kanunun amacı, Kadastro Teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak 
Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislerinin faaliyet, denetim ve sorumluluklarına ve kuracaklan 
Harita ve Kadastro bürolarına dair esas ve usulleri belirlemektir. " 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 

DEMİR (Samsun) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda yapılan değerlendirmede, tasarının is

minin de değişmesine yol açan değişiklik, aslolamn lisansın bürolara değil, mühendislerin yetki ve 
sorumluluğunu simgeleyen lisans sahipliğinin mühendise ait olmasından bahisle, tasarının amacının, 
lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin faaliyet, denetim ve sorumluluklanna ve kuracaklan harita 
ve kadastro bürolanna ilişkin olması gerektiği düşüncesiyle, böyle bir değişiklik önergesi verilmiştir. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açacaklarda aranacak şartlar 
MADDE 2.- Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının açılıp işletilmesi, münhasıran 

lisanslı harita kadastro mühendislik sınavında başarılı olarak lisans sahibi olanlara aittir. 
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Lisans sahibi olabilmenin genel şartları şunlardır: 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip olmak. 
d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 

ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı iş
lenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, dolanlı iflas gibi 
yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan 
kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, 
vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 

e) Devlet memurluğundan çıkarılma cezası almamış olmak. 
Lisans sahibi olabilmenin özel şartları ise şunlardır: 
a) Harita ve kadastro mühendisleri odasına kayıtlı bulunmak. 
b) Kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az beş yıl çalışmış olmak. 
c) Müracaat tarihinde, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hüküm

leri uyarınca meslekten geçici men cezası veya ihraç cezası almamış olmak. 
d) Onbin Yeni Türk Lirası tutarındaki teminatı bankaya yatırarak Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü adına bloke ettirmek. 
e) Lisans sınavında başarılı olmak. Bu maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan mik

tar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığın
ca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Teminatların alınması, saklanması 
ve iadesine ilişkin hususlar Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmelikte 
belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 839 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında 
Kanun Tasansısm 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Sadullah Ergin Mikail Arslan Hamit Taşçı 
Hatay Kırşehir Ordu 

Ali Ayağ Hikmet Özdemir 
Edirne Çankın 

"d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere 
altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal 
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sah
tecilik, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak 
kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlan, ihaleye fesat kanştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, 
vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 

DEMİR (Samsun) - Takdire bırakıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Katılıyoruz. 
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BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bu değişiklikle, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanununda sayılan suç ve 

cezalar ile terimlere uyum sağlanması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Lisanslı harita kadastro mühendislik sınavı 
MADDE 3.- Sınav, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, Harita ve Ka-dastro 

Mühendisleri Odasının görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelik çerçevesinde yapılır. 
Sınavda başarılı olanlar, lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açmaya hak kazanırlar ve 

bu unvan adı altında mesleklerini icra ederler. 
BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
839 sıra sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasansının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odasının" ibaresinden sonra gelmek üzere "uygun" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Sür Türkân Miçooğulları K. Kemal Anadol 
Balıkesir İzmir İzmir 

Nail Kamacı Hüseyin Bayındır 
Antalya Kırşehir 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 

DEMİR (Samsun) - Katılmıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Meslekî denetim yetkisine sahip Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının, hazırlanacak 

yönetmeliğe ilişkin vereceği görüşün uygun olması amaçlanmalıdır. Aksi takdirde, alınan görüşün 
dikkate alınmaması gibi bir durumun ortaya çıkması söz konusu olabilecektir. Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odasının görüşü, formalitenin yerine getirilmesinin ötesinde ele alınmalıdır. Çünkü, 
yasa ve yönetmeliklerin amacı, hizmetlerin en nitelikli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır. 
Bu da, getirilecek düzenlemelerin başta ilgili kurumlar olmak üzere, hizmeti verecek kesimlerce 
benimsenip gönüllü katkıları alınabildiği ölçüde mümkündür. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
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Kuruluş, görev, lisans verilmesi ve denetim 
MADDE 4.- Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları bulundukları ilçe idarî sınırlarında 

yetkili olmak üzere kurulur. 
Aynı ilçede birden fazla sayıda büroya lisans verilmesi veya lisanslı büroların birden fazla il

çede yetkilendirilmesi ile lisansların iptaline Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilidir. 
Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, kadastro müdürlüklerince yürütülen hizmetler

den, tescile tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü ile tescile tâbi olan işlemlerin yapımında 
görevlidir. 

Lisansların verilmesi, iptal edilmesi ve sicillerin tutulması ile lisanslı büro faaliyetlerinin 
denetimini yaparak uyarma, kınama, lisansın geçici veya sürekli iptali cezalarını vermeye Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Kuruluş, görev, lisans verilmesi ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile mekân, personel ve 
donanımlarına ilişkin hususlar yönetmelikte belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

839 sıra sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "ve meslekî denetime Harita Kadastro Mühendisleri Odası" 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Sür Türkân Miçooğulları Kemal Anadol 
Balıkesir İzmir İzmir 

Nail Kamacı Hüseyin Bayındır 
Antalya Kırşehir 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 

DEMİR (Samsun) - Katılmıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıt olmak 

zorundadır. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası da meslekî denetimi yapmak zorundadır. Bu an
lamda, lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne karşı sorum
lu olmakla birlikte, üyesi oldukları Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına karşı da sorumludurlar. 

BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Yemin ve sorumluluk 
MADDE 5.- Lisans sahibi, bu Kanun kapsamındaki görevine fiilen başlamadan önce, o yer 

sulh hukuk mahkemesinde görevini doğru ve tarafsız olarak yürüteceğine, bu Kanun hükümlerine 
ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceğine ve ettirmeyeceğine dair yemin eder. 
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Bu Kanun kapsamında yapılan iş ve işlemlerden; tescile tâbi olmayanların yapım ve kontrolün
den, tescile tâbi olanların ise yapımından lisans sahibi kişi sorumludur. Lisanslı harita kadastro 
mühendislik bürolarında, bu Kanun kapsamında belirtilen hizmetleri yapmakla yetkilendirilenler 
Türk Ceza Kanununun uygulanmasında Devlet memuru sayılır ve büroların işlemlerinden dolayı 
zarar doğması halinde kusuru bulunana 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1007 nci maddesi 
uyarınca rücu edilir. 

Lisans sahibi harita ve kadastro mühendisi, görevinde bulunmadığı hallerde imza yetkisini ay
nı büroda çalışan bir başka harita ve kadastro mühendisine devredebilir. Ancak; bu durumda imza 
devrinde bulunan lisans sahibi iş ve işlemlerden müteselsilen sorumludur. 

İmza yetkisinin hangi şartlarda ve ne şekilde verilebileceği yönetmelikte belirlenir. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri, önce, geliş 

sıralarına göre okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
839 sıra sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Lisans sahibi Harita ve Kadastro 
Mühendisi, görevde bulunmadığı hallerde imza yetkisini" ibaresinden sonra gelen "aynı büroda 
çalışan bir başka" ibaresinin kaldırılarak "en fazla bir ay süre ile, aynı büroda çalışan olan en az 2 
yıl harita ve kadastro hizmetlerinde deneyimli, bir başka Harita Kadastro Mühendisi" ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Sür Türkân Miçooğulları Kemal Anadol 
Balıkesir İzmir İzmir 

Nail Kamacı Hüseyin Bayındır 
Antalya Kırşehir 

BAŞKAN - Şimdi, aykırı olan önergeyi okutup, işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 839 sıra sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkın
da Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Sadullah Ergin Ali Ayağ Burhan Kuzu 
Hatay Edirne İstanbul 

Mikail Arslan Hüsrev Kutlu 
Kırşehir Adıyaman 

"Bu Kanun kapsamında yapılan iş ve işlemlerden; tescile tabi olmayanların yapım ve kon
trolünden, tescile tabi olanların ise yapımından lisan sahibi kişi sorumludur. Lisanslı harita kadas
tro mühendislik bürolarında, bu Kanun kapsamında belirtilen hizmetleri yapmakla yetkilendirilen
ler Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve büroların işlemlerinden dolayı 
zarar doğması halinde kusuru bulunana 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 1007 nci maddesi 
uyarınca rücu edilir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 

DEMİR (Samsun) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet? 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bu değişiklikle 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanununda sayılan suç ve 

cezalar ile terimlere uyum sağlanması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
839 sıra sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Lisans sahibi Harita ve Kadastro 
Mühendisi, görevde bulunmadığı hallerde imza yetkisini" ibaresinden sonra gelen "aynı büroda 
çalışan bir başka" ibaresinin kaldırılarak "en fazla bir ay süre ile, aynı büroda çalışan olan en az 2 
yıl harita ve kadastro hizmetlerinde deneyimli, bir başka Harita Kadastro Mühendisi" ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Sür (Balıkesir) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 

DEMİR (Samsun) - Sayın Başkanım, "çalışan" kelimesinden sonra "olan" cümle düşüklüğünün 
düzeltilerek... "Büroda çalışan en az iki yıl" aradaki "olan" çıkarılırsa... Anlam düşüklüğü oluyor. 
O şekliyle takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Gerekli not alınmıştır. 
Hükümet katılıyor mu?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Ülkemizde mühendislik, 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Hakkında Kanun ile 6235 sayılı 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu başta olmak üzere ilgili yasa ve 
yönetmeliklerle düzenlenmiştir. 

İmar Kanunu uyarınca tanımlanmış olan "müellif yetkisi, kamuda çalışan Harita ve Kadastro 
Mühendisleri dışında kalanlar için, HKMO Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik 
Büroları/Şirketleri (SHKMMB) tescil yönetmeliği hükümlerine tabi SHKMMB hissedarı ol
malarına bağlıdır. Bir SHKMMB bünyesinde ücretli/sigortalı çalışan konumundaki Harita ve 
Kadastro Mühendisinin imza yetki ve sorumluluğu ise, teknik ve yasal anlamda sadece işverenine 
karşı tanımlanmaktadır. (SHKMMB Tescil Yönetmeliği Md.l4h, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü [ TKGM] Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrol Yönergesi 1994/5) 

Bu kanunla verilmesi öngörülen lisans, görevin önemi nedeniyle, meslekte beş yıl çalışmış ol
mak, yemin etmek, adli sicil kaydının uygun olması, devlet memurluğundan çıkarılma cezası al
mamış olmak gibi, belirli kriterlerle bağlanmış olup, sadece bu kriterleri yerine getiren mühendis
lere verilebilmektedir. Dolayısıyla, bu hizmetleri yapmak isteyen her Serbest Harita ve Kadastro 
Mühendisi kanunla öngörülen koşulları sağlaması durumunda lisans alabilecektir. Maddenin değiş
meden geçmesi durumunda, lisans sahibince herhangi bir koşul, kural ve özellik aranmaksızın bu 
lisans çalışan herhangi bir mühendise devredilebilecektir. Bu durum ise kanunun amacı ve içeriği 
ile çelişmektedir. 
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Ayrıca, imza yetkisinin devrinin yapılması da, imza yetkisi devrinin süresi, imza yetkisini kul
lanacakların hizmet deneyimleri ve üslendiği kamu hizmetinin sorumluluğunun belli kriterleri içer
mesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bu koşulların sağlanmaması, imza yetkisinin devrini suiistimale 
konu hale getirebilecektir. 

Görevin kötüye kullanılması durumunda sorumlunun lisans sahibi kişi olarak belirlenmesi ise, 
kanunla belirtilen "hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak" ilkesiyle bağdaş
mayacak, yalnızca suç-ceza ilişkisi ile sınırlı kalmasına yol açacaktır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önergeler istikametinde maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Büro tescili 
MADDE 6.- Lisans sahibi, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının harita ve kadastro 

mühendisleri odasına büro tescillerini yaptırmak zorundadır. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Yasaklar 
MADDE 7.- Lisanslı harita kadastro mühendisleri, belirlenecek yetki alanı dışında şube, irtibat 

bürosu ve benzeri isimler altında ayrı bir lisanslı büro açamaz ve lisans hakkını devredemez. Bu 
yasaklara uymayanlar hakkında 4 üncü maddenin disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden ayrılanlar son iki yıl içinde görev yaptıkları kadastro 
müdürlüklerinin yetki alanı sınırları içinde üç yıl süre ile lisanslı büro açamazlar. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Tutulacak defter ve belgeler ile uygulanacak ücretler 
MADDE 8.- Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, malî mevzuat gereği tutacakları 

kayıtlar ile yönetmelikte belirlenecek kayıt ve defterleri tutmak zorundadırlar. 
Lisans sahiplerine çalışma konuları ile ilgili bilgi ve belgelerin verilmesi, kullanılması ve hiz

metle ilgili ücret tarifelerinin hazırlanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikte belirlenir. 
Hizmet ile ilgili ücret tarifeleri, her yıl harita kadastro mühendisleri odasının görüşü alınmak 

suretiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
839 sıra sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında "her yıl Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odasının" ibaresinden sonra gelmek üzere "uygun" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Sür Türkân Miçooğulları Nail Kamacı 
Balıkesir îzmir Antalya 

Rasim Çakır Hüseyin Bayındır M.Mesut Özakcan 
Edirne Kırşehir Aydın 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 

DEMİR (Samsun) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Üyelerini meslekî denetime tabi tutan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, aynı zamanda, 

üyelerin özlük, çalışma koşulları ve ücret tarifelerine ilişkin sorunları karşısında ilgili kurumlan bil
gilendirmek ve uygun görüşler sağlamak durumundadır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Lisansın iptali 
MADDE 9.- Lisans; 
a) Lisans sahibinin isteği, 
b) Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açmak için bu Kanunda veya yönetmelikte 

belirtilen şartların kaybedilmesi veya bu şartlan taşımadığının sonradan anlaşılması, 
c) 4 üncü madde hükmü kapsamında iptal cezası verilmesi, 
Hallerinde iptal edilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Cezai hükümler 
MADDE 10.- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 8 inci maddesinin birinci 

ve ikinci fıkralan hükümlerine aykın davranışta bulunanlar hakkında, suç daha ağır bir cezayı 
gerektirmiyorsa bin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezasına hük-
molunur. Bu miktar, Türk Ceza Kanunundaki para cezalarının artış usullerine göre artırılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 839 sıra sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkın
da Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sadullah Ergin Ali Ayağ Mikail Arslan 
Hatay Edirne Kırşehir 

Burhan Kuzu Hamit Taşçı 
İstanbul Ordu 

"Cezai hükümler 
Madde 10.- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 8 inci maddesinin birinci ve 

ikinci fıkraları hükümlerine aykın davranışta bulunanlar hakkında, suç daha ağır bir cezayı gerek
tirmiyor ise bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünce verilir." 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 

DEMİR (Samsun) - Takdire bırakıyoruz Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
I Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatlar Kanununun 17/7 nci mad

desinde, idarî para cezalannın her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca yeniden değerlendirme oranında artırılarak uy
gulanacağı hükmü sebebiyle idarî para cezasındaki artırmayla ilgili hükümlere yer verilmemiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge istikametinde 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

II inci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 11.- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, harita ve kadastro mühendisleri odasının 

görüşleri alınmak suretiyle doksan gün içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazır
lanarak yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

839 sıra sayılı Lisanlı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısının 11 inci maddesinde "Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Harita ve Kadas
tro Mühendisleri Odasının" ibaresinden sonra gelmek üzere "uygun" ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Orhan Sür Türkân Miçooğulları Hüseyin Bayındır 
Balıkesir İzmir Kırşehir 

Rasim Çakır Nail Kamacı M. Mesut Özakcan 
Edirne Antalya Aydın 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 

DEMİR (Samsun) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Lisans sahibi olacak harita ve kadastro mühendislerinde aranacak koşullardan birisi, Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odasına kayıtlı olmaktır. Bu anlamda, lisanslı harita ve kadastro mühendis
leri ve büroları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne olduğu kadar Harita ve Kadastro Mühendis
leri Odasına karşı da sorumludurlar. 
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Bu bağlamda, kanunla öngörülecek yönetmeliklerin hazırlanmasında, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odasının uygun görüşünün alınması yerinde bir karar olacaktır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 12.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 13.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
Sayın Bakanım, belki bir teşekkür konuşması yapmak istersiniz; ama, şu anda bir iki husus var, 

ben onları geçeceğim, sonra bir maddeyi hızlı görüşeceğiz, onun sonunda teşekkür edersiniz. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ve Çevre Komisyonu raporunun görüşmelerine geçiyoruz. 
7.- Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 

Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındır

lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlannın görüşmelerine 
geçiyoruz. 

8.- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/995) (S. Sayısı: 940) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlan rapor
lannın müzakeresine başlıyoruz. 
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9.- Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları 
(1/1035) (S. Sayısı: 927) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 927 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz talebi yoktur. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

EVRENSEL HİZMETİN SAĞLANMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; kamu hizmeti niteliğini haiz, ancak işletmeciler tarafından 

karşılanmasında mali güçlük bulunan evrensel hizmetin sağlanması, yürütülmesi ve elektronik 
haberleşme sektöründe evrensel hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usul ve esas
ları belirlemektir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 2.- Bu Kanunda geçen; 
Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını, 
Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu, 
Elektronik haberleşme: İşaret, sembol, ses, görüntü ve elektrik işaretlerine dönüştürülebilen 

her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elek-
tromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını, 

Evrensel hizmet: Coğrafi konumlarından bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 
herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir 
bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, temel internet erişimi de dahil elektronik 
haberleşme hizmetlerini, 

Evrensel hizmet yükümlüsü: Elektronik haberleşme sektöründe görev ve imtiyaz sözleşmeleri 
ile ruhsat ve genel izin uyarınca bu Kanun kapsamındaki hizmetleri sağlamakla yükümlü kılman 
işletmeciyi, 

Evrensel hizmetin net maliyeti: Bir işletmecinin, evrensel hizmet yükümlülüğünün gereklerini 
yerine getirmek için sağladığı durum ile hiç yükümlü olmasaydı içinde bulunacağı durum arasın
daki net maliyet farkını, 

(x) 927 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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İşletmeci: Kurum ile yapılan görev ve imtiyaz sözleşmeleri ile ruhsat ve genel izin uyarınca 
elektronik haberleşme hizmetlerini yürüten ve/veya elektronik haberleşme alt yapısını işleten bir 
sermaye şirketini, 

İfade eder. 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, ayakta bulunan arkadaşlarım lütfen otursun

lar, Genel Kurulu terk edecek olan bürokrat arkadaşlarımız lütfen Genel Kurulu terk etsinler. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
İlkeler, Yükümlülük ve Hizmet Türleri 

İlkeler 
MADDE 3.- Evrensel hizmetin sağlanmasında ve bu hususta yapılacak düzenlemelerde 

aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır: 
a) Evrensel hizmetten, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan herkes, bölge ve 

yaşadığı yer ayırımı gözetilmeksizin yararlanır. 
b) Evrensel hizmet, fert başına gayrisafı yurt içi hasıla tutan da göz önünde bulundurularak 

karşılanabilir ve makul fiyat seviyesinde sunulur. 
c) Düşük gelirliler, özürlüler ve sosyal desteğe ihtiyacı olan grupların da evrensel hizmetten 

yararlanabilmesi için uygun fiyatlandırma ve teknoloji seçeneklerinin uygulanabilmesine yönelik 
tedbirler alınır. 

d) Evrensel hizmet, önceden belirlenmiş hizmet kalitesi standartlarında sunulur. 
e) Evrensel hizmetin sunulmasında ve ulaşılmasında devamlılık esastır. 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tasarının görüşülmesi tamamlanıncaya kadar 

Genel Kurulun çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
İşletmecinin yükümlülüğü 
MADDE 4.- İşletmeciler, bu Kanunda belirlenen evrensel hizmeti sağlamakla yükümlüdür. İm

tiyaz ve görev sözleşmeleri ile ruhsat ve genel izinlerde her ne ad altında olursa olsun 3 üncü mad
dede belirtilen ilkelere aykırı düzenlemeler yapılamaz. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Evrensel hizmetin kapsamı 
MADDE 5.- Evrensel hizmet; 
a) Sabit telefon hizmetlerini, 
b) Ankesörlü telefon hizmetlerini, 
c) Basılı veya elektronik ortamda sunulacak telefon rehber hizmetlerini, 
d) Acil yardım çağrıları hizmetlerini, 
e) Temel internet hizmetlerini, 
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f) Ulaşımı yalnız deniz yoluyla sağlanabilen yerleşim alanlarına yapılan yolcu taşıma hizmet
leri ile denizde tehlike ve emniyete ilişkin haberleşme hizmetlerini, 

Kapsar. 
Evrensel hizmetin kapsamı; ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik şartları da göz 

önünde bulundurularak, üç yılı aşmamak üzere belirli aralıklarla, Kurumun ve işletmecilerin de 
görüşlerini alarak Bakanlıkça yapılacak teklif üzerine Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenebilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul ermeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Evrensel Hizmetin Gelirleri ve Net Maliyet 
Evrensel hizmetin gelirleri 
MADDE 6.- a) Kurum, görev ve imtiyaz sözleşmeleri ile ruhsat ve genel izin bedelinin %2'sini, 

yetkilendirme tarihini takip eden ayın sonuna kadar, 
b) GSM işletmecileri dışındaki işletmeciler ve Türk Telekom, yıllık net satış hasılatının % 

Tini, izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar, 
c) GSM işletmecileri, Hazineye ödeyecekleri payın %10'luk kısmını, ödendiği ay içerisinde, 
d) Kurum, 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu ile 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Tel

graf ve Telefon Kanunu uyarınca verdiği idari para cezalarının % 20' sini, tahsil edildiği ayı takip 
eden ayın sonuna kadar, 

e) Kurum, mali yıl sonunda her türlü giderlerinin karşılanmasından sonra kalan miktarın % 
20'sini, her yıl Ocak ayının sonuna kadar, 

Bakanlığa bildirir. Bu meblağ aynı süre içinde Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü 
hesabına aktarılır ve bütçeye "Evrensel hizmet gelirleri" adı altında gelir kaydedilir. 

Bu süre içinde ödenmeyen katkı payları, Bakanlığın ilgili vergi dairesine yapacağı başvuru 
üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip 
ve tahsil edilir. Vergi dairelerince yapılan tahsilatlar ertesi ayın sonuna kadar Bakanlığın Merkez 
Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılır. Süresinde ödenmeyen katkı paylarına, vade tarihinden 
ödendiği tarihe kadar geçen süre için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zam
mı uygulanır. 

Bakanlar Kurulu, yukarıda belirtilen oranları % 20'sine kadar artırmaya veya indirmeye yet
kilidir. 

İşletmecilerin evrensel hizmet sağlama yükümlülükleri nedeniyle ortaya çıkan evrensel hiz
metin net maliyetinin karşılanması ve bu Kanun gereğince yapılacak diğer harcamaları karşılamak 
için Bakanlık bütçesine her yıl evrensel hizmet gelirleri tahmini kadar ödenek öngörülür. Evrensel 
hizmetler için ödenek ihtiyacı bu hizmet gelirleri tahmininden fazla olması halinde yeterli ödenek 
Bakanlık bütçesine öngörülür. Bu amaçla konulan ödenek münhasıran, bu Kanun ile Bakanlığa 
verilen görevlerin yerine getirilmesi için kullanılır. Evrensel hizmet gelirlerinin tahsili ve giderlerin 
yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Maliye Bakanlığının müştereken hazırlayacağı 
yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN - 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
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Evrensel hizmetin net maliyeti 
MADDE 7.- Evrensel hizmetin net maliyeti; yükümlü işletmecinin, hizmetleri evrensel hizmet 

kapsamında karşılamadığı zaman ile evrensel hizmet yükümlüsü olarak karşıladığı zamanki net 
maliyetleri arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Ancak, evrensel hizmetin net maliyetinin hesap
lanmasında, işletmecilerin evrensel hizmet yükümlüsü olması dolayısıyla elde edeceği faydalar da 
göz önüne alınarak değerlendirme yapılır. Evrensel hizmet yükümlülüğünün getirdiği ilave maliyet 
yükünü ortaya çıkaracak bu hesaplama net maliyetler üzerinden yapılır. 

BAŞKAN - 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

MADDE 8.- 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki (1) bendi eklenmiştir. 

"1) Evrensel hizmet politikalarını ilgili kanunların hükümleri dahilinde ülkenin sosyal, kül
türel, ekonomik ve teknolojik şartlarına göre belirlemek, Hükümetin genel politikasını uygulamaya 
yönelik tedbirleri almak, evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulan
masını takip etmek ve net maliyetiyle ilgili hesapları onaylamak." 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 927 sıra sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 8 inci maddesi ile 9.4.1987 tarih ve 3348 sayılı Ulaştır
ma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine eklenen (1) bendinden 
"tedbirleri almak" ibaresinden sonra gelen "evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları tes
pit etmek, uygulamasını takip etmek ve net maliyetiyle ilgili hesapları onaylama" ibaresinin madde 
metninden çıkartılmasını öneriyoruz. 

Gereğini arz ederiz. 15.6.2005 
Algan Hacaloğlu Tacidar Seyhan Ali Kemal Deveciler 

İstanbul Adana Balıkesir 
Osman Özcan Ufuk Özkan Mevlüt Coşkuner 

Antalya Manisa İsparta 
Nevin Gaye Erbatur Atila Emek 

Adana Antalya 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 

DEMİR (Samsun) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
3 Ekimde AB ile tam üyelik için müzakerelere başlanılmasını beklemekteyiz. 
Bu yasa tasarısı AB ile uyum amacıyla çıkarılmakta olan bir düzenlemedir. Bu nedenle AB 

müktesebatma ve direktiflerine uyum içinde olmalıdır. 
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Çıkarılmasını öngördüğümüz hizmetlerin, AB direktiflerine göre "Bağımsız Düzenleyici Üst 
Kurul" tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle "bu hizmetlerin" Ulaştırma Bakanlığı tarafından yerine getirilmesini öngören 
düzenlemenin tasan metninden çıkarılması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gerekçesini dinlediğiniz, Hükümetin ve Komisyonun katıl
madığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9.- 3348 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut (h) bendi (o) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 
"h) Evrensel hizmetin sağlanması ile ilgili mevzuat hükümleri dahilinde evrensel hizmetin 

yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve işletmecilerin net 
maliyetlerinin karşılanmasını sağlamak, 

i) Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetleri karşılama talebinde bulunan işletmeciler arasın
dan, bölgesel ve ulusal çapta evrensel hizmet yükümlüsünü hizmet satın alma yoluyla belirlemek, 

j) Evrensel hizmet yükümlülerine ödeme yapmak, 
k) Evrensel hizmetin net maliyetinin hesaplanmasına, belirlenen usul ve esaslar dahilinde ger

çekleşip gerçekleşmediğine dair yükümlü işletmeciyi izlemek, denetlemek veya masrafları evrensel 
hizmet gelirlerinden karşılanmak üzere bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesini sağlamak, 

1) Düşük gelirliler ve özürlüler gibi sosyal açıdan korunması gereken kesimlerin evrensel hiz
metten eşitlik, taraf gözetmeme ilkeleri temelinde ve karşılayabilecekleri fiyat seviyesinde yarar
lanabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, 

m) Belirlenecek esaslar dahilinde merkeze uzak ve kırsal bölgelerden oluşan yüksek maliyet alan
larına hizmetlerin götürülebilmesi için, gerektiğinde geçici evrensel hizmet yükümlüsünü belirlemek, 

n) Evrensel hizmet yükümlüsü işletmecilerin net maliyetlerinin hesaplanma yöntemi ile uy
gulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek." 

BAŞKAN - 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10.- 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 7 nci maddesinin (m) bendin

den sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) bendi eklenmiş, mevcut (n) bendi (o) bendi olarak teselsül et
tirilmiştir. 

"n) İlgili kanun hükümleri dahilinde, evrensel hizmet kalitesini ve standartlarını denetlemek ve 
buna ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemek, bu hususta gerekli tedbirleri almak," 

BAŞKAN - 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum 
MADDE 11.- 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1 inci maddesinin 

sekizinci fıkrasının "Türk Telekom, görev sözleşmelerinde belirlenen asgari hizmetleri sunmakla 
yükümlüdür" şeklindeki son cümlesi ile aynı maddede yer alan "Asgari hizmet" tanımı madde met
ninden çıkarılmış; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "asgari" ibaresi "ev
rensel" olarak değiştirilmiş ve 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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"a) Türk Telekom veya başka bir işletmecinin, vermekle yükümlü olduğu evrensel hizmet dahil, 
bazı hizmetlerin maliyetini başka hizmetlerin ücretlerinden karşılamak zorunda olduğu haller," 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 927 sıra sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 11 inci maddesinde yer alan "4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan 'asgarî' ibaresi 'evrensel' olarak değiştirilmiş ve" ibaresinden 
sonrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sadullah Ergin Zeyid Aslan Fatih Ankan 
Hatay Tokat Kahramanmaraş 

İsmail Özgün Mehmet Daniş 
Balıkesir Çanakkale 

29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi "Türk Telekom veya başka bir işletmecinin, 
vermekle yükümlü olduğu evrensel hizmet dahil, bazı hizmetlerin maliyetini başka hizmetlerin üc
retlerinden karşılamak zorunda olduğu haller," şeklinde değiştirilmiş ve bu kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 11.- Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine ait hazır değerlerden (menkul 
kıymetler dahil), Şirkette, NATO ve TAFICS proje avansları hariç olmak üzere, nakit değer olarak 
bırakılacak 350 milyon YTL ile 2005 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında kâr dağıtım 
kararının alınmasını müteakip dağıtılabilir kârdan mahsup edilmek üzere temettü avansı olarak 
16.1.2006 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığına yatırılacak olan 600 mil
yon YTL dışında ve azamî 2,5 milyar YTL'ye kadar olan meblağ 16.1.2006 tarihinde Hazine Müs
teşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı hesabına aktarılır ve bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kay
dedilir. Bütçeye gelir kaydedilecek olan bu tutardan, 2006 yılında TCDD Genel Müdürlüğünün yeni 
demiryolu yapımı, muhtelif demiryolu hatlarının bakımı, onarımı veya iyileştirilmesi ve çeken-
çekilen demiryolu araçlarının temini ile köy içme suyu ve köy yollarıyla ilgili yatırım projeleri ve 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Yatırım Programı ile KİT Yatırım ve Finansman Programında ön
görülecek kısım Yüksek Planlama Kurulu kararı ile belirlenir. 

Ancak, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 16.1.2006 tarihinden önce % 51'den fazla hissesinin 
özelleştirme suretiyle devri işlemlerinin gerçekleşmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen aktarma ve 
gelir kaydına ilişkin hükümler uygulanmaksızın hisse devir tarihi itibarıyla Şirkette, NATO ve 
TAFICS proje avansları, nakit değer olarak bırakılacak 350 milyon YTL ve devir tarihinde şirket 
tarafından temettü avansı olarak 16.1.2006 tarihine kadar Hazineye aktarılması öngörülen 600 mil
yon YTL'nin aktarılmamış olması halinde bu tutar dışındaki hazır değerler hisse devir tarihi öncesi 
Şirketin açacağı ayrı bir hesaba hisse devir tarihinde aktarılır. Bu hesapta izlenen tutar ve her türlü 
neması (bu nemaya ilişkin olarak ödenecek vergiler düşüldükten sonra) 16.01.2006 tarihinde 
Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığına aktarılır ve bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kay
dedilir. Bütçeye gelir kaydedilecek olan bu tutardan, birinci fıkrada belirtilen yatırım projeleri ve 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Yatırım Programı ile KİT Yatırım ve Finansman Programında ön
görülecek kısım Yüksek Planlama Kurulu kararı ile belirlenir. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin %51'den fazla hissesinin özelleştirme suretiyle devri işlem
lerinin 16.1.2006 tarihinden sonra gerçekleşmesi halinde ise, hisse devir tarihi itibarıyla, Şirkette 
350 milyon YTL nakit değer ve NATO ve TAFICS proje avansları dışındaki hazır değerler, hisse 
devir tarihinde Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığına aktarılır ve bütçenin (B) işaretli cet
veline gelir kaydedilir. Aktarılacak bu tutar, hiçbir surette yukarıda belirtilen yatırım projeleri ve 
faaliyetlerinde kullanılmaz. 
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Ayrıca, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde 21/4/2005 tarihli ve 
5335 sayılı Kanunun 1 inci maddesi çerçevesinde devredilen Kablo TV hizmetlerinden doğan ser
maye ihtiyacına binaen, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'den Türksat A.Ş.'ye Hazinenin sermaye payı 
olarak 100 milyon YTL aktarılır. 

Bu madde gereğince aktarılacak tutarlar (temettü avansı hariç), öncelikle Türk Telekomünikas
yon AŞ'nin geçmiş yıllar kârları üzerinden ayrılan yasal yedek akçelerinden ve daha sonra ile enflas
yon düzeltme kârlanndan mahsup edilir. Yapılacak aktarma işlemleri Kurumlar Vergisi Kanunu ve 
Gelir Vergisi Kanunu uygulamaları yönünden kâr dağıtımı veya işletmeden çekiş olarak değerlen
dirilmez. Bu madde çerçevesinde yapılacak aktarmalar, gerek aktarma işleminin yapıldığı gerekse iz
leyen vergilendirme dönemlerinde herhangi bir şekilde kurumlar vergisi matrahının ve dağıtılabilir 
ticarî kârın tespitinde indirim konusu yapılmaz. Türk Telekomünikasyon AŞ'nin bilançosunun ak
tifinde malî duran varlıklar içerisinde yer alan iştiraklerin değerinde oluşabilecek iştirak değer düşük
lüğü karşılıkları, malî ve ticarî kârın hesabında gider addolunmaz. Bu tutarlar, herhangi bir faaliyet 
yılıyla sınırlı olmaksızın, öncelikle enflasyon düzeltme kârlarından, bunun yeterli olmaması halinde 
ise sermaye yedeklerinden, bu yedekler oluştukça mahsup edilmek suretiyle ya da Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri uygulanmaksızın şirketin sermayesinin azaltılması yoluyla değerlendirilir. 

Bu madde gereğince yapılacak aktarma işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra, bu işlemlerle il
gili olarak Şirkete herhangi bir malî yükümlülük getirilemez. 

Bu madde kapsamında aktarılan nakit tutarlar ve bunlarla ilgili işlemler nedeniyle düzen
lenecek kâğıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaf ve müstesnadır. 

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Dev
let Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 

DEMİR (Samsun) - Takdire bırakıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Türk Telekom AŞ'deki temettü fazlası nakdin kamuya aktarılması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde 11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12.- Ekli (I) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve 

Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Ulaştırma Bakanlığına iliş
kin bölümüne eklenmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 12 nci maddeyi ekli listeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunda belirlenen evrensel hizmeti sağlamakla yükümlü işlet

mecilerin mevcut imtiyaz ve görev sözleşmeleri ile ruhsat ve genel izinlerinde yer alan 3 üncü mad
dede belirtilen ilkelere aykırı düzenlemeler en geç bir yıl içerisinde bu Kanuna uygun hale getirilir. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir. 
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BAŞKAN - Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanun uyarınca Ulaştırma Bakanlığına verilen görevlerin yerine 

getirilmesi amacıyla 2005 yılında ihtiyaç duyulan kadro değişiklikleri, 190 sayılı Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulan
maksızın anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN - Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 13.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 14.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Hükümetin söz talebi vardır. 
Sayın Bakanım, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşmekte olduğumuz kanun, evrensel hizmet yükümlülüğü. 
Bilindiği gibi, Telekomun, kamu kuruluşu olduğu zaman, hizmetleri yurdun her noktasına, is

ter kâr etsin ister etmesin, götürme mecburiyeti var; ancak, zamanla, sektörde, telekomünikasyon 
sektörü serbestleştirildiği için, yeni firmalar da faaliyete başladı. Bu durumda, bu hizmetlerin 
götürülmesi için kârlılık esası söz konusu; ancak, ülkemizin her tarafında yaşayan vatandaş
larımıza hizmetlerin aksaksız-gidebilmesi için, aradaki farkın bir kamu görevi olarak karşılanması 
lazım. Bu kanunla, bu, esas itibariyle, hizmetin gelirinin giderini karşılamadığı yerlere hizmeti 
götürebilmek için oluşturulan bir fon marifetiyle yerine getirilecek ve böylece, yurdun her köşesin
de, halkımızın telekomünikasyon hizmetlerinden, kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlan
masının önü açılmış olacaktır. 

Bu kanuna, muhalefetiyle iktidarıyla bir ittifak halinde verdiğiniz destek için tüm milletvekil-
lerimize teşekkür ediyorum; ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum ve hepinize saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 11 inci maddede yapılan değişiklik nedeniyle 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. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme 
giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme 
giremeyen üyelerin, oy pusulalannı, oylama için öngörülen 5 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 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 927 sıra sayılı kanun tasarısının tümünün 

açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı 
Kabul 
Ret 

193 
187 

6(x) 
Tasarı, böylece kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıy

la görüşmek için, 21 Haziran 2005 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.25 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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IX.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in TCK'mn basınla ilgili hükümlerini yeniden düzen

leme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇÎÇEK'in cevabı (7/5666) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Adalet Bakanı Sn. Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Buna Milletvekili 

Son günlerde basında, yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) ile ilgili düzenlemeler çok 
sık yer almaktadır. Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin, TOC'da basın üe ilgili yapılacak 
düzenlemelerde kendilerine de söz hakkı tanınması ve fikirlerinin alınması yönünde 
istekleri bulunmaktadır. Bu yönde yapılacak, çalışmalar sonucunda, basın 
mensuplarının ifade ve haber verme özgürlüğü ile ilgili rahatJana gelişmeler 
sağlanması yararlı olacaktır. 

Medis gündemindeki görüşmeleri iki ay ertelenmiş olan, yeni TCK üe ilgili 
maddelerden basın ile İlgili olanları için yeniden ön çalışmalar yapılacağı yönünde 
açıklamalar yapılmaktadır. Yerel basın organlarının da karşılaştıkları sorunlar göz 
önünde bulundurulduğunda, yerel basını temsilen katılımcıların da bu tür bir 
oluşumda yer almasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

1. TCK'da basın Üe ilgili maddelerin yemden görüşülmesi için bir çalışma grubu 
oluşturulması yönünde çalışmalarınız var mıdır? 

2. Oluşturulacak ise, böyle bir çalışma grubunda yerel gazeteleri temsilen 
katolımalann bulunması da yararlı olacağı düşünülmektedir. Oluşturulacak 
çalışma grubuna yerel gazeteleri temsilen katılımcılar çağırılması planlanıyor 

3. Bu konunun görüşülmesi ile ilgili çalışmalar ne zaman başlatılacaktır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI .f\ k ' \ ^ /J'./&6/2005 

Bakan "1 \ n * 
63 > 3 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K 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 
İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25/04/2005 tarihli ve A.OLO.GNS. 

0.10.00.02-10553 sayılı yazınız, 
b) 04/05/2005 tarihli ve 469 sayılı yazımız. 

tlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5666 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 

Sayın Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5666 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 26/09/2004 tarihli 
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, bazı suçların basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde 
cezalarının arttırılmasının öngörüldüğü malûmlarıdır. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun söz konusu maddelerine ilişkin görüş ve önerileri 
değerlendirerek bu konuda verilecek kanun teklifine esas olmak üzere, değişiklik yapılması 
gerekli bulunan maddeleri tespit etmek ve değişiklik önerilerini hazırlamak amacıyla, 
Bakanlığımızda bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Bakanlığımızda oluşturulan çalışma 
grubunun bazı toplantılarına basından temsilcilerin de katılması suretiyle, görüş ve önerileri 
değerlendirilmiştir. 

Konuyla ilgili hükümleri de içeren Kanun Teklifinin, 3 Mayıs 2005 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulması üzerine yapılan görüşmeler neticesinde, 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun; 84. maddesinde, '"İntihara yönlendirme"; 125. maddesinde, "Hakaret"; 213. 
maddesinde, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit"; 214. maddesinde, 
"Suç işlemeye tahrik"'; 215. maddesinde, "Suçu ve suçluyu övme"; 216. maddesinde, "Halkı 
kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama"; 217. maddesinde, "Kanunlara uymamaya tahrik"; 
269. maddesinde, "Etkin pişmanlık"; 288. maddesinde. "Adil yargılamayı etkilemeye 
teşebbüs"; 299. maddesinde, "Cumhurbaşkanına hakaret"; 304. maddesinde, "Devlete karşı 
savaşa tahrik"; 305. maddesinde.. "Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar 
sağlama" başlığı altında düzenlenen toplam 12 maddede yer alan suçların basın ve yayın yolu 
ile işlenmesi hâlinin ağırlaştırıcı neden olmaktan çıkarılması suretiyle, basın özgürlüğü 
konusunda iyileştirmeler yapılmasını da öngören, 27/05/2005 tarihli ve 5357 sayılı "Türk 
Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kabul edilmiştir. Ancak, adı geçen 
Kanun, iki maddesinin. Anayasanın 89 ve 104. maddeleri uyarınca bir kez daha görüşülmesi 
için Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, 03/06/2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine 
geri gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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2.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/5673) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

JLUa_ 
Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

Kasım 2002 Seçimleri sonucunda 58. Hükümetin Kurulması ile Acil 
Eylem Planını Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN tarafından Kamuoyuna 
açıklanarak Acil Eylem Planı ile ilk 3ay, 6ay, 1 yıl ve sürekli yapılacak eylem 
ve faaliyetleri ile bu kapsamda çıkarılması gereken yasalar belirlenmiştir. 
Başbakan ayrıca " bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin sürekli 
izlenmesini ve kamuoyu adına Basın'm da AK parti vaadlerinin yerine getirilip 
getirilmediğinin takipçisi olmasını istemiştir. 

1- Bakanlığınız ile ilgili Acil Eylem Planında yer alan 3 ay, 6ay 1 yıl ve 
sürekli yapılması gereken faaliyetler nelerdi? Bu faaliyetlerin gerçekleşme 
durumu ne olmuştur ? 
2- Bakanlığınız ile ilgili Acil Eylem Planında yer alan 3 ay, 6ay 1 yıl ve 
İçerisinde çıkarılması gereken yasal mevzuatlar nelerdir ? Bu yasa 
tasarılarının yasalaşma durumu nedir ? 
3- Acil Eylem Planında yer alan ve uygulamaya geçirilmeyen faaliyetler 
ile yasalaşrnayan konular var ise 2,5 yıllık zaman rağmen bunların 
gerçekleşmeme gerekçesi nedir? 
4- Acil Eylem Planında yer almasına rağmen gerçekleşmeyen faaliyet ve 
yasalar için gerekli çalışmalara devam edilecek midir? Yoksa bu 
çalışmalar bundan sonra devam etmeyecek midir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI ^ .'"V^-ı /5./C6/2005 

Bakan "\ f\ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 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 yazını*, 

b) 11/05/2005 tarihli ve 509 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandogan tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5673 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 Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5673 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Acil Eylem Planı kapsamında "Kamu Yönetimi Reformu", "Ekonomik Dönüşüm 
Programı", "Demokratikleşme ve Hukuk Reformu" ve "Sosyal Politikalar" ana başlıkları 
altında toplanan 205 faaliyet bulunmaktadır. 

Kamu Yönetimi Reformu kapsamındaki 45 faaliyet, Merkezi İdare, Yerel Yönetimler, 
Devlet Personel Rejimi Reformları ile Yolsuzluklarla Mücadele alt başlıkları altında yer 
almaktadır. 

Ekonomik Dönüşüm Programını oluşturan 91 faaliyet, Genel, Vergi Politikaları, 
Harcama Politikaları, Mali Piyasalar, Özelleştirme ile Rcel Sektör ve Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar alt başlıklarında toplanmıştır. 

Demokratikleşme ve Hukuk Reformu çerçevesinde 24 faaliyet bulunmaktadır. 

Sosyal Politikalar başlığı altında ise, Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması, 
İşsizliğin Önlenmesi, Nitelikli Eğitim, Sağlıklı Toplum, Herkese Sosyal Güvenlik ile 
Kentleşme ve Yerleşme alt başlıklarında yer alan 45 faaliyet mevcuttur. 

II- "Kamu Yönetimi Reformu" kapsamında; 

1. "KYR 13" kod numarasıyla, 3 aylık sürede Bakanlığımızca, Vatandaşın Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı hazırlanmasının öngörüldüğü; bu bağlamda taslağı 
Bakanlığımızca hazırlanan 09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı "Bilgi Edinme Hakkı 
KanumTnun 24/10/2003 tarihli ve 25269 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe 
girdiği; 

2. "KYR 21" kod numarasıyla, 6 ilâ 12 aylık sürede Bakanlığımızca, İdarî Usul 
Kanunu çıkarılmasının öngörüldüğü; Bakanlığımız tarafından hazırlanan "Genel İdarî Usul 
Kanunu Tasarısrnın Başbakanlığa sunulduğu ancak söz konusu Tasarı hakkındaki 
bakanlıkların ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünün Başbakanlık tarafından 
Bakanlığımıza iletilmesi nedeniyle Tasarı üzerindeki çalışmaların hâlen devam ettiği; 

3. "KYR 40'* kod numarasıyla, 3 ilâ 6 aylık sürede Bakanlığımızca, yolsuzluk ve 
usulsüzlük konusunda cezaların caydırıcı hale getirilmesinin öngörüldüğü: bu bağlamda 
taslağı Bakanlığımızca hazırlanan 02/01/2003 tarihli ve 4782 sayılı "Uluslararası Ticarî 
İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 11/01/2003 tarihli ve 24990 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; Bakanlığımız tarafından hazırlanan "Yolsuzlukla 
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Mücadele Kanunu Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine kadar 
geldiği ancak söz konusu Tasarının, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu esas alınarak hazırlanmış olması, bu arada 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kabul edilmesi nedeniyle adı 
geçen Tasarının geri çekildiği; Tasan üzerindeki çalışmaların hâlen devam ettiği; 

4. "KYR 41" kod numarasıyla, 6 ilâ 12 aylık sürede Bakanlığımızca, görevden 
ayrıldıktan sonra yapılamayacak işlerle ilgili alanların genişletilmesi ve etkin bir şekilde 
uygulanmasının öngörüldüğü; bu kapsamda 02/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu 
Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacak lan îşler Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasının 
gerektiği; 

5. "KYR 42" kod numarasıyla, 6 ilâ 12 aylık sürede Bakanlığımızca, siyasetin 
finansmanının şeffaf hâle getirilmesinin öngörüldüğü; bu bağlamda, 11/01/2003 tarihli ve 
24990 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 02/01/2003 tarihli ve 4778 sayılı "Çeşitli 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"la, 22/04/1983 tarihli ve 2822 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununda değişiklik yapılması suretiyle, siyasî partilerin finansman kaynaklan ve 
limitlerinin açık bir şekilde belirlenmesi ve bunlara uymayanlara ilişkin yaptırımların 
düzenlenmesi yönünde hükümler getirildiği; 

6. "KYR 43" kod numarasıyla, 6 ilâ 12 aylık sürede Bakanlığımızca, mevzuatımızdaki 
"sır" kavramının yeniden belirlenmesinin öngörüldüğü; iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde 
üretim, tüketim ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren ticari işletme ve şirketler, bankalar, 
sigorta şirketleri ve sermaye piyasası aracı kurumları ile bunlarla ticarî ilişkide bulunan 
müşterilerin, ticarî sır, banka sırrı ve müşteri sırlarının açıklanması, aktarılması, verilmesi, 
kullanılması ve korunmasına ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesini amaçlayan "Ticari Sır, 
Banka Sırrı ve Müşteri Sun Hakkında Kanun Tasarısı"nın Başbakanlığa sunulduğu ancak, 
söz konusu Tasarı hakkındaki bakanlıkların ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlannın görüşünün 
Başbakanlık tarafından Bakanlığımıza iletilmesi nedeniyle Tasan üzerindeki çalışmalann 
hâlen devam ettiği; Devlet sırlannın ve niteliği itibanyla gizli kalması gereken bilgi ve 
belgelerin tanımının yapılması, mahiyetinin belirlenmesi, hangi makam ve kurullarca 
oluşturulacağı ve korunacağı, bu bilgi ve belgelerin yargı organlarına hangi hâllerde 
gönderileceği ve yükümlülüklere İlişkin esas ve usullerin düzenlenmesini öngören "Devlet 
Sırlan Kanunu Tasartsf'nm ise bakanlıklann, yüksek mahkemelerin, ilgili kurum ve 
kuruluşlann görüşüne sunulduğu, gelen görüşler değerlendirildikten ve son şekli verildikten 
sonra Tasarının Başbakanlığa sunulacağı; 

III- "Demokratikleşme ve Hukuk Reformu" kapsamında; 

1. "DHR 01" kod numarasıyla, 1 ilâ 6 aylık sürede ve sürekli olarak Bakanlığımızca. 
temel hak ve hüniyetlerin evrensel düzeyde kabul edilmiş standart ve normlar ile Avrupa 
Birliği kriterleri seviyesine çıkanlmasının öngörüldüğü: konuyla ilgili hükümleri de içeren ve 
taslağı Bakanlığımızca hazırlanan. 02/01/2003 tarihli ve 4778 sayılı "Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuncun 11/01/2003 tarihli ve 24990 sayılı Resmî Gazetede; 
23/01/2003 tarihli ve 4793 sayılı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun "un 04/02/2003 tarihli ve 25014 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe 
girdiği; 
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2. "DHR 04" kod numarasıyla, orta vadeli sürede Bakanlığımızca, yeni bir Anayasa 
Tasansı hazırlanmasının öngörüldüğü, ancak Anayasada yapılacak değişikliklerin 
Bakanlığımızın tek başına hazırlayacağı bir tasan ile mümkün olamayacağı, bunun ancak 
Türkiye Büyük Millel Meclisi üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif 
edilebileceği anlaşıldığından, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî parti 
temsilcilerinden oluşan Uzlaşma Komisyonunun yapacağı çalışmaların sonucuna göre 
konunun değerlendirilmesi gerektiğinin düşünüldüğü; 

3. "DUR 05'' kod numarasıyla, 6 aylık sürede Bakanlığımızca, adil yargılama ilkesine 
aykırı olan yargılama kademelerinin kaldırılmasının öngörüldüğü; bu bağlamda, taslağı 
Bakanlığımızca hazırlanan 16/06/2004 tarihli ve 5190 sayılı "Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kapatılmasına Dair 
Kanun"un 30/06/2004 tarihli ve 25508 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe 
girdiği; 

4. "DHR 06" kod numarasıyla, 12 aylık sürede Bakanlığımızca, Siyasî Partiler 
Kanunu ve Seçim Kanunlarının değiştirilmesinin öngörüldüğü: bunun için, 26/04/1961 tarihli 
ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda, 
10/06/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda, 22/04/1983 tarihli ve 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanununda, 18/01/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda değişiklikler 
yapılmasının gerektiği; bu çalışmanın sadece Bakanlığımızın yürüteceği bir çalışma olmayıp 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî parti temsilcilerinden oluşan Uzlaşma 
Komisyonunun yapacağı çalışmaların sonucuna göre konunun değerlendirilebileceğinin 
düşünüldüğü, Bakanlığımızca da bu konuda gerekli katkınm sağlanacağı; 

5. "DHR 07" kod numarasıyla, 12 aylık sürede Bakanlığımızca, vatandaşlar için 
"koruyucu hukuk" uygulamalarının başlatılmasının öngörüldüğü; bu bağlamda; 

a) Taslağı Bakanlığımızca hazırlanan, 17/07/2004 tarihli ve 5233 sayılı "Terör ve 
Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun"un 27/07/2004 tarihli 
ve 25535 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; 5271 sayılı "Ceza 
Muhakemesi KanumTnun ise 17/12/2004 tarihli ve 25673 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; 

b) özel korunma ihtiyacı olan veya kanunla ihtilâfa düşen çocukların korunmasını, 
haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasını, toplumun adalet ve güvenlik 
ihtiyacının karşılanmasını hedefleyen, çocuk adalet sisteminin esas ve usullerini düzenlemek 
ve özel korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile kanunla ihtilâfa düşen 
çocuklar hakkında hükmolunacak tedbirlerin usul, esas ve uygulanmasının ve çocuk 
mahkemelerinin kuruluşu, görev ve yetkileri ile yargılama usullerinin düzenlenmesini 
amaçlayan ve Bakanlığımızca hazırlanan "Çocukları Koruma Kanunu Tasarısının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Komisyonları gündeminde bulunduğu: 

c) Türkiye'de kamu denetçiliği kurumunun oluşturulması ve Ülke düzeyinde faaliyet 
göstermesi öngörülen kamu başdenetçisi ve kamu denetçilerinin görevleri, nitelikleri, 
seçimleri, çalışma ilkeleri, bağımsızlığı, kuruma yapılacak başvurular ve kurum personeli ile 
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ilgili konular hakkında düzenlemeleri amaçlayan ve Bakanlığımızca hazırlanan "Kamu 
Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısının Başbakanlığa sunulduğu; 

6. "DHR 08" kod numarasıyla, 12 aylık sürede Bakanlığımızca, Anayasa 
Mahkemesinin kuruluş, görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesinin öngörüldüğü; bu 
çalışmanın Anayasa değişikliğini de gerektirmesi nedeniyle sadece Bakanlığımızın 
yürütebileceği bir çalışma olmadığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan 
siyasî parti temsilcilerinden oluşan Uzlaşma Komisyonunun yapacağı çalışmaların sonucuna 
göre konunun değerlendirilebileceğinin düşünüldüğü; Bakanlığımızca da bu konuda gerekli 
katkının sağlanacağı; 

7. "DHR 09" kod numarasıyla. 12 aylık sürede Bakanlığımızca, yeni bir Türk Ceza 
Kanunu Tasarısı hazırlanmasının öngörüldüğü; taslağı Bakanlığımızca hazırlanan, 26/09/2004 
tarihli ve 5237 sayılı "Türk Ceza Kanunu"nun 12/10/2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; 

8. "DHR 10" kod numarasıyla, 6 ilâ 12 aylık sürede Bakanlığımızca, Adlî Tıp 
Kurumunun çağın ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmasının öngörüldüğü; taslağı 
Bakanlığımızca hazırlanan 19/02/2003 tarihli ve 4810 sayılı "Adlî Tıp Kurumu Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuncun 25/02/2003 tarihli ve 25031 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği: 

9. "DHR 11" kod numarasıyla, 6 ilâ 12 aylık sürede Bakanlığımızca, adlî sicil kayıtları 
için daha düzenli bir sistem kurulmasının öngörüldüğü; taslağı Bakanlığımızca hazırlanan ve 
konuyla ilgili hükümleri de içeren, 02/01/2003 tarihli ve 4778 sayılı "Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"un 11/01/2003 tarihli ve 24990 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; 

10. "DHR 12" kod numarasıyla, 12 aylık sürede Bakanlığımızca, hâkimlerin 
bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlayacak düzenlemeler yapılmasının öngörüldüğü; günümüzde 
meydana gelen sosyal, siyasal ve ekonomik değişiklikler ve Avrupa Birliğine uyum 
kapsamında yapılan yasal düzenlemeler ile yeni kurulan müesseseler karşısında, yargı 
yetkisinin yerine getirilmesinde en önemli rolü üstlenen hâkim ve savcılar hakkındaki 
kanunların yeniden gözden geçirilmesinin gerekli bulunması nedeniyle, 24/02/1983 tarihli ve 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 26/04/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 08/05/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanun ile 
30/07/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununda değişiklik 
yapılmasını öngören "Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları 
gündeminde bulunduğu; 

11. "DHR 13M kod numarasıyla, sürekli olarak Bakanlığımızca, temel kanunların 
yenilenmesinin öngörüldüğü; bu bağlamda taslakları Bakanlığımızca hazırlanan; 26/09/2004 
tarihli ve 5237 sayılı "Türk Ceza Kanumı"nun 12/10/2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmî 
Gazetede; 04/12/2004 tarihli 5271 sayılı "Ceza Muhakemesi Kanunu"nun 17/10/2004 tarihli 
ve 25673 sayılı Resmî Gazetede; 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı "Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"un 29/12/2004 tarihli ve 25685 sayılı Resmî Gazetede; 
17/07/2004 tarihli ve 5233 sayılı "Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması 
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Hakkında Kanun"un 27/07/2004 tarihli ve 25535 sayılı Resmî Gazetede; 26/09/2004 tarihli ve 
5235 sayılı "Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 07/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazetede; 
14/04/2004 tarihli ve 5133 sayılı "Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama 
Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 20/04/2004 tarihli ve 25439 
sayılı Resmî Gazetede; 02/03/2005 tarihli ve 5308 sayılı "İş Mahkemeleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 18/03/2005 tarihli ve 25759 sayılı Resmî Gazetede; 
02/03/2005 tarihli ve 5308 sayılı "İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun"un 18/03/2005 tarihli ve 25759 sayılı Resmî Gazetede; 30/03/2005 tarihli ve 5326 
sayılı "Kabahatler Kanunu'nun ise 31/03/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; 

Öle yandan: 

a) Dünyada ve Ülkemizde yaşanan, toplumsal, sınaî, ekonomik ve teknik gelişmeler 
ile globalleşmenin getirdiği değişimler karşısında yetersiz kaldığı görülen 818 sayılı Borçlar 
Kanununun yerini almak üzere, ilgili mevzuat ve kaynak kanunlarda gerçekleşen 
değişikliklerle paralelliğin sağlanması, dilinin sadeleştirilmesi, uygulamada karşılaşılan 
sorunların giderilmesini amaçlayan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısf'nın bakanlıkların, yüksek 
mahkemelerin, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulduğu, gelen görüşler 
değerlendirildikten sonra Tasarıya son şeklinin verilerek Başbakanlığa sunulacağı; 

b) Dünyada ve Ülkemizdeki ekonomik ve ticarî hayatta meydana gelen gelişim ve 
değişimlere paralel olarak hazırlanan "Türk Ticaret Kanunu Tasarısının bakanlıkların, 
yüksek mahkemelerin, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulduğu, gelen görüşler 
değerlendirildikten sonra Tasarıya son şeklinin verilerek Başbakanlığa sunulacağı; 

c) 20/05/1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 
Hakkında Kanunun, yirmi yılı aşkın bir süreden beri yürürlükte olmasından dolayı, toplumsal, 
siyasal, sosyal ve ekonomik değişimler karşısında eskimiş olan ve günün şartlarına göre 
ihtiyaçlara cevap vermeyen yönlerinin ıslah edilmesi için gerekli değişikliklerin yapılmasını, 
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunuyla getirilen yeni hükümlere 
uygunluğunun sağlanmasını ve Avrupa Birliği Mevzuatıyla uyumlu hâle getirilmesini 
amaçlayan "Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısının 
Başbakanlığa sunulduğu; 

12. "DHR 14" kod numarasıyla, 12 ay ve üzeri sürede Bakanlığımızca, davaların kısa 
sürede sonuçlandırılmasını sağlamak üzere Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunları 
ile İdarî Yargılama Usulü Kanununda değişiklik yapılmasının öngörüldüğü; bu bağlamda 
taslağı Bakanlığımızca hazırlanan; 

a) 12/02/2004 tarihli ve 5092 sayılı "İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun"un 21/02/2004 tarihli ve 25380 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe 
girdiği; 

b) 26/09/2004 tarihli ve 5235 sayılı "Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge 
Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında KanuıAm 07/10/2004 tarihli 
ve 25606 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; 
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c) 26/09/2004 tarihli ve 5236 sayılı "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"un 07/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; 

d) 04/12/2004 tarihli ve 5237 sayılı "Ceza Muhakemesi KanumTnun 17/12/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; 

Öte yandan: 

a) Bakanlığımızca hazırlanan "Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nın Başbakanlığa sunulduğu; 

b) Yargı reformu çerçevesinde, 18/06/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununda uygulamadan kaynaklanan aksaklıkları gidermeyi, davaların hızlı, 
basit, en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesini ve bir kısım uyuşmazlıkların nizasız 
kaza, sulh, uzlaşma gibi yöntemlerle çözümünün sağlamayı, karşılaştırmalı hukuktaki 
gelişmeleri hukuk yargılamasına yansıtmayı amaçlayan "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
Tasarısı" üzerinde çalışmaların hâlen devam ettiği; 

c) İdarenin işlem ve eylemlerine karşı kişilerin açtıkları davaların makûl süre içinde 
sonuçlandırılması ve yargı kararlarının uygulanması yolunda yargının etkinliğinin 
sağlanmasında, çağdaş hukuk sistemlerinde gelişen yöntemlerin hukukumuza aktarılmasının 
gerekliliği ile son yıllarda uluslararası alanda ve Ülkemizde Devlet-kişi ilişkilerinde yaşanan 
ve kişilerin bu ilişkide hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesini hedef alan düzenlemeler 
karşısında 06/01/1982 tarihli ve 2577 sayılı Kanunda da bazı değişikliklerin yapılması 
amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan "İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının Başbakanlığa sunulduğu; 

13. "DHR 15" kod numarasıyla, 12 ay ve üzeri sürede Bakanlığımızca, adliye 
teşkilâtının örgütlenme şekli, görev ve yetki alanları konularında yeni sistemler getirilmesinin 
öngörüldüğü; bu bağlamda taslağı Bakanlığımızca hazırlanan; 

a) 09/01/2003 tarihli ve 4787 sayılı "Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yargılama Usullerine Dair Kanuncun 18/01/2003 tarihli ve 24997 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; 

b) 26/09/2004 tarihli ve 5235 sayılı "Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge 
Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun"un 07/10/2004 tarihli 
ve 25606 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; 

14. "DHR 16" kod numarasıyla, 12 ay ve üzeri sürede Bakanlığımızca, istinaf 
mahkemeleri kurulmasının öngörüldüğü; bu bağlamda taslağı Bakanlığımızca hazırlanan; 

a) 26/09/2004 tarihli ve 5235 sayılı "Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge 
Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun"un 07/10/2004 tarihli 
ve 25606 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; 
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b) 26/09/2004 tarihli ve 5236 sayılı "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"un 07/10/2004 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; 

c) 04/12/2004 tarihli 5217 sayılı "Ceza Muhakemesi KanmTunun 17/10/2004 tarihli 
ve 25673 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; 

d) 02/03/2005 tarihli ve 5308 sayılı "İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun"un 18/03/2005 tarihli ve 25759 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; 

e) 02/03/2005 tarihli ve 5311 sayılı "İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun"un 18/03/2005 tarihli ve 25759 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe 
girdiği; 

15. "DHR 17" kod numarasıyla, 12 ay ve üzeri sürede Bakanlığımızca, ihtisas 
mahkemelerinin sayısı ve çeşitliliğinin artırılmasının öngörüldüğü; bu bağlamda taslağı 
Bakanlığımızca hazırlanan 09/01/2003 tarihli ve 4787 sayılı "Aile Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yargılama Usullerine Dair KanuıV'un 18/01/2003 tarihli ve 24997 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; "Çocukları Koruma Kanunu Tasarısrnın ise, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları gündeminde bulunduğu; 

16. "DHR 18" kod numarasıyla, sürekli olarak Bakanlığımızca, hâkim, savcı ve 
yardımcı adalet personeli açığının giderilmesinin öngörüldüğü; bu bağlamda taslağı 
Bakanlığımızca hazırlanan; 

a) 15/01/2003 tarihli ve 4790 sayılı "Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun"un 26/01/2003 tarihli ve 25005 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı 
ve yürürlüğe girdiği; 

b) 23/07/2003 tarihli ve 4954 sayılı "Türkiye Adalet Akademisi Kanunu"nun 
31/07/2003 tarihli ve 25185 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; 

c) Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilâtında kullanılmak üzere 4000 hâkim-savcı, 
100 adet müfettişi ve 6619 yardımcı personel kadrosu tahsis eden, 25/12/2004 tarihli ve 5267 
sayılı "190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 29/12/2004 tarihli ve 25685 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; 

Öte yandan; 

a) Bakanlığımızın taşra teşkilâtında "Anayasa Mahkemesi raportörü (hâkim-savcı)" 
unvanlı dört adet kadro. Danıştay Başkanlığı Merkez Teşkilâtında "Anayasa Mahkemesi 
raportörü (hâkim-savcı)" unvanlı iki adet kadro ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Merkez 
Teşkilâtı için "raportör (hâkim-savcı)" unvanlı altı adet kadro ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki (II) sayılı cetvellerin ilgili bölümüne eklenmesini amaçlayan ve 
Bakanlığımızca hazırlanan, "190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerin Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Danıştay 
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Başkanlığına Ait Bölümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansf'nın Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Komisyonlan gündeminde bulunduğu; 

b) Bakanlığımız taşra teşkilâtında yer alan ağır ceza cumhuriyet başsavcılıklarının 
bulunduğu ve müstakil adliye binası olan yerlerde, sivil savunma konusunda uzman personel 
ihtiyacını karşılamak üzere 169 adet sivil savunma uzmanı kadrosunun ihdasını amaçlayan ve 
Bakanlığımızca hazırlanan, "190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Komisyonlan gündeminde bulunduğu; 

17. "DHR 19" kod numarasıyla, sürekli olarak Bakanlığımızca, adliye teşkilâtının alt 
yapı eksikliklerinin giderilmesinin öngörüldüğü; adliye binaları, adlî tahsis olunan araç-gereç 
ve diğer donanım, tam ve zamanında adaleti sağlamak için yeterli olmadığından, adliye 
binaları ve diğer fizikî mekânların hizmetin gereklerine uygun olarak tasarlanıp gerekli 
değişikliklerin yapılması ve yeni fizikî mekânların üretilmesinin planlandığı; 

18. "DUR 20" kod numarasıyla, sürekli olarak Bakanlığımızca, infaz sisteminin 
iyileştirilmesinin Öngörüldüğü; bu bağlamda taslağı Bakanlığımızca hazırlanan 13/12/2004 
tarihli ve 5275 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun" un 29/12/2004 
tarihli ve 25685 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği; 13/12/2004 tarihli 
ve 5275 sayılı Ceza Güvenlik ve Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104. maddesinde 
cezalan ertelenen, salıverilen veya haklarında bapis cezası dışında herhangi bir tedbire 
hükmedilen hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psiko-sosyal 
problemlerinin çözülmesi, salıverme sonrası korunması ve yargılanan kişiler hakkında sosyal 
araştırma raporlarının düzenlenmesi ve mağdurun korunması gibi görevleri yerine getirmek 
üzere denetimli serbestlik ve yardım merkezleri kurulması, salıverme sonrasında hükümlülere 
iş sağlanması için koruma kurullarının kuruluşu, çalışma yöntemi ve esaslannın ilgili kanunda 
düzenleneceği belirtildiğinden, 5275 sayılı Kanun gereğince oluşturulması gerekli kurullar ile 
yardım merkezlerinin, söz konusu Kanunun yürürlüğe giriş tarihi itibariyle işleyişini 
sağlayacak düzenlemeler yapılması amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan "Denetimli 
Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanun Tasarısının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi komisyonları gündeminde bulunduğu; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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3.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, 2003-2004 yıllarında Erzurum İline yapılan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek mik
tarına, 

ilişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6156, 6329) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Tarım Bakanı Sn. Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak 

cevaplandırmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Erzurum ilimiz, tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 

ülkemizin sayıiı 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 İyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük Önem taşımaktadır. 

1. Erzurum 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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16.05.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm Bakanı Sn. Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırmasını arz ederim. 

Jg O 
Kemal DEMİREL V 

Bursa Milletvekili 

Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir ilimizdir, tilmizin daha iyi bir düzeye 
gelmesi îçfn hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynaktann daha iyi kullanımı ve gelişmesi İçin ülke 
ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Gümüşhane ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 
- 2004 yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayntmrş olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. ..Aynian ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
T A R I M V E K Ö Y İ Ş L E R Î B A K A N L I Ğ I 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.APK.0.07-211- / 3 f * 6 î 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

t 0 HAZHÎAH 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a)17/05/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11154 sayılı yazı. 
b)27/05/2005 tarih ve A.01 0.GNS.0.10.00.02-11367 sayılı yazı. 

ilgi (a) ve (b) yazılannız ekinde alman Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'e ait 
7/6156 ve 7/6329 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

£ L4st*4^st^t*-VC/£>tsıs. EKLER: 
1-Görüş 6156 ^ Mehmet Mehdi EKER 
2-Görüş 6329 Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/6156 

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. 

SORU 1) Erzurum ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1.23) Erzurum iline ait 2003-2004 yılları arasında yapılan yatırımlar, ayrılan ödenek 
miktarları ve kullanılan ödenek miktarları ekteki tablolarda gösterilmiştir. 

SORU 4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4) Bilindiği üzere Bakanlığımızın yürütmekte olduğu projeler yıllara sari ve etkileri 
uzun yıllar sonucunda ortaya çıkan projelerdir. Bu kapsamda yürütülen projeler doğal afet vb. 
nedenlerden direkt olarak etkilenmekte ve bu nedenle hedeflenen sonuçlara 
ulaşılamamaktadır. Buna rağmen Bakanlığımız söz konusu projeleri en verimli olabilecek 
şekilde sonuçlandırmak için çalışmaktadır. Yürütülmekte olan projelerin büyük bölümü uzun 
vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu 
projeler planlanan sürelerin sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü 
takdirde süre uzatmasına gidilebilecek nitelikte ve büyük çoğunluğu katma değer içeren 
projelerdir. 
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ERZURUM İLİ 2003 YILI YATIRIM PROJELERİ ÖDENEK DURUMU 
ıoo5^t' 

PROJE ADI 

TAŞITLARIN KİRA BAKIM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ (YATIRIM) 

BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 

ÇAYIR-MER' A VE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 

SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 

HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 

SU ÜRÜNLERJ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 

GIDA DENETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 

SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİ PROJESİ 

BİTKİSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 

HAYVANCILIK ARAŞTIRMA PROJESİ 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI ARAŞTİRMA PROJESİ 

TARIMSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA PROJESİ 

G.D.A.B. SULU TARIM ALANLARINDA SULAMA TEKNİĞİ VE MEKANİZASYON EĞİTİMİ 

HAYVAN GEN KAYNAKLARI YERİNDE MUHAFAZA PROJESİ 

BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMA PROJESİ 

KOOPERATİF SURVEY PROJESİ 

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERE YÖNETİCİ VE MUHASEBECİ EĞİTİMİ PROJESİ 

1 

ödenek 
Blokeli Ödenek 
Toplam Giden 
Ödenek 
Blokeli Ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli Ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli Ödenek 
Toplam Giden 
Ödenek 
Blokeli Ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
Ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
Ödenek 
Blokeli Ödenek 
Toplam Giden 
Ödenek 
Blokeli Ödenek 
Toplam Giden 
Ödenek 
Blokeli Ödenek 
Toplam Giden 
Ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
Ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli ödenek 

Miktar 
180.320.000 
155.075.200 
154.554.000 
29.000.000 
24.940.000 
25.071.000 
14.000.000 
12.040.000 
12.205.000 

0 
0 

11.000.000 
47.000.000 
40.420.000 
59.786.000 
9.000.000 
7.740.000 
7.861.000 

13.000.000 
11.180.000 
11.174.000 

161.854.000 
139.194.440 
160.080.000 
47.500.000 
40.850.000 
40.705.000 

150.000 
129.000 
119.000 

45.360.000 
39.009.600 
38.822.000 
68.590.000 
58.987.400 
58.895.000 
46.800.000 
40.248.000 
40.191.000 
20.930.000 
17.999.800 
17.715.000 
1.680.000 
1444.800 
1.443.000 

15.000.000 
12.900.000 
12.189.000 
6.520.000 
5.607.200 
5.570.000 

150.000 
129.000 
128.000 
500.000 
430.000 

Toplam Giden | 429.000 
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ERZURUM İLİ 2003 YILI YATIRIM PROJELERİ ÖDENEK DURUMU 
1.0ÖO"TL ' 

PROJEADI 

TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PROJESİ 

EKOLOJİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ 

GIDA ÖZEL ÖDENEK YATIRIM 

TOPLAM 

ödenek 
Blokeli Ödenek 
Toplam Giden 
Ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli Ödenek 
Toplam Giden 
Ödenek 
Blokeli Ödenek 
Toplam Giden 

Miktar 
' 1.600.000 

1.376.000 
1.375.000 

0 
0 

18.000.000 
10.400.000 
8.944.000 
8.833.000 

0 
0 

40.000.000 
719.354.000 
618.644.440 
726.145.000 

- 1 2 7 -



ERZURUM İLİ 2004 YILI YATİRİM PROJELERİ ÖDE 
PROJE 

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
BİTKİSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (YATIRIM) 
BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI PROJESİ 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
EKOLOJİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ 
G.D.A.B. SULU TARIM ALANLARINDA SULAMA TEKNİĞİ VE MEKANİZASYON EĞİTİ 
PROJESİ (YATIRIM) 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI ARAŞTIRMA PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
HAYVANCILIK ARAŞTIRMA PROJESİ (YATIRIM) 
İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTE 
PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME 
PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
TARIMSAL COĞRAFİK BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA ARAŞTIRMA 
PROJESİ (YATIRIM) 

TÜRKİYE GENETİK KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJESİ - ETÜT P 

TOPLAM 

Gönderilen 
Harcanan 
Kalan 
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YAZILI SORU ÖNERGESt 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/6329 

Gümüşhane 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. 

SORU 1) Gümüşhane ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan Ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1.2.3) Gümüşhane iline ait 2003-2004 yıllan arasında yapılan yatırımlar, ayrılan 
ödenek miktarları ve kullanılan ödenek miktarları ekteki tablolarda gösterilmiştir. 

SORU 4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4) Bilindiği üzere Bakanlığımızın yürütmekte olduğu projeler yıllara sari ve etkileri 
uzun yıllar sonucunda ortaya çıkan projelerdir. Bu kapsamda yürütülen projeler doğal afet vb. 
nedenlerden direkt olarak etkilenmekte ve bu nedenle hedeflenen sonuçlara 
ulaşılamamaktadır. Buna rağmen Bakanlığımız söz konusu projeleri en verimli olabilecek 
şekilde sonuçlandırmak için çalışmaktadır. Yürütülmekte olan projelerin büyük bölümü uzun 
vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu 
projeler planlanan sürelerin sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü 
takdirde süre uzatmasına gidilebilecek nitelikte ve büyük çoğunluğu katma değer içeren 
projelerdir. 

- 1 2 9 -



T.B.M.M. B:113 16.6.2005 0 : 6 

GÜMÜŞHANE İLİ 2003 YILI YATIRIM PROJELERİ ÖDENEK DURUMU 
1.000 TL 

PROJE ADI 

TAŞITLARIN KİRA BAKIM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ (YATIRIM) 

BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 

ÇAYIR-MER' A VE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 

RİZE, BAYBURT, GÜMÜŞHANE KIRSAL KALKINMA PROJESİ 

SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 

HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 

GIDA DENETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 

SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİ PROJESİ 

KOOPERATİF SURVEY PROJESİ 

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERE YÖNETİCİ VE MUHASEBECİ EĞİTİMİ 
PROJESİ 

TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PROJESİ 

EKOLOJİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ 

-
TOPLAM 

Ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
Ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
Ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli Ödenek 
Toplam Giden 
Ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
Ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli Ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli Ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
ödenek 
Blokeli Ödenek 
Toplam Giden 
Ödenek 
Blokeli ödenek 
Toplam Giden 
Ödenek 
Blokeli Ödenek 
Toplam Giden 

Miktar 
59.850.000 
51.471.000 
51.301.000 
26.000.000 
22.360.000 
22.484.000 
1.000.000 

860.000 
880.000 

1.000.000 
860.000 
880.000 

0 
0 

• 1.000.000 
26.180.000 
22.514.800 
23.014.000 
11.000.000 
9.460.000 
9.628.000 

11.000.000 
9.460.000 

14.450.000 
24.000.000 
20.640.000 
20.522.000 
7.400.000 
6.364.000 
6.329.000 

150.000 
129.000 
119.000 
40.000 
34.400 
33.000 

500.000 
430.000 
429.000 

6.000.000 
5.160.000 

13.009.000 
0 
0 

1.500.000 
10.000.000 
8.600.000 
8.332.000 

184.120.000 
158.343.200 
173.910.000 
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GÜMÜŞHANE ILI 2004 YILI YATIRIM PROJELERİ ÖDE 
PROJE 

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ TARIMSAL ÜRETİM VE TEKNİK DESTEK PROJESİ 
EKOLOJİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ (YATIRIM) 
RİZE-BAYBURT-GÜMÜŞHANE KIRSAL KALKINMA PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
ŞU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 

TOPLAM 

Gönderilen 
Harcanan 
Kalan 
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4.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, ihraç edilen meyve-sebzelerin iade edilmesine 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6158) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN t 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - Bakanlığınız döneminde yurt dışına ihraç edilen meyve ve sebzelerden 
ne kadarı geri gönderilmiştir? 

2 - İhraç edilen meyve ve sebzelerin geri gönderilme gerekçesi nelerdir? 

3-Geri gönderilen meyve ve sebzelerle ilgili olarak ne gibi işlemler 
yapılmaktadır? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.12.0APK.0.07-211-/.T>£9 
Konu -.Yazılı Soru Önergesi 16 HAZİRAN 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 17.05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11154 sayıl» yazı. 

ilgi yazınız ekinde alınan, Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'a ait 7/6158 esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: ' Mehmet Mehdi EKER 
1 -Görüş 7/6158 Bakan 

- 1 3 2 -
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Mehmet ERASLAN 
Hatay Milletvekili 

Esas No : 7/6158 

SORU l)Bakanlığınız döneminde yurt dışına ihraç edilen meyve ve sebzelerden ne kadarı 
geri gönderilmiştir? 

CEVAP 1) 2003 ve 2004 yılları arasında, uygulayıcı illerimizden Bakanlığımıza intikal eden 
verilere göre, yurt dışına ihraç edilip» ülkemize geri gönderilen yaş sebze meyve miktarları 
aşağıda belirtilmiştir. 

YILI ÜRÜN MİKTAR 
2003 Sebze 

(Taze Kırmızı Biber, Soğan) 85.868 kg. 

2004 Sebze 
(Hıyar, Domates, Sarımsak,Patlıcan 
Dolma Biber, Sakız Kabağı) 196.240 kg. 

2004 Meyve 
(Limon, Mandarin, Hurma, Karpuz, 
Kavun, Greyfurt, Nar) 402.976 kg. 

TOPLAM =685.084 kg. (Yaklaşık 700 ton.) 

Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından yaş meyve 
ve sebze ile ilgili olarak Hızlı Alarm Sistemi kapsamında Bakanlığımıza 2002 yılında 20 adet, 
2003 yılında 4 adet, 2004 yılında 3 adet, 2005 yılı için ise Mayıs ayı itibarı ile 3 adet bildirim 
gönderilmiştir. 

ihraç edilen yaş meyve ve sebzeler ile ilgili bilgiler Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda, geri dönen 
yaş meyve ve sebze miktarları hakkında kesin bilgiler ise Gümrük Müsteşarlığında 
bulunmaktadır. 

SORU 2 ) thraç edilen meyve ve sebzelerin geri gönderilme gerekçesi nelerdir? 

CEVAP 2)Ülkemizden ihraç edilen yaş meyve sebzelerde Avrupa Birliği ilgili 
gümrüklerinde ve markette yapılan kontrolleri sonucunda kabul edilebilir limitlerin üzerinde 
pestisit kalıntısı tespit edilmesi nedeniyle geri gönderilmiştir. Alman tedbirler sonucunda geri 
gönderilme sayısı çok azalmıştır. 

SORU 3 ) Geri gönderilen meyve ve sebzelerle ilgili olarak ne gibi işlemler yapılmaktadır? 

CEVAP 3 ) Ülkemizden ihraç edilen yaş meyve ve sebzelere ilgili gümrüklerde yapılan 
kontroller sonucunda kabul edilebilir limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı tespit edilmesi 
sebebiyle geri gönderilen ürünler ile ilgili olarak ülkemize giriş aşamasında ilgili gümrük 
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müdürlüğü tarafından Bakanlığımız taşra teşkilatına durumun bildirilmesi halinde ülkemiz-
mevzuatına göre gerekli kontroller yapılmakta ve uygun olması durumunda girişine izin 
verilmekte veya ihracatçı tarafından bu Iimitlerdeki geri dönen ürünü kabul edeceğini bildiren 
başka bir ithalatçı ülkeden uygunluk belgesi getirmek kaydıyla o ülkeye ihracat 
yapı labümektedir. 

Ayrıca, insan sağlığını tehdit etmeyen ve gıda güvenliği tehlikesi içermeyen ve ticari 
anlaşmazlıktan dolayı dönen partiler Bakanlığımız kontrolüne tabi tutulmadan yurt içine 
alınmaktadır. 

Geri dönen ürünler 5179 sayılı yasa kapsamına göre insan sağlığını tehlikeye sokan tehlike 
içeriyor ise gümrüklerde tekrar kontrole tabi tutulmakta ve bu ürünlerin yurt içine girişine izin 
verilmemektedir. 

Uygun olmaması durumunda, insan sağlığına zararlı ise gümrük mevzuatına göre gümrük 
müdürlüklerince imha edilmektedir. 

5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Aksaray İline yapılan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı (7/6190) 

05.05.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ 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. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 16APK605ARGE-090 - 226$Z föf 6 / 2005 
Konu : Soru Önergesi 

231V 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İ lg i ; T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 17/05/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02-11154 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/6190-11144 Esas No'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

E K L E R : Atma KOÇ 
. „ Bakan 
l - Cevap 
2- Cetve! 

B U R S A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N K E M A L D E M İ R E L * İN 7 /6190-11144 
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 N E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N A N 

B A K A N L I Ğ I M I Z C E V A B I 

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 btlyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Aksaray ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2: Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3: Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3: Bakanlığımca, 2003-2004 yıllan yatırım programları çerçevesinde Aksaray 
ilinde yapılması planlanan yatırım projeleri ve aynlan ödenek miktarları ile 2003-2004 yıllan için 
kullandırılan ödenek miktarlarını içeren liste ekte sunulmaktadır. 

SORU 4: Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebebi nedir? 

CEVAP 4: Ekli listede yer alan çalışmalarımız ve yatırımlarımız, bütçe imkanları 
çerçevesinde tamamlanmaktadır. 

1 3 5 -
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YIL 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 YILINDA AKSARAY İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 
(Milyar TL.) 

İL - İLÇE 

AKSARAY 
İL ÖZ.İD.MD. 

GÜZELYURT 
BEL.BŞK. 

AKSARAY 
(Merkez) 

AKSARAY 
(Merkez) 

AKSARAY 
(Merkez) 

AKSARAY 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Turizm Bölge Alan Merkezleri İle Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Turizm Bölge Alan Merkezleri İle Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Makine Teçhizat Alımı ve Donatımı 

Kültür Merkezleri Yapımı 

Kütüphanelere Basılı Malzeme Temel Fiş Alımı 

Gezici Kütüphane Otobüs Onarımı 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

200 

60 

3 

380 

1 

5 

649 

YİL 

2004 

2004 

AKSARAY İLİ 2004 YILI YATIRIM PROGRAMI 
(Milyar TL.) 

İL - İLÇE 

AKSARAY 
(Merkez) 

AKSARAY 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kütüphane Binası Onarımı 

Hizmet Binası Onarımı 

TOPLAM 

2004 YILI 
ÖDENEĞİ 

50 

6 

56 

YIL 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 YILINDA AKSARAY İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 
(Milyar TL.) 

İL - İLÇE 

AKSARAY 
İL ÖZ.İD.MD. 

AKSARAY 
ÎL ÖZ.İD.MD. 

IHLARA 
BEL.BŞK. 

AKSARAY 
(Merkez) 

AKSARAY 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞtN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

Hizmet Yapılan Bakım Onarım 

Turizm Bölge Alan Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uygu. 

Personel Bilgisayar Sistemi 

Aksaray Müzesi Teşhir Tanzimi 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

74 

10 

20 

5 

150 

259 
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6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, 2003-2004 yıllarında Erzurum İline yapılan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı (7/6191) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

<=Jzt^J — J—s 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

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. 

1. Erzurum ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 -
2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar İçin 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. 

K Ü L T Ü R V E TURİZM BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S a y ı : 16APK605ARGE-090 <~ 22-£ S"C- jf=>/ g I 2005 
K o n u : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

İ lg i : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 17/05/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02-İ1154 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DRMİREL'in 7/6191-11183 Esas No'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

E K L E R : 
l -Cevap 
2- Cetve! Atilla KOÇ 

Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/6191-11183 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

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. 

SORU 1: Erzurum ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2: Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3: Ayrılan Ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3: Bakanlığımca, 2003-2004 yılları yatırım programları çerçevesinde Erzurum 
ilinde yapılması planlanan yatırım projeleri ve ayrılan ödenek miktarları ile 2003-2004 yılları için 
kullandırılan ödenek miktarlarını içeren liste ekte sunulmaktadır. 

SORU 4: Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebebi nedir? 

CEVAP 4: Ekli listede yer alan çalışmalarımız ve yatırımlarımız, bütçe imkanları 
çerçevesinde tamamlanmaktadır. 

- 1 3 8 -
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ERZURUM İLİ 2003 YILI YATIRIM PROGRAMI 
(Milyar TL.) 

YIL 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

İL - İLÇE 

ERZURUM 
(Merkez) 
ERZURUM 
(Hınıs) 
ERZURUM 
(Merkez) 
ERZURUM 
(Merkez) 
ERZURUM 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Koruma Kurulu Binası Onarımı 

Kültür Merkezi Yapımı 

Kültür Merkezi 
Koruma Kurulu Binası Rölöve, Restorasyon 
Proje 

İl Halk Kütüphanesi 
TOPLAM 

2003 YILI 
ÖDENEĞİ 

50 

1 

500 

40 

500 
1.091 

2003 YILINDA ERZURUM İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 
(Milyar TL.) 

YIL 
2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

İL-İLÇE 
ERZURUM 
(Merkez) 
ERZURUM 
(Merkez) 
ERZURUM 
(Merkez) 
ERZURUM 

JMerkez) 
PAZARYOLU 
BEL.BŞK. 
ÇAT 
BEL.BŞK. 
KARAYAZI 
BEL.BŞK. 
MADENKOPRUBAŞI 
BEL.BŞK 
ERZURUM 
ÎLÖZ.İD.MD. 
ERZURUM 
(Merkez) 
ERZURUM 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Makine Teçhizat Alımı ve Donatım 

Kültür Merkezleri Büyük Onarımı 
Kütüphaneler Basılı Malzeme Temel Fiş 
Alımı 
Geleneksel El Sanatlarımızın Öğretilmesi, 
Yaşatılması ve Yaygınlaştırılması 
Turizm Bölge Alan Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Alty. Uyg. 
Turizm Bölge Alan Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Alty. Uyg. 
Turizm Bölge Alan Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Alty. Uyg. 
Turizm Bölge Alan Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Alry.Uyg. 
Doğal Kültürel Varlıklar ile Turizmin .Çeş. 
Yayla ve Kaplıca Turizmi Altyapı .Uyg. 

Erzurum Anıtları Onarımı 

Hizmet Yapıları Onarımı 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

2 

97 

1,5 

8,825 

10 

10 

10 

10 

625 

350 

150 
1.274,325 
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ERZURUM İLİ 2004 YILI YATIRIM PROGRAMI 
(Milyar TL.) 

YIL 

2004 

~ 

İL-İLÇE 

ERZURUM 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

İl Halk Kütüphanesi 

TOPLAM 

2004 YILI 
ÖDENEĞİ 

350 

350 

2004 YILINDA ERZURUM İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 
(Milyar TL.) 

YIL 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

İL-İLÇE 

ERZURUM 
(Hınıs) 

ERZURUM 
İLÖZ.İD.MD. 

ERZURUM 
(Merkez) 

ERZURUM 
(Merkez) 

ERZURUM 
(Merkez) 

ERZURUM 
(Merkez) 

ERZURUM 
(Merkez) 

OLTU 
BELBŞK. 

ŞENKAYA 
BELBŞK. 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezleri Yapımı 

Hizmet Yapıları Bakım Onarım 

Personel Bilgisayar Sistemi 

Erzurum Arkeoloji Müzesi Teşhir Tanzimi 

Selçuklu Tarihi Mezarlıkları ve Osmanlı Dini 
Mimari örneklerinin Bakım Onarımı Çevre 
Düzenlemesi Teşhir Tanzim 

Anıt Onarımları 

Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Teşhir Tanzim 
ve Çevre Düz. 

Turizm Bölge Alan ve Merkezleri İle Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Turizm Bölge Alan ve Merkezleri İle Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

1 TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

500 

50 

10 

100 

700 

230 

100 

20 

10 

1.720 
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7.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSÎN'in, Almanya'nın, Alman vatandaşı Türklere yönelik uy
gulamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6202) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. . 

Saygılarımla, I \ A 

^Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Almanya'da yaşayan ve bu ülke vatandaşı olan 100 bine yakın 
Türk, 2000 yılından itibaren, gizlice Türk vatandaşlığına da geçtikleri 
nedeniyle ve Alman yasaları çifte vatandaşlığı kabul etmediğinden, 
Alman vatandaşlığından çıkarılıp, yabancılar statüsüne alınmaktadır. 
Nitekim, Türk kökenlilere çifte vatandaşlık sorgu mektupları gönderilmiş 
ve dolayısıyla, Alman vatandaşlığından çıkarma süreci başlatılmıştır. 

Alman Bakan Schily, bu konuyla ilgili olarak, (yasalarımızın 
delinmesine izin vermeyeceğiz) diyerek, kararlılığını belirtmiştir. Türkiye 
ise, aynı zamanda Türk vatandaşı da olan, bu durumdaki 100bine yakın 
Türk'ün arkasında durmak ve haklarını korumak için, etkin bir çaba 
göstermemektedir. Esasen, Almanya'yı vatandaşlık nedeniyle 
küstürmemek için, bu soruna ilgisiz kalındığı iddiaları vardır. 

Bu konularla ilgili, 14.2.2005 ve 4,4,2005 tarihlerinde verdiğim iki 
soru önergesine, içtüzüğün 99/2 maddesine rağmen, bugüne kadar 
cevap verilmemiştir. Hükümetin ve ilgili Bakanın bu tutumu bile, soruna 
ilgisizliğini göstermektedir. 

1- Alman vatandaşı iken, gizlice Türk vatandaşlığına da geçen 
Türkler, neden uyarılmadı? Bu durumdaki 100 bine yakın Türk'ün yardım 
çığlıklarını duymuyormusunuz? 

2- AB konusunda Almanya'yı küstürmemek için, bu ülkedeki çifte 
vatandaş durumunda olan Türklerin feda edileceği doğru mu? Olayın 
insani boyutu sizi ilgilendirmiyor mu? 

- 1 4 1 -
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B050NÜV0060004.106/ 1 = ^ 3 6 IS-/R&20O5 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 21/02/2005 günlü ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4921-9401/29063 
sayılı yazı. 

b) 29/04/2005 günlü ve B050NÜV0060004.106/17566 sayılı yazı. 
c) 14/04/2005 günlü ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5533-10403/31480 

sayılı yazı. 
d) 04/05/2005 günlü ve B050NÜV0060004.106/17571 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in tarafıma tevcih ettiği 7/6202 esas nolu yazılı 
soru önergesi incelendi. 

1- Çıkma izni almak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından ayrılan kişilerin 
yeniden Türk vatandaşlığına alınmalarında mevzuatımız açısından bir engel bulunmamaktadır. 

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 8 inci maddesi yeniden alınma yoluyla Türk 
vatandaşlığının kazanılması durumunu düzenlemiştir. Bu madde çıkma izni alarak ya da başka bir 
sebeple Türk vatandaşlığını kaybedenlere başvurmaları halinde Türk vatandaşlığını yeniden 
kazanma hakkını vermektedir. Yeniden Türk vatandaşlığına alınma işlemi kişinin bizzat hür 
iradesiyle ilgili makamlar kanalıyla müracaat etmesi ve kanunda aranılan şartların varlığı halinde 
gerçekleşmektedir. Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmiş olan Türk vatandaşlarının 
yeniden alınma talepleri herhangi bir kanuni engel bulunmaması şartıyla olumlu olarak 
değerlendirilmektedir. 

Türkiye hiç bir zaman söz konusu vatandaşlarımızın Türk vatandaşlığına dönmeleri için 
bir telkin ve tavsiyede bulunmamış, yapılan başvurularda mevzuatın gereğini yerine getirmiştir. 
Bunun yanında bu eğilimi azaltmaya yönelik olarak mevzuat değişikliğine gidilmiş ve 403 sayılı 
Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi değiştirilerek bir nevi ayrıcalıklı yabancılar 
statüsü oluşturulmuştur. Bu madde ile "Doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından 
vatandaşlıktan çıkma izni alanların ve bunların vatandaşlıktan çıkma belgesinde kayıtlı reşit 
olmayan çocuklarının; Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin 
hükümler saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tâbi olmak 
şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmalarına " imkan 
tanınmıştır. 

Anılan Kanunun 8 ve 29 uncu maddeleri birlikte değerlendirildiğinde Türk 
vatandaşlarının ülkemiz ile bağlarını koparmadan, yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığını alarak 
orada sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda aktif rol oynamalarının sağlandığı görülecektir. 

2- Alman Vatandaşlık Yasasının 25 inci maddesinin sonucu olarak Alman vatandaşlığını 
kaybedecek kişilerin sorunları her iki ülkeyi ilgilendiren ortak, insani bir sorundur. 

Türkiye, Almanya ile karşılıklı uzlaşabileceği, çifte uyruklu vatandaşlarının Türk 
vatandaşlığından çıkma izni alabilmelerini sağlayacak bir süre verilmesiyle ilgili olarak bir 
anlaşma imzalanması konusunda ikili çalışmaların yapılması için teklifte bulunulmuştur. Konu 
Bakanlar ve Başbakanlar düzeyindeki ikili görüşmelerde gündeme getirilmiş ve bu husus Alman 
basınında da Türkiye'nin konuya yaklaşımı yönünde yorumlarla yankı bulmuştur. 

Konu ile ilgili olarak ilgi (a) ve (c)'de kayıtlı soru Önergelerine ilgi (b) ve (d)'de kayıtlı 
olan yazılarımız ile cevap verilmiştir. 

Arz ederim. 

Vbdülkadir AKSU 
Bakan 
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5.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Devlet Denetleme Kurulunun hazırladığı raporlara iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı 
(7/6213) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan SnJtTayyip Erdoğan tarafından 
yazdı olarak cevaplandınlmasınt Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

İlgi : (a) 7/4879 esas sayılı yazılı soru Önergem. 
(b) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn.Mehmet Ali Şahin imzalı 

24.3.2005 tarih-1976 sayılı cevap. 

İlgi (a) önergeyle; 58 ve 59. Hükümetler döneminde, Başbakanlık Makamı'na 
Devlet Denetleme Kurulu tarafından intikal ettirilen raporlar ile ilgili süreç konusunda bilgi talep 
olunmuştur. İlgi (b) cevapta; Devlet Denetleme Kurulu tarafindan 19 adet dosyanın hazırlandığı, 
bu dosyalardan 2'sinin doğrudan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denizcilik MüstesarlığVna 
gönderildiği, diğer 17 adet dosyanın ise Başbakanlık Makamı'na intikal ettiği; bu dosyaların 
Başbakanlık tarafından yetkili mercilere 2443 saydı Yasanın 6. maddesi gereğince 45 gön içinde 
intikal ettirildiği ve Başbakanlık Makamı'nda herhangi bir sebeple bekletilen raporun söz konusu 
olmadığı cevaben bildirilmiştir. 

Bu gelişme sonucunda, aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmuştur; 

Başbakanlık Makamı tarafindan ilgili mercilere intikal ettirildiği ifade 
edilen 17-adet dosya, hangi tarihte yetkili mercilere intikal ettirilmiştir? 

Yetkili mercilere intikal eden bu dosyalar hangi aşamadadır? 

Bu raporlarla ilgili olarak hangileri için dava açılmıştır? 

Bu davaların niteliği nedir? 

Bu davalarla ilgili gelişmeler nedir? Sonuçlanan var mıdır? Davalar 
ne şekilde sonuçlanmıştır? 

Devlet Denetleme Kurulu tarafından doğrudan Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı ve Denizcilik Müsteşarlığına intikal ettirilen 2 adet dosyayla ilgili 
gelişmeler nedir? 

- 1 4 3 -
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T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ L ^ T7\ 
K o n u : HjOÜ 

/<9..jJ(U2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ : a) TBMM Başk.nın, 24.05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/6213-11297/33569 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 30.05.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-446-18/243Ö 
sayılı yazısı. 

c) Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığının, 06.06.2005 tarih 
ve B.01.0.DDK-48-101 sayılı yazısı. 

d) Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının, 14.06.2005 tarih ve B.02.0.TKB/ 
092/0783 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'm, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/6213 esas nolu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Ek: 1) İlgi (c) yazı • Devlet Bakanı ve 

2 ) İlgi (d) yazı ve eki • Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I 
Devlet Denet leme Kurulu 

SAYİ : B.01.0.DDK.-48-101 06.06.2005 
K O N U : Soru Önergesine İlişkin Bilgi 

D E V L E T BAKANLİĞİ V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 

(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ: 01.06.2005 günlü, B.02.0.002/3987 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen C H P Konya Milletvekili Atilla KART*in önergesinde 

"Devlet Denet leme Kurulu tarafından doğrudan Ankara Cumhur iyet Başsavcıl ığı ve 

Denizcilik Müs te şa r l ı ğ ına intikal ettirilen 2 adet dosyayla ilgili gelişmeler*' 

sorulmaktadır . 

1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 2003/7 sayılı Kurul Raporuna 

konu olaylar hakkında yapılan hazırlık soruşturması takipsizlik kararıyla 

sonuçlanmıştır . 
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2. Denizcilik Müsteşarlığına gönderilen 2004/6-1 sayılı Kurul Raporu üzerine 

Müsteşarlıkça yükleniciler hakkında İstanbul ve Çanakkale Cumhuriyet 

Başsavcıhklanna suç duyurusunda bulunulduğu, görevliler hakkında işlem yapılması 

için Başbakanlık Teftiş Kurulunca düzenlenen rapoının Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığına gönderildiği Kurulumuza iletilen bilgilerden anlaşılmıştır. 

Ara ederim. 

Dr. Alparjlan NAZLIOĞLU 

Cumhurbaşkanlığı 

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Sayı : B.02.0.TKB./^<fc A?xp.? t(f.JÛÂl 2005 
Konu : ' r* + 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

îlgi : 01/06/2005 tarihli ve B.02.0.002/3987 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sn. Atilla KABT'ın 7/6213 Esas Nolu sora önergesine verilecek 
cevapta değerlendirilmek üzere hazırlanan bilgi notu ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

a 'A-U-v 
ÖmerDİNÇER 

Müsteşar 

14.06.2005 
EKLER: 4380 
Ek: 1- Bilgi Notu. 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SN.ATİLLA KARTIN 7/6213 ESAS NOLU 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU ' 

A- 58 ve 59. Hükümetler döneminde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 
tarafından Başbakanlığa intikal ettirilen Raporlarla ilgili olarak aşağıdaki hususlara yer 
verilmiştir. 

1- Etibank A.Ş., "2002/10 sayılı Rapor." 

20/11/2002 tarihinde Başkanlığımıza intikal eden Yönetimi Tasamıf Mevduatı Sigorta 
Fonuna Devredilen Htibank A.Ş.'ye İlişkin 09/10/2002 tarihli Araştırma ve Denetleme Raporu 
ile bir adet ek rapor, Başbakanlık Makamının 08/01/2003 tarihli ve Teftiş. M.017 sayılı 
Onaylan gereğince 14/01/2003 tarihli ve 092/0094 sayılı yazıyla yetkili mercilere 
gönderilmiştir. BDDK Başkanlığından alman 22/04/2003 tarihli, 4783 sayılı yazıda, konu 
hakkında açılan ceza ve tazminat davalarına ilişkin bilgilere yer verilmiş ve bu bilgiler DDK'ya 
intikal ettirilmiştir. 

2- Sümerbank A.Ş., "2002/11 sayılı Rapor." 

19/11/2002 tarihinde Başkanlığımıza intikal eden Yönelimi Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna Devredilen Sümerbank A.Ş.'ye İlişkin 04/11/2002 tarihli Araştırma ve Denetleme 
Raporu ile bir adet ek rapor , Başbakanlık Makamının 08/01/2003 tarihli ve Teftiş.M.019 sayılı 
Onayları gereğince 09/01/2003 tarihli ve 092/0048 sayılı yazıyla yetkili mercilere 
gönderilmiştir. BDDK Başkanlığından alınan 14/05/2003 tarihli, 5646 sayılı yazıda, konu 
hakkında açılan ceza ve tazminat davalarına ilişkin bilgilere yer verilmiş ve bu bilgiler DDK'ya 
İntikal ettirilmiştir. 

3- Rekabet Kurumu Başkanlığı, "2002/12 sayılı Rapor." 

04/12/2002 tarihinde Başkanlığımıza intikal eden Rekabet Kurumunun 1999, 2000, 
2001 Yıllan İş ve İşlemlerinin Araştırma ve Denetlenmesine ilişkin 25/11/2002 tarihli rapor, 
23/01/2003 tarihli ve 0167 sayılı yazıyla yetkili mercilere gönderilmiştir.Ayrıca, Başbakanlık 
Makamının 08/01/2003 tarihli veTlIFTÎŞ.M:018 sayılı Onayları gereğince lojman , taşıl, yakıt 
ve benzeri harcamalara ilişkin konularla ilgili olarak Başbakanlık Müfettişlerince 05/06/2003 
tarih, 21/03-66 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş olup, Başbakanlık Makamından 
14/07/2003 tarihli ve TF.FTİŞ. M:177 sayılı Olur alınarak 15/07/2003 tarih, 1390-1393 sayılı 
yazıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve diğer yetkili yerlere gönderilmiştir. Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen konu, taşıt kullanımına ilişkindir. 

4- TMSFye Devredilen Bankalar, "2003/1 sayılı Rapor." 

17/01/2003 tarihinde Başkanlığımıza intikal eden Tasfiye Rdilen Veya Yönelimi 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalarla İlgili 10/01/2003 tarihli Araştırma ve 
Denetleme Raporu ile 5 adcı ek rapor, 29/01/2003 tarihli ve 092/0199 sayılı yazıyla yetkili 
mercilere gönderilmiştir. 
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5- Özel Çevre Koruma Kurumu, "2003/2 sayılı Rapor." 

29/01/2003 tarihinde Başkanlığımıza inüka! eden Özel Çevre Koruma Kurumu 
Başkanlığının 2001-2002 Yılları Arasındaki Eylem ve İşlemlerine İlişkin 22/01/2003 tarihli 
Araştırma ve Denetleme Raporu, 18/02/2003 tarihli ve 094/0305 sayılı yazıyla yetkili mercilere 
gönderilmiştir. 

6- Atatürk Orman Çiftliği Taşınmazları, "2003/3 sayılı Rapor." 
25/02/2003 tarihinde Başkanlığımıza intikal eden Atatürk Orman Çiftliği Taşınmazlarının 
Yönetilip İşletilmesine İlişkin 05/02/2003 tarihli Araştırma ve Denetleme Raporu, 28/02/2003 
tarihli ve 094/0393 sayılı yazıyla yetkili mercilere gönderilmiştir. 

7- SHÇEK Genel Müdürlüğü, "2003/4 sayılı Rapor." 

04/04/2003 tarihinde Başkanlığımıza intikal eden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumunun Korunmaya Muhtaç Çocuklarla İlgili Çalışmalarına İlişkin 01/04/2003 tarihli 
Araştırma ve Denetleme Raporu, 16/04/2003 tarihli ve 094/0766 sayılı yazıyla yetkili mercilere 
gönderilmiştir. 

S- Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, "2003/5 sayılı Rapor." 

06/05/2003 tarihinde Başkanlığımıza intikal eden Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğünün 2001-2002 Yılları Eylem ve İşlemlerine İlişkin 25/04/2003 
tarihli Araştırma ve Denetleme Raporu, 29/05/2003 tarihli ve 094/1074 sayılı yazıyla yetkili 
mercilere gönderilmiştir. 

9- Elektrik Enerjisi Üretimi, "2003/6 sayılı Rapor." 

24/07/2003 tarihinde Başkanlığımıza intikal eden Elektrik Enerjisi Üretimi Alanında 
Sürdürülen Yap-İşlet-Devrel (YÎD), Yap-İşlel (Yİ) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) 
Uygulamaları Hakkında 21/07/2003 tarihli Araştırma Raporu, 01/08/2003 tarihli ve 094/1531 
sayılı yazıyla yetkili mercilere gönderilmiştir. 

10- RTÜK Başkanlığı, "2003/7 sayılı Rapor," 

12/01/2004 tarihinde Başkanlığımıza intikal eden Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun. 
2001, 2002 ve 2003 Yılları Eylem ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi hakkında 
26/09/2003 tarihli rapor. 20/02/2004 tarihli ve 092/283 sayılı yazımız ile yetkili mercilere 
gönderilmiştir. Rapordaki bazı tespitlerle ilgili olarak Başbakanlık Makamının 29/01/2004 
tarihli ve TEFTtŞ.M:025 sayılı Oluru gereğince Başbakanlık Müfettişleri tarafından 
30/07/2004 tarihli ve 13/04-03 sayılı İnceleme raporu düzenlenmiş ve DDK'ya gönderilmiştir. 
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İ1- TRT Genel Müdürlüğü, "2004/1 sayılı Rapor." 

09/02/2004 tarihinde Başkanlığımıza intikal eden Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumunun Eylem ve İşlemleri ile ilgili 07/01/2004 tarihli Araştırma ve Değerlendirme 
Raporu, 11/03/2004 tarihli ve 095/0449 sayılı yazıyla yetkili mercilere gönderilmiş ve ön 
inceleme raporları düzenlenmiştir. Rapor, personel alımında gerçekleştirilen usulsüzlükler 
konusunda ise düzenlenen ön inceleme raporuna bağlı olarak Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Konu hakkında Danıştay 1. Dairesince soruşturma izni 
verilmemesi kararı verilmiştir. 

12- Temel Eğitim Programı, "2004/2 sayılı Rapor." 

24/02/2004 tarihinde Başkanlığımıza intikal eden Temel Eğitim Programı ve Bu 
Programın Gerçekleştirilmesinde 16/08/1997 Günlü, 4306 Sayılı Yasanın Katkılarının 
Araştırılıp Denetlenmesi hakkında 12/02/2004 tarihli Rapor, 26/02/2004 tarihli ve 094/0338 
sayılı yazıyla yetkili mercilere gönderilmiştir. 

13- TSE Başkanlığı, "2004/3 sayılı Rapor." 

05/04/2005 tarihinde Başkanlığımıza intikal eden Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 
Eylem ve İşlemleriyle tlgiii 29/03/2004 tarihli Araştırma ve Denetleme Raporu, 08/04/2004 
tarihli ve 094/621 sayılı yazıyla yetkili mercilere gönderildi. Ayrıca raporda"açıktan eleman 
alımı ile ilgili saptamalar" başlığı altında yer aian konuda Başbakanlık Müfettişince 19/07/2004 
tarihli ve 22/04-242 sayılı inceleme raporu düzenlenmiş olup, gereği için Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına ve diğer ilgili yerlere gönderilmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 
12/07/2004 tarihli ve Hz.2004/58271 sayılı kararı ile ilgililer hakkında takipsizlik kararı 
verilmiştir. 

14- Türk Patent Enstitüsü, "2004/4 sayılı Rapor." 

14/05/2004 tarihinde Başkanlığımıza intikal eden Türk Pateni Enstitüsünün (TPE) 
2001,2002 ve 2003 Yılları Eylem ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi hakkında 
05/05/2004 Rapor, 25/05/2004 tarihli ve 0843-0844-0845 sayılı yazılarla yetkili mercilere 
gönderilmiştir. 

15- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, "2004/5 sayılı Rapor." 

21/06/2004 tarihinde Başkanlığımıza intikal eden Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 
2001, 2002 ve 2003 Yıllan Eylem ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi hakkında 
08/06/2004 tarihli Rapor 28/06/2004 tarihli, 1045 sayılı ve 09/07/2004 tarihli 1148 sayıh 
yazılarla yetkili mercilere gönderilmiştir. 
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16- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "2004/6 sayılı Rapor." 

19/07/2004 tarihinde Başkanlığımıza intikal eden Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma 
İşletmeleri Cîenel Müdürlüğünün 2001, 2002, 2003 Yıllarındaki üylem ve tşlemleriyle, 
Denizcilik Müsteşarlığının ivylem ve işlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi hakkında 
06/07/2004 tarihli Rapor, 23/07/2004 tarihli ve 1224 sayılı yazıyla yetkili mercilere 
gönderilmiştir. Ayrıca, Başbakanlık Müfettişlerince 06/04/2005 tarihli ve 31/05-25 sayılı 
inceleme Raporu ile 06.04.2005 tarih, 31/05-26 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir. 

Düzenlenen Raporlar DDK Başkanlığına, diğer yetkili mercilere ve raporda yer alan 
hususlarda suç duyurusunda bulunulması amacıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

17- TOKİ Başkanlığı, «2004/7 sayılı Rapor." 

06/12/2004 (arihinde Başkanlığımıza intikal eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 
2002-2003-2004 Yılları ivylem ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi hakkında 11/11/2004 
tarihli Rapor, 09/12/2004 tarihli ve 092-1919 sayılı yazıyla yetkili mercilere gönderildi. 

Aynca Başbakanlık Müfettişlerince 27/05/2004 tarih ve 34/05-01 sayılı Rapor 
düzenlenerek DDK'ya intikal ettirilmiştir. 

18- Maden İşleri Genel Müdürlüğü, "2004/8 sayılı Rapor." 

12/01/2005 tarihinde Başkanlığımıza intikal eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Maden işleri Genel Müdürlüğünün 2001, 2002 ve 2003 Yıllan Eylem ve İşlemlerinin 
Araştırılıp Denetlenmesi hakkında 30/12/2004 tarihli Rapor, 14/01/2005 iarih,094/0064 sayılı 
yazıyla yetkili mercilere gönderilmiştir. 

19- SPK Başkanlığı, "2005/1 sayılı Rapor." 

21/02/2005 tarihinde Başkanlığımıza intikal eden Sermaye Piyasası Kurulu 
Başkanlığının 2002, 2003 ve 2004 Yılları Eylem ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi 
hakkında 08/02/2005 tarihli Rapor 28/02/2004 tarihli ve 092/0248 sayılı yazıyla yetkili 
mercilere gönderilmiştir. Ayrıca Raporda yer alan bir konuyla ilgili olarak Başbakanlık 
Müfettişi, Hazine Kontrolörü ve Bankalar Yeminli Murakıbı tarafından inceleme 
yürütülmektedir. 

II- Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporlarında incelenmesi, teftişi, tahkiki 
veya dava açılması istenilen konular, Başbakanlık tarafından yetkili mercilere 2443 sayılı 
Yasanın 6'ncı maddesinde yer aldığı üzere en geç kırk beş gün içinde intikal ettirilmekte ve 
Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına ise bilgi verilmektedir. 

C- Raporlarla ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin yetkili mercilerden alınan periyodik 
cevabi bilgiler Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmektedir. 
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9.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, yanlışlıkla vatandaşlıktan çıkarılan bir şah
sa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6223) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere İçişleri Bakanına 
yöneltilmesini arz ederim.09.05.2005 

AYIR 
â Milletvekili 

SORULAR: 

Yanlışlıkla vatandaşlıktan çıkarılan Mardin İli Nusaybin İlçesi Günebakan Köyü 
nüfusuna kayıtlı Ali AY'ın başından geçenler 06.05.2005 gUnlü: Zaman Gazetesi haberi ile 
kamuoyuna duyuruldu. 

1- Yanlışlığın düzeltilmesi için idarece ne gibi işlem yapılmış ve vatandaştan özür 
dilenerek vatandaş memnuniyeti sağlanmış mıdır? 

2- Yanlışlığa sebebiyet verenler hakkında disiplin takibatı yapılmışmıdır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B050NÜV0060004.106/ \^>r^^5* 1 .^./Ofc/2005 
Konu : Soru önergesi ^ _ 

3J3SZ-
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 24/05/2005 günlü ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11279 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın tarafıma tevcih ettiği 7/6223 
esas nolu yazılı soru önergesi incelendi. 

Zaman gazetesinin 05/05/2005 tarihli nüshasında yer alan "Yanlışlıkla vatandaşlıktan 
çıkarıldı, hayatı karardı" başlıklı haberi üzerine; Nusaybin İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan 
nüfus kayıt örneklerinin incelenmesinden Günebakan köyünün nüfus kütüğünde Ali AY 
adında iki kaydın bulunduğu, birinci kişinin 1957 doğumlu Süleyman oğlu Ali AY, ikinci 
kişinin ise 1956 doğumlu Circis oğlu Ali AY olduğu anlaşılmıştır. 

1957 doğumlu Süleyman oğlu Ali AY'ın askerlik görevini yaptığı, ilgilinin askerlik 
şubesinden alınan terhis belgesi ile ispatlanmıştır. Yükümlü bulunduğu askerlik görevini 
yapmayan 1956 doğumlu Circis oğlu Ali AY ise Milli Savunma Bakanlığının 15/09/1998 gün 
ve 20579 sayılı teklifi üzerine durumuna uyan 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25/ç 
maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 30/05/2002 günlü ve 2002/4250 sayılı kararı ile Türk 
vatandaşlığını kaybettirilmiştir. 

İlgilinin yükümlü bulunduğu askerlik görevini yaptığını ispatlaması halinde 
durumunun yeniden değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. Ancak adı geçenin bu konuda 
şimdiye kadar Bakanlığımıza bizzat yapmış olduğu herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

filikadır AKSU 
Bakan 
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10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, alerjik tepkilere neden olduğu gerek
çesiyle kavak ağaçlarının kesilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6249) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ 
Sn.Ba^kanlığraa 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'mn 98. ve T.BM.M İçtüzOğu'nUn 96. vd. 
maddelerine göre Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
12.05.2005 

Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

Bir süreden beri ülkemizin bir çok bölgesinde, kavak ağaçlarının yaygın 
biçimde kesilmekte olduğu haberleri alınmaktadır. Ağaçların kesilme gerekçesi 
olarak, polenlerini ve tozlarını dökmesi ve bunun alerjik hastalıklara neden olduğu 
iddiası gösterilmektedir. 

1- Tüm kavak türlerinin benzer alerjik tepkilere nederv olduğuna ilişkin 
bilimsel bir tespit var mıdır? 

Örneğin Kanada kavağı ile sınırlı bir iddia mı s ö z konusudur? 

2- Kavak ağaçlarının kırsal alandaki etkisi Üe kentteki etkilerinin farklı 
olabileceği iddiası gerçeği yansıtmakta mıdır? 

3- Kavak ağacı kesen yöneticilerin. Bakanlığınızdan görüş isteği olmuş 
mudur? Varsa ne tür bir yanıt verilmiştir? 

4- Bakanlığınızın kentsel ya da kıraat alanda dikilmesini sakıncalı 
bulduğu ağaç türleri var mıdır? Bu bilgiler, kamuoyuna açıklanmış mıdır? 

T.C 
SAĞLİK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0100005 
KONU: Yazılı Soru Önergesi U.Jb.05 8 6 3 8 

TÜRKİYK BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN.\ 

ÎLGİ: 24.05.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.OLO.GNS.0.10.00.02-1 1297 sayılı yazılan. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU tarafından alerjik tepkilere 
neden olduğu gerekçesiyle kavak ağaçlarının kesilmesine ilişkin Bakanlığımızca 
cevaplandırılmak üzere verilen (7/6249) sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikle 
sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep \KDAĞ 
Sağlık Bakarn" 

EKLER: 
Ek-1 Önerge Cevabı 
Ek-2 İlgili belgeler 
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Antalya Milletvekili Sayın Feridun likrel BALOÜLU tarafından alerjik tepkilere 
neden olduğu gerekçesiyle kavak ağaçlarının kesilmesine ilişkin Bakanlığımızca 
cevaplandırılmak üzere verilen (7/6249) sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
I-Tüm kavak türlerinin benzer alerjik tepkilere neden olduğuna ilişkin bilimsel bir 

tespit var mıdır? 
Örneğin Kanada kavağı ile sınırlı bir iddia mı söz konusudur? 
2-Kavak ağaçlarının kırsal alandaki etkisi ile kentteki etkilerinin farklı olabileceği 

iddiası gerçeği yansıtmakta mıdır? 
3-Kavak ağacı kesen yöneticilerin. Bakanlığınızdan görüş isteği olmuş mudur? Varsa 

ne tür bir yanıt verilmiştir? 
4-Bakanlığınızın kentsel ya da kırsal alanda dikilmesini sakıncalı bulduğu ağaç türleri 

var mıdır? Bu bilgiler, kamuoyuna açıklanmış mıdır? 

CKVAPLAR: 
Cevap I- Kavak türleri ve hangi tür bitkilerin benzer alerjik tepkilere neden 

olabileceği konulan ormancılıkla ilgili olup. Bakanlığımızın görev alanı dışındadır. 
Ancak; Mayıs ayında havaya karışan ve hava kirliliğine neden olan kavak 

pamukçukları ve polenleri ile ilgili halkın yoğun şikayetlerine neden okluğu gerekçesi ile 
Mayıs 2000-2004 yıllarında. Tokat, Osmaniye. Kayseri. Zonguldak Valilikleri tarafından. 
Bakanlığımızın görüşü talep edilmiş olup. Bakanlığımızca Konunun insan sağlığına etkisi ve 
alınacak önlemler konusunda Hacettepe. Gazi. Ankara Üniversiteleri Reku < il ük I erinden bilgi 
ve görüş istenmiştir. 

Görüşlerde: diğer pek çok tür ağaç ve bilhassa çayır polenle'ine bağlı alerjik 
hastalıkların oluşabildiği, özellikle dişi tür kavak polenlerinin de pamukçuklarla birlikte 
taşınabildiği, tahriş edici, çevre kirletici özelliklerinin ön planda olduğu ve diğer çevre 
kirliliğine neden olan pollutanlar gibi solunan havaya karışarak göz. Kırun ve solunum 
yollarında irritasyona, alerjik rinit ve alerjik astıma yol açabileceği, ağadarm kesilmesine 
gerek görülmediği ancak yoğun yerleşim bölgelerinde ve yakınlarında kavak ağacı 
dikiminden kaçınılması, daha çok erkek türlerinin dikiminin tercih edilmesi, açık alanlara ve 
kırsal bölgelere dikiminin Önerilebileceği belirtilerek, polen ölçüm istasyonlarının kurulması 
ve sonuçlarının, hava raporlarıyla birlikte halka duyurulması ve alınacak kişisel önlemlere 
ilişkin hususlar belirtilmiştir.-

Ccvap 2-Bu konuda elimizde bilimsel herhangi bir veri yoktur. 
Cevap 3-Hangi yöneticilerin kavak ağacı kestiği Bakanlığımızın bilgisi dahilinde 

değildir. 
Cevap 4-Ağaç türleri ormancılık ile ilgili olup. ağaç türleri konusunda ve kamu oyuna 

açıklanmak üzere Bakanlığımızda bilgi mevcut değildir. Bu tür bilginin Çevre ve Orman 
Bakanlığı'ndan talep edilmesi uygun olacaktır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 

Sayı : B. 10.1.RSH.0.00.10-7-1185/5^-
Kon u: Yazıtı Soru Önergesi 

7405 07.06.2005 
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İlgi: 01.06.2005 gün ve 5709 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı, yazı ve ekleri incelenmiş olup, Antalya Milletvekili Sayın Feridun BALOĞLU' 
nun sayın Bakanımıza cevaplandırılmak üzere tevcih ettiği (7/6249) numaralı yazılı soru önergesine 
verilecek cevaba esas teşkil edecek Başkanlığımız görüşü aşağıda sunulmuştur. 

Soru l:Tüm Kavak türlerinin benzer alerjik tepkilercre neden olduğuna ilişkin bilimsel bir 
tespit var mıdır? 

Örneğin Kanada kavağı ile sınırlı bir iddia mı söz konusudur? 
Cevap: l-Tüm kavak türlerinin benzer alerjik tepkilere neden olduğuna dair elimizde bilimsel 

veriler bulunmadığı gibi, "Kanada Kavağı* olarak tabir edilen kavak türü hakkında da elimizde kesin 
bir bilimsel veri mevcut değildir. 

Soru 2-Kavak ağaçlarının kırsal alandaki etkisi ile kentteki etkilerinin farklı olabileceği iddiası 
gerçeği yansıtmakta mıdır? 

Cevap 2-Bir ağaç türünün kırsal alanlarda kentsel alanlarda farklı etki yapabileceği konusu 
bilimsel olarak çok yönlü araştırmalar sonucunda tespit edilebilir. 

Soru 3-Kavak ağacı kesen yöneticilerin. Bakanlığınızdan görüş isteği olmuş mudur? Varsa 
ne tür bir yanıt verilmiştir? 

Cevap 3-Kavak ağacı kesen yöneticiler Başkanlığımızdan bugüne kadar görüş isteğinde 
bulunmamışlardır. 

Soru 4-Bakanlığıntzın kentsel ya da kırsal alanda dikilmesini sakıncalı buluduğu ağaç türleri 
var mıdır? Bu bilgiler, kamuoyuna açıklanmış mıdır? 

Cevap 4-Başkanlığımızın kentsel ya da kırsal alanlarda dikilmesini sakıncalı bulduğu ağaç 
türleri bulunmamaktadır.Kamu oyuna açıklanacak bir bilgi bulunmamaktadır 

Bilgilerinize arz ederim. •Jiv/Ajjt- K 

8.B. TEMEL SAĞUK 
HİZMETLERİ GN. MD.LÜĞÜ 

0 7 Haziran 2005 

SAYI: V<t fö"" 
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T.C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü f^^ 
A A 5 2 0 6 HAZİRAN 2005 

Sayı :13100THÜÜ100007 H 

Konu : Yazılı soru önergesi cevaplandırılması 

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İLGİ :01.06.2005 tarih ve B100TSHO100005-5709 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU tarafından Sayın Bakammı/a 
yöneltilen "alerjik tepkilere neden olduğu gerekçesiyle kavak ağaçlarının kesilmesine ilişkin" 
soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığımız hastanelerinde görev yapan uzman hekimlerden 
alınan görüşlere göre; 

Kavak ağacı içinde tohumlarını taşıyan pamukçuklar yayması nedeniyle alerjik vünii 
sıkça sorgulanan bir ağaçtır. Aslında alerjik potansiyelinden-ziyade tahriş edici ve çevre 
kirletici özellikleri ön plandadır. Ancak şanssızlıkları tozuştukları mevsimde, atmosferde 
gözle görülmeyen oldukça yoğun alerjik potansiyele sahip çayır polenlerinin de bulunmasıdır. 
Alerjik bulguların artışından birinci planda bu çayır polenleri sorumlu iken suç. nispeten daim 
masum olan kavak ağaçlarına atılmaktadır. 

Kavak türleri benzer yapıya sahiptirler ve bu pamukçuklarla to/uşan türleri dişi kavak 
türleridir. Yeni ağaçlar dikilirken erkek cins kavak ağaçlan tercih edilebilir. Böylece 
pamukçukların yarattığı kirlilik ve göze boğaza kaçarak oluşturdukları tahriş azalmış olur. 

Kavak ağaçlarının kırsal ve kentsel alanda etkilerinin farkı konusunda kesin bilgi 
vermek güçtür. Bazı polenlerin hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde alerjik özelliklerinin 
arılığını gösteren çalışmalar varsa da kavak polenleriyle ilgili kesin bir şey söylemek mümkün 
değildir. Kavak hem kırsal hem kentsel alanda çabuk büyümesi ve kerestesi nedeımlc 
dikilebilccek bir ağaçtır. 

Kentsel ve kırsal alanda dikimi yapılacak ağaç seçimi ile ilgili olarak ise ağaç 
polenlerinin alerjik potansiyeli sanılanın aksine fazla olmadığından, su emme ve verme, kök 
uzunluğu nedeniyle alt yapılara zarar vermeme gibi konularda ziraat yada orman 
mühendislerinin fikrinin alınması uygun olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

S.B. TEMEL SAĞLİK 
HİZMETLERİ GN. MO.LÜĞÜ 

0 6 tanı 2005 

SAYI: Lftff^ 

4fa 
U/m. D/. %i/iT DEMİR 'Genel Müdür 
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«1 
HAC€TT£PE ÜNİVERSİTESİ 

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

08.06.2000 

8.30.2.HAC.0.A3.00.00-

T.C. SAĞUK BAKANLIĞI 
KANSERLE SAVAŞ OAİR€Sl 8AŞKANL!ĞI'NA" 

İlgi:02.Û6.2000 tarih ve 81O0KSOO000007-5010-543 sayılmazınız 

Kavak ağacı. International Agency tor Research on Cancer (İARC, 

Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu) sınıflamasında yer alan kanserojen 

maddeler arasında bulunmamaktadır. 

Saygılarımla, 

-/Jv^âL«Y 
Prof. Or. Ayşe Kars 

Enstitü Müdür v. 

?-o"-2öOO 
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uAtâMmmıû 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Kanser le Savaş Dairesi Başkanl ığ ı 

SAYI.B100KSD000OO07/5010 -ST-% 
KONU: Kavak Ağacının kanserojen -etkisi 

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İLGİ: a) 01.06.2000 tarih va-3507 sayılı yazınız. 
o) 02.06.2000*arih ve 5010/547 sayılı yazımız. 

ilgi (a) sayılı yazınız konusunda Hacettepe Üniversitesi Onkoloji enstitüsünden 
alman görüşte beiitildiği gibi Kavak Ağacı International Agency For Research on Canoer 
sınıflamasında yer alan kanserojen maddeler arasında bulunmadığı belirtilmiştir. 

Silgilerinize arz ederim. 

s. e. TEMCI, S A Ö U K ™ " 

r ı t f 2 bar» 2000 

'Dr.Emire ÖZEN 
Başkan V. 

T- C 
SALIK BAKANLIĞI 

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Sayı : BI0OTSH01O0002 
Konu : Kavak Ağacının Kanserojen 

Etkisi. 
CVOfi-îO* 5 5 0 7 

KANSER SAVAŞ DAİRE BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : O6.OS.2000 tarih ve 2772 sayılı yazı. 

Osmaniye Sağlık Müdürlüğünün ilgi yazısı yazımız ekinde olup, konuya ilişkin 
Başkanlığınız görüşlerinin ilgililere bildirilmek üzere 06.06.2000 tarihine kadar Genel 
Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda, 

Gereğini arz ederim. 

Elc i Sayfa -Osman BUNSUZ 
Bakana. 

Genel Müdür Yardımcısı 
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T.C. 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

REKTÖRLÜĞÜ 

SAYI : B.3O.2.ERC.0.70.0O.00/401 - C1111< & - 01/6 2 
KONU: Polen Tozlan 

02/08/2001 

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE 
(Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü) 

KAYSERİ 

İLGİ: 10.07.2001 tarihli ve 10617 sayılı yazılarınız. 

Bahar ve yaz aylarında başlayarak genellikle kavak ağaçlarından kaynaklanan ve polen adı 
verilen parçacıkların insan sağlığı Üzerinde ne gibi etkilere sahip olduklan hakkındaki ilgi yazılartntz 
incelenmiştir. 

Konu ile ilgili olarak; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalının hazırlamış 
olduğu rapor ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

tyU 
Yusuf ALA^ 
Genel Sekreter V. 

EKİ: 1 Rapor 

İ0M.G1 
i*-* y , 

4900 ; 

.._4— , 
I«t 
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KAVAK POLENLERİNİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ 

Kavak ağacı, Kuzey Yarımküreye özgü bir ağaçtır. Ilıman iklim koşullarında yetişir. 
Yurdumuzun özellikle ormandan fakir bölgelerinde halk tarafindan çok iyi bilinen ve yetiştirilen 
bir ağaç türüdür. Bu bölgelerde başta yapı kerestesi olmak üzere odun hammaddesine duyulan 
ihtiyaç kavak ağacından karşılanır (1). 

Ülkemizde sık olarak görülen kavak türü ak kavak ( populus alba) olup,ülkemizin 
Kuzey, Batı, Güney, tç Anadolu ve Trakya Bölgelerinde yaygındır, özellikle park ve 
bahçelerde süs bitkisi olarak dikimi yaygındır (2). 

Dişi kavak ağaçlarının polenleri beyaz pamukçuklara benzer. Pamukçuklar, polenlerin 
rüzgarla dağılmasını kolaylaştırır. Bu nedenle, Kuzey Amerika'da kavak ağaçlarına pamuk 
ağacı da denir. Bahar aylarında bu pamukçuklar allerjik insanlar için oldukça rahatsız edici 
olabilir. Bu nedenle bahçelere dişi kavak dikilmesi tavsiye edilmez (2). 

Kavak polenlerinin incelenmesinde; poliakrilamid jel eîektroforezinde 20'den fazla 
protein bandı bulunduğu ve bunlardan en az 4 tanesinin glikoprotein yapısında olduğu tespit 
edilmiştir. Bunlardan yedi fraksiyonun tavşanlarda antijenik aktivitesi yanı sıra; çeşitli enzim 
aktivitelerinin olduğu da gösterilmiştir (3). 

Başta astım olmak üzere çeşitli allerjik hastalıklarda kavak polenlerinin etkili olduğu 
bilinmektedir. Allerji testi ve allerji tespiti amacıyla kullanılan test solüsyonları içerisinde söğüt 
ağacı ve kavak ağacına ait allerjenler birlikte bulunmaktadır (4). 

Sonuç olarak kavak ağacı polenleri, bünyesel olarak hassas kişilerde allerjik 
reaksiyonlara neden olabilmektedir. 

t- http:// web.ttnet.net.tr / Users/kavak /mlzkvfyt/mlzkvfyt/htm. 
2- http://www.tema.org.tr/eco._dünya/eco_tay/ayin_agaci/kavak.html. 
3- Ashford AE. Knox RB: Characteristics of pollen difilısates and pollen waü 

cytochemistry in poplars, J Celi Sci 1980, Aug; 44:1-17 
4- Stallergens & SAY: 2000 ürün katalogu 5:17" 
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T.C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi Baştabipliği 

KOMİSYON RAPORU 

Polenler, karmaşık yapıya sahip olup bitkilerin erkek tohumudur. Bitki türlerine bağlı olarak çok farklı 
şekilleri bir çok allerjik proteini bünyesinde bulundurur. 8u taneciklerin küçük ve ince olanlan rüzgar yoluyla 
dağılır, daha büyük olanlar ise böceklerle taşınır. Polen allerjisine yol açan başlıca üç bitki türü vardır. Bunlar 

.ıyır otlan, ağaçlar ve yabam otlardır. Ağaç polenlerinin allejik özellikleri otların ki kadar araştırılmamıştır. 
.«açlar Ocak - Mayıs arası, çayır otlan Mayıs - Temmuz arası, yabani otlar ise Temmuz - Ekim arası polen 

vı sr. Rüzgarla bu polenler geniş alanlara dağrfabilirler.( Yaklaşık 400 mil) Ağaç polenleri ise kısa 
mesafelere yayıltr.( S-150km.) 8u nedenle şehir merkezlerinde yaşayanlar ağaçlardan ziyade çim ve ot 
polenlerinden etkilenirler. Tüm allerjik maddeler gibi kavak polenleride duyarlı şahıslarda Allerjik Rinit ve 
^stma Alevlenmesine neden olabilir. Yalnız kavak polenlerini tüm allerjik hastalıklarda tek başına suçlamak 
ioğru olmaz. Diğer aîlerjenlerin olumsuz etkilerinde kavak polenlerinin de yeri vardır diyebiliriz. 

Dr. Ali ATAN 7 Dr. Devrim AKALİN Dr. Ercan ERTOY 
)ğûs Hastalıklan ve Göğüs Hastahklan ve Göğüs Hastalıkları ve 

Tbc Uzmanı Tbc Uzmanı Tbc Uzmanı 

Hüseyin Btraderoğlu 
ğüs Hastalıklan ve 
Tbc Uzmanı 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B10OTSH0100002 
Konu : Kavak tozlan ve havadaki 
bitki polenleri. 

21.09.01. 1 5 7 6 9 

REFİK SAYDAM H1FZISS1HHA MERKEZİ 
BAŞKANLIĞINA 

İlkbahar Yaz mevsimlerinde Çevre havasında miktarları önemli boyutlarda 
artan kavak pamukçuk, toz ve polenleri ile diğer bitki polenlerinin solunum sistemi, 
astım ve alierji hastalıklarında arfoşa sebep olduğu nedeniyle çeşitli valiliklerden 
alınan şikayetler üzerine Ankara'da üç Üniversitenin Göğüs Hastalıkları ve Allerji 
Ana Bilim Dalı Bölümlerinden alınan görüşler ekte gönderilmektedir. 

Ekli görüşlerden anlaşılacağı üzere hassas ve aJterjik bünyeli hastaları 
uyarmak ve polenlerin allerjik etkilerinden korunmalarını sağlamak yönünden 
havada günlük polen sayımlarının yapılarak meteoroloji raporları ile birlikte halka 
üan edilmesinin ve polen miktarlarının yüksek olduğu günlerde polenlere hassas 
kişilerin alacağı tedbirler konusunda bilgilendirilmelerinin gereği üzerinde 
durulmaktadır. 

Başkanlığınız bünyesindeki Çevre Sağlığı Araştırma Müdürlüğü Hava Kirliliği 
Kontrol ve Araştırma Labaratuvarmda bu konuda bir birimin kurulması için gereken 
teknik ve teknolojik alt yapı koşullannın ve maliyetinin araştırılarak buna dair bilgiler 
üe öncelikle Başkanlığınız Labaratuvannda ve bunu takibende diğer Bölge 
Hrfzıssınha Labaratuvartanna yaygınlaştırılarak bu tür hizmetlerin de verilip 
verüemiyeceği "hususlarındaki görüşünüzün Genel Müdürlüğümüze ivedilikle 
gönderilmesini arz ederim. 

jrr Ali İhsan ERCAN 
îertel Mödûr Yardımcısı 
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HACETTEPE ÜNtVERStTESt 
ANKARA 

İ«# IfUri Müdürlüğü 

Syt : B.30.2.HAG0.70.00.0l/^O-*SaC^o 
Konu : 

Qib.06.2001 

Sağlık Bakanlığı'na, 
(Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

tisi: 25.05.2001 tarih ve B100TSHO100002-5264-8770 sayılı yazınız. 

İlkbahar aylarında bitkilerden oluşup havaya karışarak zamanla ufalanıp havada 
asılı hale gelebilen ve insanları etkileyen bitki polenleri ile özellikle bazı tür kavak 
ağaçlarından kaynaklanan pamukçukların insanların sağlığı üzerine etkilerinin neler 
olabileceğinin bilinmesine gereksinim duyulduğu ilgi yazınız ile bildirilmektedir. 

Bakanlığınız tedbir ve uygulamalarına ışık tutmak ve yol göstermek maksadıyla 
söz konusu polenlere ilişkin Üniversitemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı Pediatrik Allerji Başkanlığının görüş yazısı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Gen. Sek. 

Cy >rof. Dr 
Rektör 

Tunçalp ÖZGEN 

Eki: 2 sayfa 
*W 1Ü &*« 2001 

^ M S / Ş T . 19.06 
32 2 4 
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Hacettepe Tıp Fakültesi Dekanlığına 

Konu: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2001 tarih ve 
S770 sayılı yazısı hakkında görüş 

Bahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde farklı türdeki bitkilerden kaynaklanan polenlerin 
havaya karışması sonucu bu polenlere duyarlılığı bulunan kişiler bölümümüze allerjik 
bronşiyal asıma, allerjik rinit ve allerjik konjunktivit ile başvurmaktadırlar. Belirli 
mevsimlerde ortaya çıkan veya artan öksürük, solunum sıkıntısı, burun akıntısı, burun 
tıkanıklığı, hapşırma, burun kaşıntısı, gözlerde sulanma, kızarıklık ve kaşıntı nedeniyle 
başvuran hastalarda yapılan tetkiklerde sıklıkla karşılaşılan etkenler öncelikle çayır 
polenleridir. Daha az sıklıkla ağaç ve ot polenleri sorumlu olarak bulunmaktadır. 
Bölümümüzde polenlere yönelik olarak yapılan deri testlerinde çayır polenlerinden 
Cynodon dactylon (ayrık otu), Phleum pretense (kedi kuyruğu), Poa mix (tavşan 
bıyığı). Lolium prenne (delice), Dactylis glomerata (domuz ayrığı). Avena sativa 
(yulaf). Festuca (yumak otu); ağaç polenlerinden Platanus (çınar), Populus (kavak). 
Salîx (söğüt). Ulmus (karaağaç), Quercus (meşe): ot polenlerinden ise Artemisia 
(yavşan), Chenopodium mix (kaz ayağı), Salsola kali (soda otu). Ptantago (sinir otu) 
araştırılmaktadır AJlerjtk bronşiyal âstma ve/veya allerjik rinokonjunktîvit tanısı olan 
hastalarda yukarıda sayılan polenlerden bir veya daha fazlasına duyarlılık saptanabilir. 
Kavak (populus) ağaçlarının polinasyon dönemi zaman olarak sıklıkla Mart ayı ve 
bazen Nisan ayı başına denk gelmektedir. Kavak ağaçlarından kaynaklanan 
pamukçukların oluşum zamanı ise genellikle Mayıs ayına rastlamaktadır. Mayıs ayında 
allerjik hastalıklara bağlı olarak yakınmaları artan hastalarda ise sıklıkta ağaçlardan 
ziyade çayırlara duyarlılık saptanmaktadır. Ancak soluduğumuz havaya karışan kavak 
ağacı pamukçukları diğer çevre kirliliğine yol açan polutanlar gibi göz , burun ve 
solunum yollarında trritasyona yol açabilirler. Tüm yıl içinde sadece 20 gün süresince 
pamukçuklar yayan bu türden ağaçların kesilmesine gerek görülmemekte, ancak 
yoğun yerleşim bölgelerindeki şehir içi asfalt alanların yakınlarında kavak ağaçlarının 
dikiminden kaçınılması, açık alanlara ve kırsal bölgelere dikimi önerilebilir. 
Dünya üzerinde her kıtanın, her ülkenin hatta aynı ülke içinde farktı" iklim koşullarına 
sahip şehirlerde birbirinden farklı bitki örtüsü bulunmaktadır. Yeryüzünün değişen. 
ekolojik dengeleri ile bitki florası da değişim içindedir. Yer değiştiren hava akımları 
nedeniyle bitkilere ait polenler kaynaklandıkları yerden başka bölgelere doğru yer 
değiştirmektedirler. Rüzgarla yayılan bu tür polenler (örneğin: söğüt poleni) bitki 
orijininden 300 kın kadar uzağa taşınabilirler. Büyük ve kanatlı yapışkan polenler ise 
(örneğin: çam poleni) kendi civarında etkin olabilmekte, fazla uzaklara 
taşınamamaktadtr. Böcekler ile yayılan polenler (örneğin: gül), ancak bu türden 
bitkilerle çok yakından teması olan. bahçıvan gibi. kişilerde yakınmalara yol açabilir. 
Polenlere ve bunun yanında başka allerjeıı maddelere karşı duyarlılığı olan kişilere, 
allerjik oldukları madde hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi gerekmektedir. Yaşanılan 
yöredeki havada bulunan polenlerin düzeyi mevsimler ve hava koşutlarına bağlı olarak 
değişmektedir. Polenlere karşı duyarlılığı olan kişilerin korunabilmesi amacıyla 
havadaki polen düzeylerinin ölçülerek medya aracılığı î e duyurulması toplum sağlığı 
açısından önerilebilir. 

Saygılarımla. 

Prof.Dr. Yıldız Saraçlar 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabüim Dalı 

Pediatrik Allerji & Astma Ünitesi Başkanı 

^ s 
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T.C 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRLÜĞÜ 
Genel Sekreterlik 5C > > V 

-ft* 

SAYI : B.30.2.GÜN.0.70.00.00/ b S # ~ $ 7 ^% 
KONU: 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 

İLGİ: 25.05.2001 gün ve B100TSHO100002-5264-8770 sayılı yazınız. 

İlkbahar aylarında bitkilerden oluşup havaya karışarak zamanla ufalanıp havada asılı 
hale gelebilen ve insanları etkileyen bitki polenleri ile özellikle bazı tür kavak ağaçlarından 
kaynaklanan pamukçukların insan sağlığı üzerindeki etkilerinin neler olabileceği hakkındaki 
ilgi yazınız Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığınca incelenmiş olup, konuya ilişkin alınan 
görüşleri ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

(İLÂSJ 
Prof.Dr.Ülker AKKUTAY 

Rektör a. 
Rektör Yardımcısı 

EK:lTk. L 0 1 1 3 7 7 

1 1 im. 200Î ^ 
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T.C. 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

TİP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

Say» : B.30.2.OÜN.0.01.0a3fe' , i^ ANKARA 

Konu : . TarilOJL/Q9:/200.JL 

REKTÖRLÜK MAKAMINA 

İLGİ: 04.06.2001 tarih ve B,30.2.GÜN.0.70,00.00/583-6848 sayılı yazınız. 
Sağlık Bakanlığı Tımıl Sığlık Hizmıtltri Ocnel Müdürlüğünden alınan ve ilgi yazınızda 

belirtilen, İlkbahar aylarında bitkilerden oluşup havaya karışarak zamanla ufalanıp hıvadı inli 
hale gelebilen ve insanları etkileyen bitki polenleri ile özellikle bazı tür kavak ağaçlanndan 
kaynaklanan pamukçukların insan sağlığı üzerindeki etkilerinin neler olabileceği hakkında 
Fakültemiz ilgili Anabilim Dallarından alman görüş ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-rö^^o <E^> 
Prof.Dr.Haluk TOKUÇOĞLU 

Dekan 

Ek:lTk. 
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Sayı»128 
KonUıPolenler hk# 

Gazı üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına 

İlgi: 36-3191 sayılı ve 08/06/2001 tarihli yazıya cevaben 

Özellikle ilkbahar aylannda bitkilerden oluşup havaya karışarak asılı hale 

gelen bitki polenleri ailesel yatkınlığı olan kişilerde allerjik astım, allerjik 

konjunktivit ve allerjik rinit gibi bastalıklann ortaya çıkmasına veya hastaların 

şikayetlerinin artmasına neden olmaktadır. Çevremizde çok değişik türleri 

bulunan ve polen üreten bitkilerden sadece birisi de bazı tür kavak ağaçlandır. 

Kavaklardan kaynaklanan pamukçuklann değil, gözle görülemeyen kavak 

polenlerinin allerjik hastalıklarda rolü vardır. Pamukçuklar bu polenlerin 

taşınmasında kısmen rol oynarlar. Tüm Dünya'da olduğu gibi zengin bitki 

örtüsü olan ülkemizde de kavaklar dışında polenleri olan çok sayıda bitki 

vardır. 

Genellikle atmosfer havasında bulunan polenlere karşı alınabilecek kesin 

bir önlem yoktur. Ancak duyarlı kişilerin duyarlı olduğu bu polenlerle 

karşılaşmamaları önerilir. Burada alınacak önlemler bitki örtüsünü ortadan 

kaldırmaya yönelik olamaz ve mümkün de değildir. Polenlerin yoğun olduğu 

günlerde duyarlı kişilerin bunlarla karşılaşmaması sağlanabilir. Bunun içinde 

gelişmiş batılı ülkelerde olduğu gibi atmosfer havasında günlük polen çeşit ve 

düzeyleri ölçülerek görsel ve yazılı basın yolu ile her gün halka duyurulabilir. 

Gereği bilgilerinize arz olunur. 

Prof. Dr. HarfTürktaş 
Göğüs HastgMdan Anabillm Dalı Başkanı 
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Doğada bulunan bir çok ağaç, ot, yabani ot ve tahıl polenleri her sene ilkbahar ve 

sonbahar aylarında atmosferi kaplayarak bir çok insanda solunum yolu hastalıklarına neden 

olmaktadır. Polonla Sözle görülemiyecek kadar küçüktür ve hava koşullarına bağlı olarak 

bitkiden bitkiye taşınır. Kayak ağaçlarının havada süzülen pamuksu yapılan halk arasında 

j>olen olarak bilinmesin^ rağmen, bunlar gerçek polenler değildir ve hastalığa neden olmazlar. 

Bu pamuksu yapılar dişi kavak ağaçlarına aittir ve paraşüt görevi üstlenerek tohumlanmada 

rol alırlar. Dikkat edilirse içlerinde siyah renkte tohumlar bulunduğu görülebilir. Kavak 

ağaçlarının solunum yolu hastalıklarına yol açan gerçek polenleri erkek ağaçlara aittir ve 

bunlar çıplak gözle görülmeyen gerçek polenlerini biraz daha erken dönemde üreterek havaya 

bırakırlar. Sonuç olarak havada birbirinden çok farklı türde bitkiye ait polen bulunur ve 

bunlann herbiri tek başına allerjik hastalık çıkması için yeterlidir. Bizim ülkemizde, özellikle iç 

anadolu bölgesinde çok değişik türde bitkiye ait polen bulunmaktadır. Ekte, 1990-1993 arası 

dönemde Ankara'daki polen sayımını araştıran bir çalışma sunulmuştur. Burada da 

bölgemizdeki polen çeşitliliği dikkati çekmektedir. Ekte sunulan diğer araştırmada 1995-1998 

yıllan arasında Ankara ve civarında yaşayıp, astım ve saman nezlesi olan çocuklardaki allerji 

deri testleri sonucunu göstermekledir. Bu çalışmada da hastaların sadece %19 da tek bir 

allerjene duyarlık saptanmış, geri kalan gruptaki herbir hastanın birden çok allerjene duyarlı 

olduğu görülmüştür. Bu nedenle kavak ağaçlarını kesmek gibi belli bir bitki türünü azaltmak 

hastalık bulgularının azalmasına neden olmaz. Meşe, ceviz, sedir, huş ve çınar ağacı polenleri 

de hastalıklara neden olacaktır. Aynca ot, yabani ot ve tahıl polenleri yarusıra havadaki küf 

mantan sporları da allerjik hastalıklann önemli bir nedenidir. Bunların herbirini elimine etmek 

de mümkün değildir. 

Bu nedenle alınacak önlemlerde, öncelikle insanlara allerjik hastalıktan tanıtmaya, bu 

hastalıklardan korunmak için polen dönemi boyunca kullanılması gereken ilaçlar ve bazı 

yöntemler bulunduğunu Öğretmek hedeflenmelidir. ABD ve Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde 

de polen sayımı yapan istasyonlann kurulması, günlük sonuçların hava raporu programlannda 

radyo ve TV aracılığı ile duyurularak halkın bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
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T .C . 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 
DERMATOLOJİ A N A B İ L İ M DAL» 

B A Ş K A N L I Ğ I 

A N K A R A 

Sayı :2OÇ>XJ2 *) y .22/23/ -£te*i. 
Konu : 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞPNA 

İLGİ:B.30.2.GÜN.0.01.00.36-3191 sayı ve 08.06.2001 tarihli yazı. 

08.06.2001 tarihli Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğünden 
gelen bitki polenleri ve kavak ağaçlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda 
Dermatoloji görüş raporumuz ektedir. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 

BİTKİ VE KAVAK POLENLERİ ALLERJİLERİ 
DERMATOLOJİ GÖRÜŞ RAPORU 

özellikle İlkbahar aylarında atmosfere karışarak havada asılı hale gelen bitki 
polenlerinin "Dermatoiojik açıdan" belirgin etkileri görülmemektedir. Bitki polenleri ile 
oluşan astma ve allerjik rinit problemli hastalar daha çok "allerjiYKBB" veya "Göğüs 
Hastalıkları" bölümlerine başvurmaktadır. Doğada kavak dışında kestane, akasya, 
iğde, ayçiçeği, çeşitti otlar ve çiçeklerinde polenleri değişik zamanlarda ortama 
karışmaktadır. Polenlerin Inhalasyon ile yol açacağı ailerjilerl saptamak için "polen 
takvimi" gerekmektedir. Dermatolojiye başvuran aiterjik hastalık grubuna ekzemalar, 
ûrtiker ve atopik dermatitli hastalar oulşturmaktadır. 
Ürtiker çeşitli inhafant allerjenler ile proneke olabilen multifaktöriyel çoğu zamanda 
idiopatik bir tablodur. 
Ancak bu tür polenlere allerjik şikayetlerinin arttığını gösteren belirgin bir hasta 
gurubumuz bulunmamaktadır. 
Literatürde polen ve inhaten illerjenier ile allerji ilişkisi arasında çok sınırlı bilgi 
bulunmaktadır. Türkiye'den Akdeniz Üniversitesi pediatrik ailerji bölümünden 
"Lihalant allergens: as a ause of respiratory allergy in last mediterranean a re a" isimli 
çalışmaları Allergol. Immuropathol. 1996 May (24) 3: 116-9'de yayınlanmıştır. 
Kavak polen sensitivitesi ite ilgili olarak "Areopoilinologic and allergologic studten for 
the cloriflcation o f popiler tree hayfever'ı de yayınlanmıştır. Astmanm kavak ile ilişkisi 
az görüldüğü bildirilmektedir. Orv.Hetil 1993 19:134-138:2081-31 
Bu konuda Allergîst göğüs hekimlerinin görüşlerinin alınması daha uygundur. 
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T.C. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Say» : BJ0.1ANK.0.70.00.00 / 49-1-f2J¥L 
ÖKJMtol 

SAĞLIK BAKANLİĞİNA 

İLGİ:Temel Sağlık Hizmetleri Genel MûdOriOğünOn 25/05/2001 tarih ve 
B100TSH0100002-5264-8770 sayılı yazısı. 

Özellikle İlkbahar aylarında bitkilerden oluşup havaya karışarak zamanla 
ufalanıp havada asılı hale gelebilen ve insanları etkileyen bitki polenleri ile özellikle 
bazı tûr kavak ağaçlarından kaynaklanan pamukçukların insanların sağlığı üzerindeki 
etkileri ile ilgili olarak Üniversitemiz Ttp Fakültesi Göğüs Hastalıktan Anabllim Dalı 
Alerjik Hastalıklar Bilim Dalı tarafından hazırlanan 09/07/2001 tarihli rapor ile Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığının 03/07/2001 tarih ve 2114 sayılı yazının birer örneği 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

EKLER: 
EK-1 Rapor 
EK-2 Yazı Örneği SAÖLIİ& BAKANLIĞI 

Genol Evrak Müdürlüğü 

30T«w?Crt1 ^ 

2001003118 J 
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T.C. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
Halk Sağlığı Anabilİrn Dalı Başkanlığı 

Sayı:. C2.SS5 /J2Âİ ^ . Ankara»; 
Kqnu:Polenler Hk. 03.07.2001 

Ankara ÜniversitesiTıp Fakültesi 
Dekanlığına 

İlgi: 04.06.2001 tarih ve 1-10/13248 sayılı yazınız. 
tlgi yazınızda belirtilen ilkbahar aylarında havada bulunan bitki polenleri ile 

bazı tür kavak ağaçlarından kaynaklanan pamukçukların insan sağlığı üzerindeki 
etkileri konusunda görüşlerimiz istenmiştir. 

Bu tür şikayeti olanların daha çok göğüs hastalıkları ve allerji bölümlerine 
başvurdukları bilindiğinden bu bölümler bu etkileri daha ayrıntılı 
açıklayabileceklerdir. Halk Sağlığı yönünden bu konudaki bilgilerimiz şu 
doğrultudadır. 

Bu konuda pek çok ülkede çeşitli çalışmalar yürütülmüş olup, özellikle 
allerjik astımlı hastalarda yapılan deri testlerinde kavak ve bitki polenlerine karşı 
allerji tespit edilmektedir. İlkbahar aylannda özelliklede Mart ve Mayıs aylarında 
bunlara bağlanan semptomlar genel olarak hassasiyeti olan kişilerde ortaya 
çıkmaktadır. Kavak ağacı pamukçuklarına ve diğer ağaç polenlerine hassas olanlar, 
diğer bazı polenlere de hassas bulunmuştur. Bu konudaki bazı çalışmalarda ise huş, 
kayın, findik, meşe ağacı polenleri en önemli olarak bulunmuş, kavak polenlerine 
karşı daha zayıf pozitif değerler elde edilmiştir. Spesifik Ig E antikorları ve hava 
polen içeriği ölçümleri bu konuda daha objektif yerüer_..sağ!ayâbüir. Ülkemiz 
koşullarında bu konuda.bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur." 

Prof.Dr^^MTTUNÇBLLEK 
Halk^Şşgugı Anabilim Dalı 

""Başkanı 
T.C 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 
AHerjik Hastalılar Bilim Dalı 

t~ 
ncfina ». ,-.tt~Q~V-; A.0.Tıp Fakültesi 

° Göğüs Hast ve TBC. Anabilim Dalı Başkanlığına 

İlgi 06/07/2001 tarihve 17053 sayılı dekanlığımız yazısına istinaden; 
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık hizmetleri Genel Müdürlüğünden 

gönderilen polenlerle ilgili bilimsel araştırma sonuçlanna dayalı görüş isteği doğrultusunda 
bilim dalımızdaM çalışma sonuçlarını da içeren raporumuz ekte bilgilerinize sunulmuştur. 
Gereğini bilgilerinize saygılanmla arz ederim. 

»f. Dr. Zeynep Mısırtıgil 

AUerjitf Hast Bilim Daiı Başkanı 
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ÜLKEMİZDE POLEN DAĞILIMI 

Ülkemizdeki polen dağılımları henüz net değildir. Sadece bazı bölgelerde polen dağılımının 

dökürrientasyonu mevcuttur. Buna-göre İsparta, Burdur, Samsun, İstanbul, Ankara, Eskişehir, 

Kütahya ve Bursa'da ağaç ve çayır polenlerine yaygın olarak rastlanmıştır. Ağaçlardan en fazla çam 

(ptausj, seM (cupressaceae), çınar (platanus), meşe (quercuş). söğüt (satix), zeytin (olea) ve kayın 

(fagus) ağacı polenlerine rastlamıştır. Çayır polenlerinden en çok graminaea'tir, yabani otlardan ise 

urthaceaa, plantago, ve artemisia polenleri yoğun olarak gözlenmiştir. 

Ankara'da polen dağılımı incelendiğinde 1997de total polen sayısının %81*inin ağaç polenleri, 

%1 finin çayır polenleri, %8'inin ise yabani ot polenleri tarafından oluşturulduğu görülmüştür (Şekii 1). 

Bu rakam 1997 yılı İçin geçerli olmakla birlikte Ankara'da diğer yıllarda da benzer dağılım 

izlenmektedir. 

ÜLKEMİZDE POLEN DUYARLILIĞININ KLİNİK ÖNEMİ 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Allerji Bitim Dalı tarafından yapılan 

bir epidemiyotojik çalışmada deri testleri sonuçlarına göre, Ankara'da erişkin populasyonda çayır 

poleni duyarlılığı %12, ağaç poleni duyarlılığı %9 ve yabani ot poleni duyarlılığı %5 oranında 

görülmüştür (Şekil 2). Bu olguların bir kısmı sadece deri testi pozitif olup polen maruziyetihde 

herhangi bir klinik yakınması olmayan olgulardır. 

Polen duyarlılığı başlıca mevsimsel aiierjik rfnit ve daha az olarak da mevsimsel astıma 

neden olmaktadır. Ülkemizde astımlı olgularda polen duyarlılığı oranı %25 ile %62.5 arasında 

değişmektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıktan ABD, Allerji Bilim dalı tarafından 

yapılan bir değerlendirmede 300 astımlı olguda %25 oranında polen duyarlılığı saptanmıştır (Şekil 3). 

Bunun yanısıra 2000 yılı ilkbahar döneminde bahar döneminde ortaya çıkan rinokonjunktivit 

yakınmaları ile AÜTF Göğüs Hastalıktan ABD, Allerji Bitim Dalı polikliniğine başvuran Ankara'da 

yaşayan hastaların hemen hepsinde (%100) çayır poleni duyarlılığı olduğu, bunu 2. sırada %60 ile 

ağaç duyarlılığının izlediği görülmüştür (Şekil 4). Aynı dönemde Ankara'da çayır polenleri sayıldığında 

en yüksek miktarın Haziran ayında olduğu gözlenmiştir. Bu olguların başvuru tarihleri incelendiğinde 

ise Ankara atmosferindeki çayır poleni sayısındaki artışa paralel olarak hasta başvuru sayısında da 

artış olduğu gözlenmektedir (Şekil 5). 

Mayıs ve Haziran ayları Ankara için atmosferde maksimum çayır poleninin bulunduğu 

dolayısı ile duyarlı hastaların yakınmalarının en fazla arttığı dönemdir. Aynı dönemde ülkemizde 
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özellikle İç Anadolu bölgesinde bir şehir ağacı olarak ekilmiş olan Kavak ağacının da pamukçuklarını 

atmosfere salmaktadır. Doğal olarak bu görüntü çoğu kişide bu mevsimde başlayan yakınmaların 

kavak-'ağacından salınan pamukçuklar nedeni ile oluştuğunu düşündürmektedir. Çayır poleni ite 

yaklaşık olarak aynı dönemlerde atmosfere salınan kavak ağacının bu pamukçuğu gerçekte polen 

taşımamaktadır. Gerçekte ülkemizde mevsimsel allerjjk rinit ve/veya astıma yol açan başlıca allerjen 

atmosferdeki miktarı ağaç poleni kadar yüksek olmasa da daha allerjenik olduğu için çayır polenidir. 

Ağaç polenleri total polen, sayısının büyük bir oranını oluşturmasına karşın çok allerjenik olmadığı için 

klinik önemi çayır polenleri İle kıyaslandığında daha geride kalmaktadır. Bu yanılgı nedeni ite AÜTF 

Göğüs Hastalıktan ABD, Allerji Bilim Dalında, Ankara'da yaşayan olgularda ağaç duyadılığırun 

araştırılması ve ayrıca bu olgular içinde kavak ağacı poleni duyarlılığı saptanan olgularda bunun klinik 

öneminin İncelenmesi hedeflenmiştir. 

Bu doğrultuda henüz devam eden çalışmanın ön sonuçlarına göre ağaç allerjisi olan 67 

olgunun 42'sinde (%62.7) kayın ağacı poleni duyarlılığı ilk sırada yer alırken kavak ağacı poleni 

duyarlılığı 30 olguda (%44.8) olguda görülmüştür (Şekil 6). 30 olgudan 22'sine kavak antijeni nazal 

provokasyon ile verildiğinde 6'snnda pozitif yanıt alınırken, kavak allerjisi olan 13 olgu kavak ağacı 

polenizasyon dönemi olan Şubat-Mart ayında hafif düzeyde nazal/konjunktival ve/veya astmatik 

yakınma tanımlamışlardır. Aynı zamanda çayır poleni duyarlılığı olan bu oigulann hepsinin asıl 

şiddetli şikayetleri çayır poleninin atmosferde en yoğun bulunduğu aylar olan Mayıs Ve Haziranda 

olmaktadır. Buradan da bu olgularda eşlik eden ağaç allerjisi olsa bile asıl hakim olan tablonun çayır 

poleni duyarlılığından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu çalışma halen devam etmektedir. 

Polen duyarlı olguların değerlendirilmesinde belli bölgelerde mevcut olan polen türlerinin 

bilinmesi ve anamnezi uyumlu olgularda mutlaka bu polenlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bölgesel farklılıklar ve polen haritasının bilinmemesi yanlış tanı ve yönlendirmelere açık 

olabilmektedir. 

ÜLKEMİZDE POLEN ALLERJİSİNİN EKONOMİK SONUÇLARI 

Ülkemizde mevsimsel ailerjik rinitli oigulann tanı ve tedavisi uluslara» kılavuzlara göre 

yapılmaktadır. Bu kılavuzlara göre, yakınmaları mevsimsel olan bu olgulara tedavinin de sadece bu 

dönemde yapılması önerilmektedir. Rinit tedavisi, allerjenden kaçınma, ilaç tedavisi ve uygun 

olgularda Immünoterapi olmak üzere 3 basamakta yapılır. Hastalığın ilaç tedavisi hastalığın şiddetine 

göre değişmekte birlikte başlıca, oral/intranasal antihistaminikler, nasal steroidler, gereğinde nasat 
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dekonjestanlar ve mast hücre, degranülasyonunu engelleyen oftalmlk ilaçtan ve şiddetli olgularda da 

oral steroidlerl içermektedir. Kliniğimizde bu prensipler uygulanarak mevsimsel aiterjik rinitin tedavi 

maliyeti değerlendirildiğinde bir mevsim süresince (başvuru anından yakınmalanntn bittiği döneme 

dek) bir olgunun tedavi maliyeti ortalama olarak 19.4$±3.0$ olarak hesaplanmıştır (Şekil 7). En 

yüksek maliyetin de çayır poleni sayısının en yüksek olduğu aylar olan Mayıs ve Haziranda olduğu 

İzlenmektedir. Hastalığın başlangıçtaki şiddetine göre incelendiğinde ise şiddetti yakınmaları olan 

olgularda tedavi maliyetinin daha fazla olduğu izlenmektedir (Şekil 7). 

Bütün bu sonuçlar değerlendirildiğinde, hastalığın giderek artan prevalans oranlan, yaşam 

kalitesini yüksek oranda düşüren yakınmalar, halkın bu konuda bilinçlenmesi ve dolayısı ile allerji 

merkezlerine başvuru oranlarının artması ve bunun oluşturacağı tedavi maliyeti bu duyarlılığın 

ülkemiz İçin önemli bir sağlık sorunu olduğunun sinyallerini vermektedir. Bu durumda yapılması 

gerekenler incelenecek olursa: 

1 . Polenler dışortam allerjenlert okluğu için pratik olarak polen maruziyetinden kaçınmak mümkün 

değildir. Polen duyarlı kişilerde maruziyet arttıkça yakınma da artmaktadır. Bu durumda, her 

bölgenin günlük polen sayımlarının yapılması hastalan uyarmak yönünden oldukça gereklidir. 

Günlük polen sayısının bilinmesi hastanın sosyal aktivitesinf ve tedavi durumunu yeniden gözden 

geçirmesine neden olarak hastalığın daha kontrol altında tutulmasını, sağlayacaktır. Ancak 

bölgesel polen sayımı ülkemizde oldukça güç koşullarda yürütülmeye çalışılıp*. ...rutin olarak 

yapılmamaktadır. 8u nedenle gelişmiş ülkelerde günlük hava durumu ile birlikte verilen bu 

sayımın ülkemiz koşullarında da _yapıimaşı__J}aJtaılhk_J.arafından alt yapı oluşturulması 

sağlanabilirse, halk sağlığı açısından önemli bir hizmet verilmiş olacaktır kanısındayız. 

2. Polen duyarlılığı olan olguların polenlerin özellikleri ve korunma ile İlgili olarak bilgilendirilmeleri 

gerekmektedir. Polen döneminde çok sıcak ve kuru havalarda polen sayısı artmakta, yağışlı ve 

nemli havalarda ise polenler yere çökmektedir. Sabah 10 ile öğleden sonra 16 arasında polen 

yoğunluğu en fazla miktardadır. Polen allerjisl olan kişi dış ortamdan içeri girdiğinde. Üstünü 

değişmeli, mümkünse saçını yıkamalı veya duş almalıdır. Polen miktarının çok olduğu 

gövemlerde camlar açılmamalıdır...Djşortamda gerek olursa yüz maskesi Ka.ljanılaljilinJ.c. Bu 

konuda hastaların bilgilendirilerek broşürlerin hazırlanması ilgili sağlık kuruluşlarında dağıtımı 

uygun olabilir. 

3. Bu hastalıklar kalıtsal olarak geçtiği, için ailede allerjik rinit öyküsü olan ve bahar döneminde 

rinokonjunktMt ile uyumlu yakınmalar tanımlayan olguların doğru tanı ve uygun tedavi için en 

yakın allerji merkezine başvurmalan sağlanmalıdır. Çünkü özellikle iyi tedavi edilmeyen rinit 

astım ile sonlanabilmektedir. Bu konuda halkı bilinçlendirmek için medya organları kullanılmalı ye 

halka açık toplantılar düzenlenmelidir. 

4. En sık allerjik reaksiyona neden olan ağaçlar, huş ağacı. SeM. zeytin ağacı. Kavak. Kızıl ağaç 

ve Fındıktır. Bu nedenle şehir içinde yeni ağaçlardırma çalışmaları esnasında allerjenik olduğu 

bilinen ve çok sayıda polenleri ile yakınmalara yol açan ağaçlardan kaçınılması ve bu konunun 

uzmanları tarafından önerilen ağaçların seçimi uygun olacaktır. 

Saygılarımızla. 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B10OTSH0100002 - 5264 
Konu :<3orüş 

2SLCL.Q1. 8 7 7 0 

HACETTEPE ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜNE 
ANKARA ÜNIVERSITESI R E K T Ö R L Ü Ğ Ü N E 

GAZI ÜNIVERSITESI R E K T Ö R L Ü Ğ Ü N E 

özel l ik le i lkbahar aylarında bitki lerden o luşup havaya karışarak zamanla 
ufalanıp havada asılı hale gefebrten ve insanları etk i leyen bi tk i polenler i ile 
özel l ikle bazı tur kavak ağaçlarından kaynaklanan pamukçukların insanların 
sağlığı üzerindeki etki lerinin ne ler otabHeceğinin bi l inmesinde; Bakanlığımızca 
atınacak tedbir ve uygulamalar bakımından eğer var ise b u konulardaki bi l imsel 
araştırma sonuçlar ına ihtiyaç duyulmaktadır. 

8akani ığımız tedbir ve uygulamalarına ışık tutmak ve yoi göstermek 
maksadıyla, yukarıda bahsi geçen konularda Üniversi teniz görüşünün 
oluşturularak Bakanlığımıza gönderi lmesi hususunu arz eder im. 

Or. M. Tahir SOYOAL 
G«nel Mfldüf V»rd»mcısı 

İL- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/6252) 

13 .05 .2005 

TÜRKİYE BÖYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaptandtnlmasını arz ederim. 

& 
$* Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Bartın ilimiz, Karadeniz bölgesinin batısında yer almaktadır. Tarihi yapısıyla, 

coğrafi konumunun birleşmesi sonucunda, ülkemizin sayılı tur izm merkezleri arasında 
yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynatdann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatınrnlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Bartın i l inde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yıllarTârasında ne tür yabrımlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek mlktan ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadaritk bölümü kullanılmıştır? 
4 . Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.100.APK.0.04.00.03/ A N K A R A 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

15 Haziran 2005 

.t.** av 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 24.CÖ^(X)5lanMveKANJCARJvlDA.01.0.GNS.0.10.00.Û2-l 1279 sayılı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "2003-2004 yıllarında 
Bartın Ili'ne yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin 7/6252 Esas numaralı 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "2003-2004 
yıllarında Bartın İli* ne yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
Bartın İlimiz, Karadeniz Bölgesinin batısında yer almaktadır. Tarihi yapısıyla,coğrafi 

konumunun birleşmesi sonucunda, ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında yer 
almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha bir 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) Bartın 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; Bartın Merkez Devlet Hastanesi, 
Halk Sağlığı Laboratuarı, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, 3 Nolu Sağlık Ocağı yer almaktadır. 

Söz konusu tesisler aynı yıllarda tamamlanarak hizmete açılmıştır. 

Cevap 2 - Bu yatırımlar için Genel Bütçeden 2003 yılında 2.105.100.000.000.-TL., 
2004 yılında 3.171.000.000.000.-TL., 

Makine Teçhizat ödeneğinden ise 2003 yılında 200.000.000.000.-TL., 2004 yılında 
550.000.000.000.-TL. ödenek gönderilmiştir. 

Cevap 3 - 2003-2004 yıllarında gönderilen ödeneklerin tamamı kullanılmıştır. 

Cevap 4- Sağlık yatırımlarımız belirtilen süreler içerisinde tamamlanmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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12.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, pirinç ithalatına ve kontrol belgesi düzenlemesine 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6254) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdak i sorular ımın T a n m v e Köyişleri Bakanı Sayın Prof.Dr. S a m i 

G Ü Ç L Ü taraf ından yazıl ı o larak yanrUanmasr için gereğinin yapı lmasını a rz 

eder im. 10.05.2005 ^ r * - " 

Dıv£Oheylr A M B E R 
tatay Milletvekili 

1-) Halen pirinç ithalatında uygulanan mevzuat nedir? 
2-) Pirinç Kontrol Belgesi düzenleme tarihi nedir? 
3-) Tarife Kontenjanı kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinden 36 bin ton Pirinç 
ithal Lisanslarının dağılımında 3 firmaya 16 bin ton, geri kalan 22 bin tonun ise 
700 firmaya dağıtıldığı doğru mudur? Eğer böyle bir uygulama olmuşsa bunun 
kriterleri nedir? Böyle bir uygulamada adil bir rekabet koşulu sağlandığı 
söylenebilir mi? 
4-) Yerli üreticinin korunduğu iddia edilen bu uygulama (Kontrol Belgesi 
Düzenleme) ile birtakım fîrmalann haksız rant elde ettiği ortadadır. 'Bu 
uygulamayı bu haksız rant olayını ortadan kaldıracak şekilde düzenlemeyi 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
T A R I M V E K Ö Y İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.APK.0.07-211- / V*6<T> 
Konu : Yazılı Soru önergesi 16 HAZİRAN 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 24.05.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11279 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde alınan Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'e ait 7/6254 esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: Mehmet Mehdi EKER 
1-Görüş ı Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Züheyir AMBER 

Hatay Milletvekili 
Esas No : 7/6254 

SORU 1) Halen pirinç ithalatında uygulanan mevzuat nedir? 

CEVAP 1) Halen Pirinç ithalatı 01.09.2003 tarih ve 25216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi 
Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:31) 
hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Aynca, Pirinç için kontrol belgesi düzenlenmesi 
aşamasında miktar kısıtlaması ve kapatma aranması uygulanmaktadır. Bu uygulama ile 
ithalatçı firmaların kontrol belgesi alabilmeleri için bir önceki belgelerini ibraz etmeleri 
istenmekte, böylece ithalatçının elinde birden fazla kontrol belgesinin olması önlenmekte ve 
belirlenen miktarın üzerindeki miktarlar için kontrol belgesi düzenlenmemektedir 

SORU 2) Pirinç Kontrol Belgesi düzenleme tarihi nedir? 

CEVAP 2) Pirinç ve çeltik için kontrol belgesi düzenlenmesinin açılacağı tarih, Bakanlığımız 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda, 01 Ağustos 2005 
olarak belirlenmiştir. 

SORU 3) Tarife Kontenjanı kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinden 36 bin ton Pirinç İthal 
Lisanslarının dağılımında 3 firmaya 16 bin ton, geri kalan 22 bin tonun ise 700 firmaya 
dağıtıldığı doğru mudur? Eğer böyle bir uygulama olmuşsa bunun kriterleri nedir? Böyle bir 
uygulamada adil bir rekabet koşulu sağlandığı söylenebilir mi? 

CEVAP 3) Tarife Kontenjanı kapsamında İthal Lisanslarının dağıtımı Dış Ticaret 
Müsteşarlığı tarafından yapılmaktadır. 

SORU 4) Yerli üreticinin korunduğu iddia edilen bu uygulama (Kontrol Belgesi Düzenleme) 
ile birtakım firmaların haksız rant elde ettiği ortadadır. Bu uygulamayı bu haksız rant olayını 
ortadan kaldıracak şekilde düzenlemeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4) Kontrol belgesine tabi ürünler Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayınlanan Dış 
Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2005/5) Ek: VI-A listesi ile belirlenmektedir. 
Ülkemiz Dünya Ticaret örgütü (DTÖ)'nün bir üyesi olup, tarımsal ürünlerin uluslararası 
ticaretine ilişkin kuralları içeren DTÖ ve eki anlaşmaları 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. 
Anlaşmanın bir parçası olan Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşması kapsamında ithalat sırasında 
tarım ürünlerinin sağlık denetimi yapılmaktadır. 
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13.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELIK'in, ülkemizin hububat üretimi ve ithalatı ile 
TMO'nun destekleme alımlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in 
cevabı (7/6255) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sayın Sami Güçlü tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla 

M. Vedat MELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

Ülkemizde kişi basma düşen hububat üretimi her geçen yıl nüfusa oranla artan 
oranda azalmaktadır. Türkiye giderek hububat üretiminde de dışa bağımlı bir 
ülke haline getirilmektedir. Bunun en büyük nedeni elbette ki uygulanan fiyat 
politikalarıdır. Önümüzdeki günlerde ülkemizde başta Hatay ve Adana olmak 
üzere sırasıyla bütün Güney Doğu illerinde Hububat hasadı başlayacağı 
malumlarınızdır. 

Buna ilişkin olarak; 

1. 2005 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi destekleme alımları yapacak mıdır? 
Yapacak- ise Hatay, Adana ve Şanlıurfa illerinde alım kampanyası ne zaman 
başlayacaktır? 

2* Alımlarda açıklamayı planladığınız buğday birim fiyatı ne olacaktır? TMO, 
Hatay ve Şanlıurfa'da toplam ne kadar alım yapmayı planlamaktadır? 

3. Alımlar sonrası ödeme metodu ne olacaktır? Üretici çiftçilerimizi ekonomik 
olarak bir nebze rahatlatacak olan peşin ödeme yöntemini tercih etmeyi 
düşünüyor musunuz? 

4. Ülkemizde gerçekleşen buğday Üretimini artırmaya dönük olarak^-göreve 
başladığınız günden bu güne, hangi çalışmaları yaptınız? Türkiye 2004 yılında 
kaç ton hububat ithal etmiştir ve gerçekleşen ithalatın dolar bazında karşılığı ne 
kadardır? 
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T.C. 
TARİM VE KÖYİŞI.HRİ HAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. 12.0.APK.0.07-211 - / 3 3 T 4 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

1 S fiÂZiHAIi 2005 

TÜRKİYR BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 24.05.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11279 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Şanlıurfa Milletvekili M.Vedat MELİK'e ait 7/6255 esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER V 
Bakan ' 

EKLER: 
1 - Görüş 7/6255 ı 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : M.Vedat MELİK 

Şanlıurfa Milletvekili 
Esas No : 7/6255 

Ülkemizde kişi basına düşen hububat üretimi her geçen yıl nüfusa oranla artan oranda 
azalmaktadır. Türkiye giderek hububat üretiminde de dışa bağımlı bir ülke haline 
getirilmektedir. Bunun en büyük nedeni elbette ki uygulanan Fiyat politikalarıdır. 
Önümüzdeki günlerde ülkemizde başta Hatay ve Adana olmak üzere sırasıyla bütün Güney 
Doğu illerinde Hububat hasadı başlayacağı malumlarınızdır. 
Buna ilişkin olarak; 
SORU 1) 2005 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi destekleme alınılan yapacak mıdır? 
Yapacak ise Hatay. Adana ve Şanlıurfa illerinde alım kampanyası ne zaman 
başlayacaktır? 
SORU 2) Alımlarda açıklamayı planladığınız buğday birim fiyatı ne olacaktır? TMO; 
Hatay ve Şanlıurfa'da toplam ne kadar alım yapmayı planlamaktadır? 
CEVAP 1-2) 2005/2006 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Bakanlar 
Kurulu Kararı 1/6/2005 tarihli ve 25832 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Ülkemizin Güneydoğu, Çukurova, Ege Bölgelerinde hasat devam etmektedir. 
Belirsizliğin giderilmesi, fiyatların düşmesinin önlenmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO); 2005-2006 Faaliyet Dönemi Müdahale Alım Fiyatlarını 02/06/2005 tarihinde 
kamuoyuna açıklayarak, piyasalara müdahale etme kararı almış olup, 03.06.2005 tarihi 
itibariyle alımlara başlamıştır. Hatay ve Şanlıurfa'da üreticilerimizin TMO'ya arz ettiği 
ürünler satın alınacaktır. 
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2005-2006 Faaliyet Dönemi Müdahale Alım Fiyatları (TL/Kg) 
ÜRÜN CİNSİ 
I-MAKARNALIK BUĞDAYLAR 
l-Anadolu Durum 
2-Diğer Durum 

H-EKMEKLİK BUĞDAYLAR 
1-Anadolu Beyaz Sert 
2-Anadolu Kırmızı Sert 

3- Kırmızı Yarı Sert 
4-Beyaz Yarı Sert 
5-Diğerleri (Kırmızı-Beyaz) 

İH-ARPALAR 
1-Beyaz 

2-Siyah ve Çakır 
IV- ÇAVDAR 

V-YULAF 

2005 ALIM FİYATI 

360.000 
350.000 

350.000 
350.000 

332.000 
332.000 
300.000 

248.000 
234.000 
234.000 

245.000 

SORU 3) Alımlar sonrası ödeme metodu ne olacaktır? Üretici çiftçilerimizi ekonomik 
olarak bir nebze rahatlatacak olan peşin ödeme yöntemini tercih etmeyi düşünüyor 
musunuz? 
CEVAP 3) Üreticilerimizden 30 tona kadar alım yapılacak olup, bu miktarın üzerinde ürün 
getiren üreticilerimiz ürünlerini ücretsiz olarak emanete bırakabilecektir. Yukarıda 
belirtilen Kararname çerçevesinde üreticiden yapılacak alımların 10 tonu peşin, bakiyesi ise 
30 gün içerisinde ödenecektir. Türkiye'de ortalama arazi büyüklüğünün 61 dekar olduğu 
düşünüldüğünde 10 tonluk kısmın peşin ödenmesiyle küçük üreticinin korunması 
hedeflenmiştir. 

SORU 4) Ülkemizde gerçekleşen buğday üretimini artırmaya dönük olarak, göreve 
başladığınız günden bu güne, hangi çalışmaları yaptınız? Türkiye 2004 yılında kaç ton 
hububat ithal etmiştir ve gerçekleşen ithalatın dolar bazında karşılığı ne kadardır? 
CEVAP 4) Bakanlığımızca, hububat üretiminde verimliliğin artırılması, kalitenin 
iyileştirilmesi, sanayicinin kaliteli ürün temin etmesi ve buna bağlı olarak ta ithalatın 
azaltılması amacıyla "Mahsul Fiyatına Tohumluk" uygulaması başlatılarak 2002 yılında 
50 bin ton olan Sertifikalı Hububat Tohumluğu dağıtımı 2004 yılında 232 bin tona 
ulaşmıştır. Ayrıca süne zararlısı ile yapılan başarılı mücadele sonucunda buğday 
veriminde % 15-20 oranında artış sağlanarak 2004 yılında ülke ekonomisine 1 katrilyon 
TL. kazandırılmıştır. Buğday üretimini artırıcı çalışmalar ve olumlu iklim koşullarının 
etkisiyle , buğday üretimimiz 19 milyon tondan 21 milyon tona ulaşmıştır. 
Türkiye'ye dahilde işleme izin belgesi kapsamında 2004/2005 döneminde 20.429 ton 
makarnalık, 1.031.344 ton ekmeklik buğday girişi yapılmıştır. Toplam 1.052.773 ton ithalatın 
parasal karşılığı, 219 milyon dolardır. 
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14.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, çiftçilere yapılan Doğrudan Gelir Desteği 
ödemelerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6256) 
T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i soru lar ımın Tar ım B a k a n ı Sayın Sami G ü ç l ü tarafından yaz ı l ı olarak 
yanı t lanması h u s u s u n u bi lg i ler inize arz ederim. Saygı lar ımla 

KâAkJJt 
M . V e d a t M E L İ K 

Ş a n l ı u r f a M i l l e t v e k i l i 

B i l ind iğ i ü z e r e Bakanlar Kurulunca 13 /12 /2001 tarihinde kararlaştırılan 3 4 0 5 
sayı l ı kararnamenin eki K A R A R i l e 1 2 / 1 2 / 2 0 0 0 tarihiîi v e 2 0 0 0 / 2 1 7 2 sayılı 
kararnamenin ek i Karar'a e k bir m a d d e eklenmiştir. B u değ i ş ik l ik , "Çif tç i l ere 
y a p ı l a c a k d o ğ r u d a n g e l i r d e s t e ğ i ö d e m e l e r i d i ğ e r k a m u k u r u m v e 
k u r u l u ş l a r ı n ı n a l a c a k l a r ı n a m a h s u p edilemez.** ibaresi s e b e b i y l e ç o k nettir. 
K a n u n a r a ğ m e n y a p ı l a n kesinti lere i l işkin yapı lan bir başvuruda Yargı tay 12 . 
H u k u k da ires ince 0 2 / 1 2 / 2 0 0 4 tarihinde 2 0 0 4 / 2 0 2 7 1 e s a s v e 2 0 0 4 / 2 4 9 9 3 sayıl ı 
kararında 1 3 / 1 2 / 2 0 0 1 tarihli v e 2 0 0 1 / 3 4 0 5 sayı l ı kararnamenin ek i Karar'a at ı f 
yaparak ş u kararı almıştır. "Çiftçilere yapı lacak doğrudan g e l i r desteği 
ödemeler i , d iğer k a m u kurum v e kuruluşlarının alacaklarına mahsup 
e d i l e m e y e c e ğ i n d e n borçlunun açıklanan nitelikteki t e m e l d e d e v l e t e ait bu 
paranın _horçlu ç i f t ç iye ver i l i ş amacı da gözet i lerek h a c z i m ü m k ü n değildir. 
A lacak l ın ın n i te l iğ in in k a m u kuruluşu o lup o lmamas ı y a d a ö z e l hukuk tüzel 
k i ş i s i o l m a s ı b u i l k e y e etkil i bulunmarnaktadır."denmektedir. 

B u n a i l i şkin olarak; 

B u n a rağmen başta Şanlıurfa o l m a k üzere birçok i l i m i z d e D o ğ r u d a n . Gelir 
D e s t e ğ i ö d e m e l e r i n i gerçekleşt iren Ziraat bankası şube ler inde çiftçilerin 
itirazlarına r a ğ m e n başka borç ilişkileri gerekçe gösteri lerek h a k ediş lerinden 
kesint i ler y a p ı l d ı ğ ı n a i l i şk in duyumlar almaktayız . B a k a n l ı k olarak bu 
hukuksuz luğa m a n i o lacak herhangi bir giriş iminiz o l m u ş m u d u r ? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. 12.0. APK.0.07-211 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

' 1 5 HAIÎRAM 2C05 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

ilgi: 24.05.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11279 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen, Şanlıurfa Milletvekili M.Vedat M E L İ K ' e ait 
7/6256 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

L&€*^**~ ( /^Zs€^^&*"***^&&6*-' 
J> 

EKLER: Mehmet Mehdi EKER 
1 -Görüş 7/6256< Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi :M. Vedat MELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

Esas No :7/6256 

Bilindiği üzere Bakanlar Kurulunca 13/12/2001 tarihinde kararlaştırılan 3405 sayılı 
Kararname'nin eki KARAR ile 12/12/2000 tarihli ve 2000/2172 sayılı Kararnamenin eki 
Karar'a ek bir madde eklenmiştir. Bu değişiklik, "Çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği 
ödemeleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarının alacaklarına mahsup edilemez." İbaresi 
sebebiyle çok nettir. Kanuna rağmen yapılan kesintilere ilişkin yapılan bir başvuruda Yargıtay 
12. Hukuk dairesince 02/12/2004 tarihinde 2004/20271 esas ve 2004/24993 sayılı Kararında 
13/12/2001 tarihli ve 2001/3405 sayılı Kararname'nin eki Karar'a atıf yaparak şu kararı 
almıştır. "Çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği ödemeleri, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının alacaklarına mahsup edilemeyeceğinden borçlunun açıklanan nitelikteki 
temelde devlete ait bu paranın borçlu çiftçiye veriliş amacı da gözetilerek haczi mümkün 
değildir. Alacaklının niteliğinin kamu kuruluşu olup olmaması ya da özel hukuk tüzel kişisi 
olması bu ilkeye etkili bulunmamaktadır." denmektedir. 
Buna ilişkin olarak; 

SORU) Buna rağmen başta Şanlıurfa olmak üzere bir çok ilimizde Doğrudan Gelir Desteği 
ödemelerini gerçekleştiren Ziraat Bankası şubelerinde çiftçilerin itirazlarına rağmen başka 
borç ilişkileri gerekçe gösterilerek hak edişlerinden kesintiler yapıldığına ilişkin duyumlar 
almaktayız. Bakanlık olarak bu hukuksuzluğa mani olacak bir girişiminiz olmuş mudur? 

CEVAP) Bilindiği üzere Tarımsal Destekleme Politikaları kapsamında Çiftçilere Doğrudan 
Gelir Desteği Sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulması amacıyla; 12/12/2000 tarih ve 
2000/2172 sayılı Bakanlar Kurulu Karan'nın Eki Karar'in 5 inci maddesi gereğince 2001 yılı 
uygulamalarına ilişkin, 2001/15 sayılı Uygulama Tebliği yayımlanmış, yine 14.06.2002 tarih 
ve 24785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/4165 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 
Kararın 4.üncü maddesine istinaden de 2002, 2003, 2004 yılı Uygulama Tebliğleri 
yayımlanarak, uygulamalar bu tebliğler hükümlerine göre yürütülmüştür. , 
Konu ile ilgili olarak, TC. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 08.Ö'6.İ005 tarih ve 

B.02.2.TZB.05.04.02.01/83425-167 sayılı yazısında; "31.12.2001 tarihli ve 2001/3405 sayılı 
Kararname eki Bakanlar Kurulu Kararında yer alan 'Çiftçilere yapılacak doğrudan gelir 
desteği ödemeleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarının alacaklarına mahsup edilemez.' 
yolundaki hüküm sadece 12.12.2000 tarih ve 2000/2172 sayılı Kararnameye eklenmiştir. 
Ancak, söz konusu Kararnameye istinaden yapılan ödemeler sona ermiş olup, bu aşamada 
doğrudan gelir desteği ödemeleri 04.05.2002 tarih ve 2002/4165 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararına istinaden gerçekleştirilmektedir. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yapılan 
ödemelerin mahsup edilmeyeceği yolunda ise herhangi bir karar ya da hüküm 
bulunmamaktadır. 
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Bankanın, kredi kullanan üreticilerle düzenlenen Tarımsal Krediler Genel Sözleşmesinin 7/6. 
maddesinin 'Kredi lehdarının/lehdarlarının Banka nezdinde mevcut ve ileride mevcut 
olabilecek mevduat ve havale dahil her türlü alacakları, bloke paraları, tahsil için verdiği her 
türlü senetler ve çekleri, hisse senetleri ve tahvilleri velhasıl her çeşit menkul kıymetleri ve 
bunların gelirleri üzerinde, Bankanın gerek bu sözleşmeden gerekse diğer sebeplerden 
doğmuş ve doğacak alacakları ile tanzim edilmiş veya edilmemiş teminat mektupları dahil 
risk veya alacakları için hapis ve rehin hakkı olduğunu ve bunların bir kısmını veya tümünü 
bloke etmeye veya bloke bir hesaba almaya ve bunları ihbar ve ihtara gerek olmaksızın 
alacakları ile takas ve mahsup etmeye yetkili bulunduğunu kredi lehdarı/lehdarları Bankaya 
karşı kabul ve taahhüt eder/ederler.' hükmü ile Borçlar Kanununun 118 ve devamı maddeleri 
hükmü dikkate alınarak, Bankaca yapılan ödemeler üreticilerin Bankaya olan asaleten ve/veya 
kefalelen borçları ile takas edilebilmektedir. 
Bilindiği üzere, Borçlar Kanunu'nun 118. maddesi 'tki şahıs karşılıklı bir miktar meblağı 
veya yekdiğerine mümasil başka malları birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç 
muaccel ise iki taraftan herbiri borcunu alacağı ile takas edebilir. Alacaklardan biri münazaalı 
olsa bile takas dermeyan olunabilir..." hükmünü havi olup, anılan hükme göre; 

a) Alacakların karşılıklı olması, 
b) Alacakların aynı mahiyette ve nitelikte olması, 
c) Karşılıklı alacakların muaccel olması, 
d) Alacaklardan her birinin geçerli olması ve dava edilebilir bulunması, 
halinde takas mümkündür. 

Dolayısıyla, karşılıklı borçlar, aynı neviden ve muaccel olmak koşulu ile, bunlardan birisi 
veya her ikisi çekişmeli olsa dahi, karşılıklı borçlulardan birinin takas iradesini açıklaması ve 
bu açıklamayı karşı tarafa ulaştırmasıyla, karşı tarafın ayrıca irade açıklamasında bulunması 
veya kabulü gerekmeksizin hüküm ve sonuçlarını meydana getirmektedir. Karşılıklı 
alacakların muaccel olması takasın gerçekleşmesi için yeterli olup, alacaklardan birisinin 
diğerinden çok önce doğmasının takasın geçerliliğine etkisi yoktur. 
Kaldı ki, borçlan daha önce taksitlendirilerek taahhüde bağlanmış, taksitlerini vadelerinde 
ve/veya vadeden sonra öngörülen süre içinde ödeyen üreticiler ile kefillerin Doğrudan Gelir 
Desteği ödemeleri Banka alacaklarına mahsup edilmemektedir" denilmektedir. 

15.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, süt ve yumurta fiyatlarındaki düşüşe ve bazı 
sorunlara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6257) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü tarafından yazdı 

olarak yanıtlanmasını bilgilerinize arz ederim. 09.05.2005 
Saygrianmla, 

Op. Dr. TUrhan Çöme^—^ 
Balıkesir! îsir MfllefveMlT > 

• Ülkemizdeki süt sanayinde kapasite kuttanım oranlan nedir? 

• Son günlerde ülke genelinde çiğ süt fiyatlarındaki düşüşün nedenleri nelerdir? 

• Çiğ süt fiyatlarındaki düşüşün, süt ve sOt Oriinlerlnde tûketiol ffyatlanna 
yansımayıştnın nedenleri nelerdir? 

• Ülkemizde yem fiyatının süt fiyatına oranı nedir? Aynı kriter baz alındığında AB 
ülkelerinde bu oran nedir? 

• PÖ süt fiyatlarındaki bu düşüsün üreticileri mağdur etmemesi İçin ne gibi 
çalışmalar yapıyorsunuz? 

• Son günlerde yumurta fiyattanndaki hızlı düşüsün nedenleri nelerdir? 

• Yumurta fiyatlarındaki bu düşüsün üreticileri mağdur etmemesi için ne gibi 
çalışmalar yapıyorsunuz? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.012.0.APK.0.07/211 / ^ 3 f o < L 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

.16 HAZİRAN 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 2.05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11279 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen, Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'e ait 
7/6257 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: Mehmet Mehdi EKER 
1 -Görüş 7/6257 Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Turhan ÇÖMEZ 
Balıkesir Milletvekili 

Esas No : 7/6257 

SORU 1) Ülkemizdeki süt sanayinde kapasite kullanım oranları nedir? 

CEVAP 1) Ülkemizde kurulu süt ve süt ürünleri işyeri sayısı, kurulu kapasite üretim ve 
kapasite kullanım oranları: 

İşyeri Sayısı ( adet) Kurulu Kapasite Üretim ( Ton / YıH KKO % 
2.839 4.750.515 1.038.573 21.9 

SORU 2) Son günlerde ülke genelinde çiğ süt fiyatlarındaki düşüşün nedenleri nelerdir? 

CEVAP 2) Son günlerde süt fiyatlarındaki düşüşün temel nedeni süt üretimindeki mevsimsel 
artıştır. 

SORU 3) Çiğ süt fiyatlarındaki düşüşün, süt ve süt ürünlerinde tüketici fiyatlarına 
yansımayışının nedenleri nelerdir? 

CEVAP 3) Son günlerdeki mevsimsellik nedeniyle süt üretiminin artması ile ilgili olarak çiğ 
süt fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak süt ürünlerinde de az da olsa düşüş gözlenmektedir. 

1 8 3 -



T.B.M.M. B : 113 16. 6 . 2005 O : 6 

SORU 4) Ülkemizde yem fiyatının süt fiyatına oram nedir? Aym kriter baz alındığında AB 
ülkelerinde bu oran nedir? 

CEVAP 4) Ülkemizde süt fiyatının yem fiyatına oranı 2005 Haziran ayı rakamlarına göre 
yaklaşık 1/1.1'dir. AB ülkelerinde bu oran 1/1.5'in üzerindedir. 

SORU 5) Çiğ süt fiyatlarındaki bu düşüşün üreticileri mağdur etmemesi için ne gibi 
çalışmalar yapıyorsunuz? 

CEVAP 5) Bakanlığımız, Süt üretimindeki mevsimsel artışın piyasa şartlarında 
değerlendirilmesi ve üreticinin mağduriyetinin önlenmesi için sektörün temsilcilerini bir araya 
getirerek kısa- orta ve uzun vade de yapılacak çalışmaları ve alınacak önlemleri belirlemiştir. 

Buna göre; 
Kısa vadede: Okul sütü projesinin SYDTF ( Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu) kaynakları ile başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulması, 
Hijyenik şartlarda süt üretimi ve tüketiminin artırılması için reklam kampanyalarının 

düzenlenmesi, 
Süt ve süt ürünlerinde uygulanan KDV'nin %l*e indirilmesi, 

Orta ve Uzun Vadede: 
Teşvik sisteminin mevsimsel süt üretim artışının planlanmasına yönelik değiştirilmesi 
Piyasa düzenlemeleri için yapıların oluşturulması, 
Sektöre yönelik finans imkanlarının AB ülkelerindeki çeşitlenmeye benzer olarak 

yapılandırılması üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. 

SORU 6) Son günlerde yumurta fiyatlarındaki hızlı düşüşün nedenleri nelerdir? 

CEVAP 6)Ülkemizde, yaz aylarında yumurta tüketiminde geleneksel bir azalış söz 
konusudur. Ayrıca, yumurta da Dioxin zehrinin bulunduğu şeklindeki basında çıkan haberler 
kamuoyunu etkileyerek yumurta tüketiminin azalmasına neden olmuştur. 

SORU 7) Yumurta fiyatlarındaki bu düşüşün üreticileri mağdur etmemesi için ne gibi 
çalışmalar yapıyorsunuz? 

CEVAP 7) Dioxin ile ilgili yayınlardan sonra Bakanlıkça analizler yaptırılarak olumsuz bir 
durumun olmadığı kamuoyuna duyurulmuştur. Yaz aylarında üretim planlanmasının tüketim 
miktarları gözetilerek yapılması konusunda, sektör temsilcisi Birliklere bildirimde 
bulunulmuştur. 
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16.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Dünya Bankasının yolsuzluk ve yönetişim 
kriterleri endeksine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in 
cevabı (7/6288) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının yazılı olarak cevaplandınlmak üzere Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e yöneltilmesini arz ederim. 10.05.2005 

ÇINBAYIR 
Milletvekili 

SORULAR; 

Dünya Bankası'nuı 1996-2004 tarihlerini kapsayan yolsuzluk ve yönetişim kriterleri 
endekslerinin açıklandığı basın ve yayın yoluyla öğrenilmiştir. Konu ile ilgili olarak: 

1- Dünya Bankasının değerlendirmede esas aldığı kriterler nelerdir? Kriterlerin ülkeler 
bakımından karşılaştırmak tablosu nasıldır? 

2- Dünya Bankasının vardığı sonuçlan Türkiye açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

3- Yolsuzluktan önleme hususunda alman ve alınacak tedbirler nelerdir? Yolsuzlukla 
mücadeleyi yeterli buluyormusunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
İktisadi Sektörler v e Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

/ , „ 15 HAZ fflB 
SAYI : B.02.1 .DPT.0.08.O4 - ^ 'i- /2J63 
KONU Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
(Genel Sekreterlik) 

İLGİ: 24.5.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11279 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazıda, Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Dünya 
Bankası'nuı yolsuzluk ve yönetişim endeksine ilişkin olarak verdiği yazılı soru 
önergesinin cevaplandırılması istenmektedir. Ertuğrul YALÇINBAYIR tarafından, 
aşağıdaki hususların cevaplandırılması istenmektedir. 

Dünya Bankası *nın 1996-2004 tarihlerini kapsayan yolsuzluk ve yönetişim 
kriterlerinin açıklandığı basın ve yayın yoluyla öğrenilmiştir. Konu ile ilgili olarak; 

1-Dünya Bankasının değerlendirmede esas aldığı kriterler nelerdir? Kriterlerin 
ülkeler bakımından karşılaştırmalı tablosu nasıldır? 

2-Dünya Bankasının vardığı sonuçlan Türkiye açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
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3-Yolsuzlukları önleme hususunda alınan ve alınacak tedbirler nelerdir? 
Yolsuzlukla mücadeleyi yeterli buluyor musunuz? 

Söz konusu sorulara ilişkin olarak verdiğimiz cevaplar aşağıda 
belirtilmektedir: 

1- Dünya Bankası çalışanlarından Daniel Kaufmann, Aart Kraay ve Massimo 
Mastruzzi tarafından 1996-2004 yıllarını kapsayan bir Yönetişim Göstergeleri 
çalışması yayımlanmıştır. Bu çalışmada yönetişimin altı boyutuna bakılarak 209 ülke 
yukarıdan aşağıya doğru sıralanmıştır. Daha somut bir deyişle; siyasi, medeni ve 
insan hakları ölçülerek "hesap verilebilirlik" ölçütü; terörizm dahil şiddet benzeri 
tehditlerin ölçümü ve hükümetlerde değişiklik dikkate alınarak "siyasi istikrarsızlık ve 
şiddet" ölçütü; kamu hizmetinin sunumunun kalitesi ve bürokrasinin becerisine göre 
oluşturulan "yönetim etkinliği" ölçütü; serbest piyasayı olumsuz olarak etkileyen 
politikaların ölçümüne dayalı olarak oluşturulan "düzenleme külfeti" ölçütü; suç ve 
şiddetin olasılığı ve polis, mahkeme ve sözleşmelerin uygulanmasındaki kalitenin 
ölçümüne dayalı "hukukun üstünlüğü" ölçütü ve son olarak küçük ve büyük rüşvetler 
ile irtikabı da içeren kamu gücünün özel çıkarlar için kullanılması ölçümüne dayalı 
olarak "yolsuzluğun kontrolü" ölçütüne dayalı altı kriter ile ülkelerin yönetişim 
düzeyi sıralaması incelenmiştir. 

2- Dünya Bankasının üç elemanı tarafından yapılan bu çalışma, Dünya 
Bankasının resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Kaufmann, Kraay ve Mastruzzi 
tarafından yapılan bu çalışmada; Türkiye her bir ölçüt bakımından orta sıralar 
civarında yer almaktadır. Ancak, 1996, 1998, 2000, 2002 ve 2004 yılları bakımından 
yapılan bu incelemede, 2002 yılı ile 2004 yılı karşılaştırıldığında Türkiye'nin hesap 
verilebilirlik, siyasi istikrarsızlık ve şiddet, yönetim etkinliği, hukukun üstünlüğü ve 
yolsuzluğun kontrolü ölçütleri bakımından aldığı puanların yükselmiş olduğu, sadece 
düzenleme külfeti ölçütü bakımından aldığı puanın aşağıya düşmüş olduğu 
görülmektedir. Yapılan bu çalışma hakkında ayrıntılı bilgi için 
http://www.worldbank.org/wbi/governance/govdata/ ağ adresine başvurulmalıdır. 
Dünya Bankasının söz konusu üç elemanı tarafından yapılan bu çalışma, Türkiye'nin 
İyi yönetişim hedefine ulaşabilmesi için yoğun bir çaba gösterilmesi gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. 

3- 58 ve 59 uncu hükümet dönemlerinde yolsuzluğa karşı mücadele amacıyla 
çeşitli önlemler alınması yoluna gidilmiştir. Bu önlemlerden birisi, 9.10.2003 tarih ve 
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunudur. Kanunun amacı; demokratik ve saydam 
yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin 
bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu 
kanun, 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

2003 Yılında Adalet Bakanının onayıyla yolsuzluğa karşı özel bir çalışma 
grubu kurulmuştur. Grubun temel görevi yolsuzluk ve usulsüzlük yapanlara verilecek 
cezalan caydırıcı kılmak için önerilerde bulunmaktır. 

2003 yılında yine Adalet Bakanının onayıyla yolsuzlukla mücadele konusunda 
bir başka çalışma grubu kurulmuştur. Çalışma grubunun görevi, farklı kanunlarda 
geçen ticari sır, bankacılık sim, askeri sır, mahremiyet, gizli, gizlilik gibi kavramların 
kurum bazında yeniden tanımlanmasına imkan veren ve -ulusal güvenlik hariç-
gizliliği teşvik eden tüm unsurları inceleyecek bir uzmanlık raporu hazırlamak ve 
devlet, bankacılık, ticari ve müşteri sırrını daha somut ve dar bir şekilde ortaya 
koymaktır. Çalışma Grubu Devlet Sırları Kanunu ile Ticari Sır Kanunu Taslaklarını 
hazırlamıştır. 

Yine, yolsuzluklarla etkin mücadele edebilmek amacıyla Adalet Bakanlığınca 
Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı hazırlanmıştır. Tasan ile yolsuzlukla etkin 
mücadele verilmesi ilkesi yönünde yolsuzluk suçlannın kovuşturulması ve 
soruşturulmasında uygulanacak usul ve esaslar belirlenmektedir. Tasannın yakın bir 
zamanda kanunlaşacağı öngörülmektedir. 
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Yolsuzlukla etkin mücadele verebilmek amacıyla, yolsuzluğa karşı 
uluslararası mücadele verilmesini sağlayıcı düzenlemelerin benimsenmesi yoluyla da 
yolsuzluğa karşı bir takım önlemler almak yoluna gidilmektedir. Nitekim, Avrupa 
Konseyinin "Yolsuzluğa Dair Ceza Hukuku Sözleşmesi" nin onaylanması 14.1.2004 
tarih ve 5065 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. Söz konusu sözleşme, 5.2.2004 
tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanmış ve onay kararı 2 Mart 2004 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yine, yolsuzlukla mücadelede etkin bir uluslararası 
işbirliğini öngören Avrupa Konseyinin "Yolsuzluğa Dair Özel Hukuk Sözleşmesi" 
nin onaylanması 17.4.2003 tarih ve 4852 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. Bu 
sözleşme, 28.5.2003 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanmış ve onay kararı 17 
Haziran 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 1997 yılında imzaya açılan 
Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin önlenmesi Hakkındaki OECD 
Sözleşmesinin gereğini yerine getirebilmek amacıyla 2.1. 2003 tarih ve 4782 sayılı 
Uluslararası Ticari işlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin 
önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çıkarılmış ve 
söz konusu kanun 11 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yine, Avrupa 
Konseyinin Yolsuzlukla İlgili Sözleşmelerinin, imzacı devletler tarafından uygulanıp 
uygulanmadığını denetlemekle görevli olarak kurulmuş bulunan Yolsuzluğa Karşı 
Devletler Grubu'na, (GRECO- Group of States Against Corruption) Türkiye, 
1.1.2004 tarihinde üye olmuştur. 

2003 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde; milletvekillerinden 
oluşan bir soruşturma komisyonu kurulmuş, söz konusu komisyona, siyasi yaşamda 
geçmiş 5 yıllık dönemde yapılan yolsuzlukları soruşturma ve araştırma görevi 
verilmiştir. Komisyon 57 nci Hükümet üyesi 6 bakanı özellikle kamu ihalelerinde 
yolsuzluk yaptığı iddiasıyla suçlamış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ise 
komisyon raporunu kabul ederek söz konusu bakanları Yüce Divana göndermiştir. 
Söz konusu bakanların yargılanmalarına, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa 
Mahkemesinde devam edilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğim arz ederim. 

uoç. ur. Abdüllatif ŞENER f 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
>5r 
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17.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır İlinin toplu konut projelerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı 
(7/6293) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda Yer alan sonunun Sayın R. Tayyip ERDOĞAN - Başbakan 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Mesut DEĞE1 
Diyarbakır Milletvekili 

1- Diyarbakırjlinin toplu konut projeleri planlanan sosyal donatılar proje adı ve okul, 
sağlık ocağı, cami, ticaret merkezinden oluşan şube 3. etap toplu konutlar hangi 
aşamadadır? 

2- Bakanlığınız ne gibi çalışmalar yapmakta ve ne zaman başlamayı ve bitirmeyi 
düşünmektesiniz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ L / . r\Of 
Konu : 7 °» U ' y / / 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ : a) TBMM Başk.nın, 27.05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6293-11367/33723 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 06.06.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-447/2596 sayılı 
yazısı. 

c) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, 15.06.2005 tarih ve B.02.1.KNT.0.10.04. 
00/3353/013258 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEĞER'in, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği 7/6293 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AlftŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Ek: İlgi (c) yazı ve ekleri 
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T . C . 

BAŞBAKANLIK 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

B 02 ı KNT o ıo 04 oo/'.•£3^3 15.06.05 * 013258 

Diyarbakır'da Toplu Konut Çalışmaları 

DEVLET BAKANLİĞİ VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi : 07/06/2005 tarih ve B.02.0.002/4179 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ile talep edilen, Diyarbakır lli'nde İdaremiz tarafından 
gerçekleştirilen ve çalışmaları devam eden projeler hakkındaki bilgi notu, yazımız ekinde yer 
almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1- Diyarbakır İli'nc ait Bilgi Notu. 
2- Şilbe Toplu Konut Alanı 
3- Lice Toplu Konut AJanı 
4- Bismil Toplu Konut Alanı 

DİYARBAKIR İLİNDE TOPLU KONUT ÇALIŞMALARI 

Silbc 1. Etan Tonlu Konut Projesi 

Diyarbakır İli, Merkez İlçe, Şilbe Köyü sınırlan içerisinde yer alan Şilbe 1. Etap Toplu 
Konul Projesi kapsamında, yaklaşık 151.412 m2 büyüklüğündeki alanda, 2050 adet konutun 
inşaatı tamamlanarak iskan edilmiştir. 

Konutlarla birlikte, tüm altyapı hizmetleri, 2 adet Temel Eğitim İlkokulu, Çarşı, Dini 
Tesis, PTT Santral Binası, Spor Alanları, Otoparklar, Çocuk Bahçeleri, Yeşil Alanlar ve Yaya 
Yolları ile birlikte Rekreasyon Alanları tamamlanmıştır (EK:2). 

Silbc 2. Etan Toplu Konut Projesi 

Diyarbakır İli, Merkez İlçe, Şilbe Köyü sınırları içerisinde yer alan Şilbe 2. Etap Toplu 
Konul Projesi kapsamında, yaklaşık 55.459 m2 büyüklüğündeki ahuıda, 576 adet konutun 
inşaatı tamamlanarak, satışa sunulmuştur. 

Konutlarla birlikte, bir adet spor alanı içerisinde basketbol sahası ve tenis sahası 
yapılmıştır (EK:2). 

Silbc 3. Etap Toplu Konut Projesi 

Diyarbakır İli, Merkez îlçe, Şilbe Köyü sınırları içerisinde yer alan Şilbe 3. Etap Toplu 
Konut Projesi kapsamında, yaklaşık 344.472 m2 büyüklüğündeki alanda, 960 adet konutun 
inşaatı tamamlanmıştır. 

Söz konusu etabın projesinde, Temel Eğitim Okulu, Lise, Belediye Hizmet Alanı, 
Ticaret Alanı, Yeşil Alanlar ve Parklar ayrılmıştır (EK:2). 

- 1 8 9 -

Sayı 

Konu 



T.B.M.M. B : 113 16. 6 . 2005 O : 6 

Bölgesel Ticaret Merkezi ve Lise 

Diyarbakır İli, Merkez İlçe, Şilbe Köyü sınırları içerisinde yer alan Bölgesel Ticaret 
Merkezi'ndc, yaklaşık 54.453 m büyüklüğündeki alanda, 24 derslikli Lise, Ticaret Merkezi, 
Cami Subasmanı, Sağlık Ocağı yapımını gerçekleştinnek üzere, 25/03/2005 tarihinde ihale 
sözleşmesi imzalanmıştır. İnşaatlar devam etmek olup, 23/01/2006 tarihinde tamamlanacaktır. 

Söz konusu proje alanında; ayrıca, Hal ve Açık Pazar Alanı (ifrazından sonra 
Yenişehir Bclediycsi'nc devredilecektir), Kültürel ve Sosyal Tesisler Alanı, Dini Tesisler 
Alanı, Resmi Alan, Genel Otopark, Park Alanları ve Kent Meydanı için yer ayrılmıştır 
(EK:2). 

Uce Yenişehir Toplu Konut Projesi 

Diyarbakır İli, Lice İlçcsi'nde yer alan Lice Toplu Konut Projesi kapsamında; 168 adet 
konut yapımı için, 21/10/2004 tarihinde ihale sözleşmesi imzalanmıştır. İnşaatlar devam 
etmekte olup, 21/10/2005 tarihinde tamamlanacaktır (EK:3). 

Bismil Toplu Konut Projesi 

Diyarbakır İH, Bismil İlçesi sınırları içerisinde yer alan Bismil Toplu Konut Projesi 
kapsamında 224 adet konut, İlköğretim Okulu, Ticaret Merkezi, Camii, Şadırvan ve 
Kütüphane yapımı için 28/02/2005 tarihinde ihale sözleşmesi imzalanmıştır. İnşaatlar devam 
etmekte olup, 26/02/2006 tarihinde tamamlanacaktır (BK:4). 

Üçkuyular Toplu Konut Projesi 

Diyarbakır İli, Merkez İlçe, Üçkuyular Mevkii*ndc yer alan, Üçkuyular Toplu Konut 
Projesi kapsamında hazırlanan imar planları belediyesince onaylanmış olup, söz konusu 
projeye ait konut ve sosyal donatıların yer alacağı yerleşim planı çalışmaları devam 
etmektedir. 
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DİYARBAKIR/ŞİLBE TOPLU KONUT ALANI 
Ölçek : 1/1 000 K 

3. ETAP TOPIİU KONUT 
(Alan Büyüklüğü': 303.850,.M2) 

(277/2:463.ûfc5M2) 

2. ETAP TOPLU KONUT/ALAN] 
(Alan Büyüklümü: 77.721 M2) ' , 

BÖLGESEL TİCARET MERKEZİ 
(204/1:44.949 M2) 
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18.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Diyarbakır İlindeki besiciliğe ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6326) 

TÜRKIYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ B A Ş K A N U Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Sn. Tarım ve Köy işleri Bakanı Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER I 
Diyarbakır Milletvekili 

1. Diyarbakır ilinde Besicilik için kumlan kooperatiflerin kredi ve teşvik için 
yaptıkları müracaatlardan kaç tanesi programa alında? Alındıysa ödenek 
ayrılıp, ayrılmadığı? 

2 . Diyarbakır ve Güneydoğu bölgesinde yaygın olan şap hastalığı ile süne 
mücadelesi için 2004-2005 yılı için tedbir alınıp, alınmadığı? Alındıysa nasıl 
tedbîrler alındı? 

3 . Diyarbakır ve bölgedeki Büyük ve Küçük baş hayvan sayısının tespit edilip, 
edilmediği? Tespit edildiyse sayılan kaç adettir? 

4. Sınır hayvan ticaretinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınıp, alınmadığı? Ve ne 
gibi tedbirlerin alındığı? 

T.C. 
TARIM V E KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.APK.0.07-211 /.~X%S% 
Konu :Yazılı Soru Önergesi 1 6 HAZİRAN 2 0 0 5 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi: 27.05.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11367 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen, Diyarbakır Milletvekili Mesut D E G E R ' e ait 
7/6326 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmakladır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^ - ^ ^ c - * - ^ - * * -
Mehmet Mehdi EKER 

EKLER: Bakan 
1 -Görüş 7/6326ı 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi :Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

Esas No :7/6326 

SORU 1) Diyarbakır İlinde besicilik için kurulan kooperatiflerin kredi ve teşvik için 
yaptıkları müracaatlarından kaç tanesi programa alındı? Alındıysa ödenek ayrılıp. 
avnimadığı? 
CEVAP 1) Diyarbakır ilinden "Ortaklar Mülkiyetinde Besi Sığırcılığı 50 aile x 10 baş proje 
konusu alarak, 2005 yılı yatırım programına teklif edilen 3 adet kooperatif projesinden 1 
tanesi yatırım programına alınmış olup, değerlendirme aşamaları sonucunda kredi tahsisi 
gerçekleştirilecektir. 2005 yılı yatırım programında "Ortaklar Mülkiyetinde Besi Sığırcılığı 50 
aile x 10 baş" proje konusunda Diyarbakır-Hazro-Sarıçanak Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi desteklenecektir. 
1990-2005 yıllarında Diyarbakır ilinde bulunan Kooperatiflere tahsis edilen kredi miktarları 
ekteki tabloda gösterilmiştir. 

SORU 2) Diyarbakır ve Güneydoğu Bölgesinde yaygın olan şap hastalığı ile süne mücadelesi 
için 2004-2005 yılı için tedbir alınıp, alınmadığı? Alındıysa nasıl tedbirler alındı? 
CEVAP 2) Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile mücadele kapsamında her yıl olduğu gibi 
2004-2005 yıllarında da şap hastalığına karşı koruyucu olarak kampanya tarzında ilkbahar ve 
sonbaharda olmak üzere yılda iki kez ülkesel düzeyde yoğun aşılama yapılmaktadır. 
Kampanya aşılamalarında Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde üç tipi içeren trivalan şap aşılan 
kullanılmaktadır. 
2004 yılında Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilkbahar döneminde 277.284, 
sonbahar döneminde ise 349.349 büyükbaş hayvan aşılama programına alınmış ve %89 başarı 
elde edilmiştir. 
2005 yılının ilkbahar döneminde ise 502.266 programa alınmış ve %63 başarı elde edilmiştir. 
Bu dönemde yapılan aşılamalarda gebeliğin son ayında olan gebe ineklerle, 4 aya kadar olan 
buzağılar aşılanmamıştır. 
Bilindiği üzere şap hastalığı ihbari mecburi bir hastalıktır ve bu hastalıkla mücadelenin devlet 
ile birlikte yapılması zorunludur. Şap hastalığı ile mücadele 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve 
Zabıtası Kanunu ile Yönetmeliği çerçevesinde 11/ ilçe Tarım Müdürlüklerince gerekli teomrler 
alınarak yapılmaktadır. Buna göre hastalık çıkan yer kordon ve karantina altına alınmakta, 
karantina altına alınan yerlerden çift tırnaklı hayvanlar ile ot saman gibi hayvan yemleri ve 
hayvan maddelerinden tırnak, boynuz ve derinin çıkarılması yasaklanmaktadır. Karantina 
allına alınan yerden sütün kaynatıldıktan sonra çıkarılmasına izin verilmektedir. Ayrıca 
kordon altına alman yerde bulunan çift tırnaklı hayvan pazarı, park ve panayır 
kapatılmaktadır. 
Süne mücadelesi ile ilgili olarak; 2004 yılında Diyarbakır İlinde 3.009.866 dekar alanda 
olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 8.534.792 dekar alanda ilaçlı mücadele 
yapılmıştır. 
Diyarbakır İlinde; 2005 yılında önceki yıllardaki salgın durumu ve kışlak sürveylerine 
göre 3.200.000 da alanda yer aleti ile mücadele yapılması programlanmış, program 
doğrultusunda İl bünyesinden 98 teknik elemandan müteşekkil 30 ekip oluşturulmuştur. 
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Yer aleti ve ilaçlama ile ilgili, başta çiftçiler olmak üzere, Muhtarlar, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Kamu Görevlileri ve ilgili özel sektör temsilcilerinin katılımı ile bilgilendirme 
toplantıları yapılmıştır. 
3.700.000 da. alanda sürvey yapılmış olup, kıymetlendirme sürveyleri tamamlanmış ve 
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünde yapılan değerlendirme toplantısında 0.8 
ve üzerinde kışlamış ergin bulunan 2.380.032 da. alan tahmini ilaçlama programına alınmıştır. 
Nimf sürveyleri ile birlikte ilaçlamalar başlamış, şu ana kadar 1.081.283 da. alanda ilaçlama 
yapılmış olup, devam etmektedir. 
2005 yılında, süne mücadelesi için 199.000 YTL ödenek ile İl Müdürlüğü mevcudunda 
bulunan 45 yer aletine ilave olarak 58 alet daha tahsis edilmiştir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde; 2005 yılında bölgenin tamamında, önceki yıllardaki salgın 
durumu ve kışlak sürveylerine göre 9.388.000 da. alanda yer aleti ile mücadele yapılması 
programlanmış, program doğrultusunda İl bünyesinden 300 teknik elemandan müteşekkil 93 
ekip oluşturulmuştur. 
14.412.000 da. alanda sürvey yapılmış olup, kıymetlendirme sürveyleri tamamlanmış ve 
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünde yapılan değerlendirme toplantısında 0.8 
ve üzerinde kışlamış ergin bulunan 7.445.017 da. alan tahmini ilaçlama programına alınmıştır. 
Nimf sürveyleri ile birlikte ilaçlamalar başlamış, şu ana kadar 3.887.528 da. alanda ilaçlama 
yapılmış olup, devam etmektedir. 

SORU 3) Diyarbakır ve bölgedeki büyük ve küçük baş hayvan sayısının tespit edilip, 
edilmediği? Tespit edildiyse sayıları kaç adettir? 
CEVAP 3) Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde iller bazında hayvan sayıları 
aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. 

İLLER 

ADIYAMAN 

. BATMAN 

DİYARBAKIR 

GAZİANTEP 

KİLİS 

MARDİN 

SİİRT 

ŞANLIURFA 

ŞIRNAK 

BÖLGE TOPLAMI 

TOPLAM KOYUN 
221 880 

162 790 

717 156 

333 701 

71 157 

361911 

212 203 

1 428 903 

133 928 

3 643 629 

TOPLAM KEÇİ 
148 305 

50 068 

250 708 

165 625 

60 070 

127 775 

137 350 

129 917 

149 720 

1 329 538 

TOPLAM SIĞIR 
72 934 

26 315 

247 484 

48 760 

4 155 

56 172 

25 202 

126 591 

28 266 

635 879 

MANDA 

0 

114 

3 670 

134 

54 

0 

0 

730 

195 

4 897 

SORU 4) Sınır hayvan ticaretinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınıp, alınmadığı ve ne gibi 
tedbirler alındığı? 
CEVAP 4) Sınır ticareti kapsamında canlı hayvan ticareti yapılmamaktadır. 
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1990- 2005 YILLARINDA DİYARBAKIR İLİNDE BULUNAN KOOPERTİFLERE 
TAHSİS EDİLEN KREDİ MİKTARLARI 

Kooperatifin Adı 
1996 

Diyarbakır-Merkez-Cumhuriyet 

Proje Konusu 

Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 
TOPLAM 
1997 

Diyarbakır-Merkez-Bağıvar 
Diyarbakır-Merkez-Cumhuriyet 

Ortaklar Mülk.Besi Sığtr. 
Ortaklar Mülk.Süt Sığtr. 

TOPLAM 
1998 

Diyarbakır-Merkez-Bağıvar Ortaklar Müik.Besi Sığır. 
TOPLAM 
1999 

Diyarbakır-Cınar-Sev indik Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 
TOPLAM 
2000 

Diyarbakır-Merkez-Çölgüzeli Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 
TOPLAM 
2001 

Diy arbak ı r-S il va n-Aky o I Ortaklar Mülk.Besi Sığır. 
TOPLAM 
2002 

Diyarbaktr-Çermik-Keklik 
Diyarbakı r-Çünğüş-Maikaya 
Diyarbakır-Silvan-Akyol 

Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 
Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 
Ortaklar Mülk.Besi Sığır. 

TOPLAM 
2003 

Diyarbakır-Bismil-Köprü 
Diyarbakı r-Çermik-Keklik 
Diyarbakır-Çüngüş-Malkaya 
Diyarbakı r-Silvan-Akyo! 

Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 
Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 
Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 
Ortaklar Mülk.Besi Sığır. 

TOPLAM 
2004 

Diyarbakır-Bismit-Arıkgöl 
Diyarbakır-Bismil-Köprü 
Diyarbakır-Çermik-Keklik 
Diyarbakır-Çüngüş-Malkaya 
Diyarbakır-Ergani-Merkez 
Diyarbakı r-Si Ivan -Aky ol 

_ ̂  
Ort.Mülk.DAM.Sığır Yetiş. 
Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 
Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 
Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 
Ortaklar Mülk.Besi Sığır. 
Ortaklar Mülk.Besi Sığır. 

TOPLAM 
2005 

Diyarbakır-Bismil-Artkgöl* 
Diyarbakır-Bismil-Köprü* 

Ort.Mülk.DAM.Sığır Yetiş. 
Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 

TOPLAM 

T O P L A M 

4.375.000.000 
4.375.000.000 

65.700.000.000 
40.382.000.000 

106.082.000.000 

1.000.000.000 
1.000.000.000 

104.149.000.000 
104.149.000.000 

10.000.000.000 
10.000.000.000 

351.061.000.000 
351.061.000.000 

433.841.000.000 
431.041.000.000 
216.359.000.000 

1.081.241.000.000 

759.133.000.000 
20.000.000.000 
20.000.000.000 
20.000.000.000 

819.133.000.000 

904.813.000.000 
40.000.000.000 
40.000.000.000 
40.000.000.000 

1.006.598.000.000 
40.000.000.000 

2.071.411.000.000 

40.000.000.000 
40.000.000.000 
80.000.000.000 

H 2005 KREDİLERİ 02.06.2005 TARİHİ İTİBARİYLE 
K.A.S.D.PROJESİNDEN DİYARBAKIR İLİMİZE VERİLEN KREDİ MİKTARLARI 

Kooperatifin Adı 
Diyarbakır-Bismil-Boyacı 
Diyarbakır-Ergani-Akçakale 
Diyarbakır-Ergani-Alitaş 
Diyarbakır-Lice-Oyuklu 

Proje Konusu 
Ort.Mülk.DAM.Koyun Yetiş. 
Ortaklar Mülk.Süt Sığırcılığı 
Ort.Mülk.DAM.Koyun Yetiş. 
Ortaklar Mülk.Süt Sığırcılığı 

TOPLAM 

T O P L A M 
567.861.000.000 
361.953.000.000 
593.861.000.000 
863.133.000.000 

2.386.808.000.000 

- 1 9 7 -



T.B.M.M. B : 113 16 . 6 . 2005 O : 6 

DİYARBAKIR İLİNDEN 2005 YILI PROGRAMLARINA ALINAN KOOPERATİFLER 
Diyarbakır Bismil Sazlı 
Diyarbakır Hazro Sarıçonak 
Diyarbakır Merkez Tanışık 
Diyarbakır-Çüngüş-Malkaya T.K.K. 
Diyarbaktr-Ergani-Merkez T.K.K. 
Diyarbakır-Merkez-Cumhuriyet T.K 
Diyarbakır-Bismil-Arıkgöl T.K.K. 
Diyarbaktr-Lice-Oyuklu T.K.K. 
Diyarbakır-Bismil-Köprü T.K.K. 
Diyarbakır-Bismil-Boyacı T.K.K. 
Diyarbakır-Çermik-Keklik.Bintaş.As 
Diyarbakır-Bismil Beritanlılar 
Diyarbakır-Hani Merkez 
Diyarbakır-Merkez Büyükkadı 

Oıt.Mulk.DAM.Sığır Yetiş. 
Ortaklar Mülk.Besi Sığır. 
Ort.Mülk.DAM.Sığır Yetiş. 
Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 
Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 
Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 
Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 
Ortaklar Mülk Süt Sığır. 
Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 
Ort.Mülk.DAM.Koyun Yetiş. 
Ortaklar Mülk.Süt Sığır. 
Ortaklar Mülk.Süt Sığırcılığı 
Ortaklar Mülk Süt Sığırcılığı 
OrtMüik.DAM.Koyun Yetiş. 

TOPLAM 

2005 YATIRIM 
2005 YATIRIM 
2005 YATIRIM 
2005 TRANSFER 
2005 TRANSFER 
2005 TRANSFER 
2005 TRANSFER 
2005 TRANSFER 
2005 TRANSFER 
2005 TRANSFER 
2005 TRANSFER 
K.A.S.D PROJESİ 
K.A.S.D PROJESİ 
K.A.S.D PROJESİ 
14 KOOPERATİF 

DİYARBAKIR İLİMİZDEN TOPLAM 14 KOOPERATİF PROGRAMA 
ALINMIŞ OLUP 2005 YILI İÇERİSİNDEKREDİ TAHSİS EDİLMESİ PLANLANMIŞTIR. 

NOT: 2005 YILI YATIRIM PROGRAMINA 133 KOOPERATİFTEN 3 TANESİ . 
2005 TRANSFER PROGRAMINA ALINAN 114 KOOPERATİFTEN 8 TANESİ 
K.A.S.D.PROJESİ KAPSAMINDA KREDİ VERİLEN . 1 5 0 KOOPERTİFTEN 

3 TANESİ DİYARBAKIR İLMİZDE DULUNMAKTADIR. 

19.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Diyarbakır İlindeki çiftçilere ödenecek destek
leme primlerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6327) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köy İşleri Bakanı Prof. Dr. Sami 
GÜÇLÜ tarafından yazık olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER W 

Diyarbakır Milletvekili 

1. 2003- 2004 yıllarına ait Pamuk destekleme primlerinin Diyarbakır iline neden 
ödenmediği? Ve çiftçilerin mağdur edildiği bu nedenle gerek il ve gerekse ilçeler 
bazında Pamuk destekleme primleri hangi tarihlerde Ödeneceği? 

2. Tanm da en SnemU konulardan biri süne İle mücadeledir. Bu konuda Diyarbakır 
ili için gerekli süne ilaçlama için hazırlıkların olup» olmadığı? 

3. Güneydoğu Anadolu bölgesinin ve Diyarbakır ilinin çiftçi ve besicilerin geçmiş 
ydlara ait Kredi borçlarının ertelenip, ertelenmediği? 

4. Diyarbakır ilinde hayvancılık sektörü büyük zarar gördüğü ve isletmeler ve 
Üreticiler iflas noktasına gelmiştir. Besi yetiştiricilerimizin bir çoğu Ziraat 
bankasına ve Yem satıcılarına borçlarının ertelenmesi için Bakanlığınıza girişim 
yapılıp, yapılmadığı? Borçlarının ertelenip, ertelenmediği? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYÎŞLERt BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.APK.0.07-211- /HLI&I, ^ M , ^ i n „ , , ^ n r 
Konu : Yazıl, Soru önergesi / 0 > 1 6 HAZİRAN 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi :27.05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11367 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'e ait 7/6327 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

L^V>1s<<*>4^*xsLSjfort/ts~-
EKLER : Mehmet Mehdi EKER 
1- Görüş 7/6327 Bakan 

YAZILI SORU Ö N E R G E S İ 
Önerge Sahibi : Mesut DEĞER 

Diyarbakır Milletvekili 
Esas No : 7/6327 

SORU 1) 2003-2004 yıllarına ait Pamuk destekleme primlerinin Diyarbakır iline neden 
ödenmediği? Ve çiftçilerin mağdur edildiği bu nedenle gerek il ve gerekse ilçeler 
bazında Pamuk destekleme primleri hangi tarihlerde ödeneceği? 

C E V A P 1) Diyarbakır ilinin 2004 yılı ürünü pamuk destekleme prim ödemeleri ile ilgili 
kaynak, 27 Mayıs 2005 tarihinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne 
aktarılmıştır. 

2003 yılına ait prim ödemelerine ilişkin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 
Bakanlığımıza intikal eden talepleri ile ilgili kaynak aktarımı ise aylık olarak yapılmaktadır. 

SORU 2) Tarım da en önemli konulardan biri süne ile mücadeledir. Bu konuda Diyarbakır 
ili için gerekli süne ilaçlama için hazırlıkların olup, olmadığı? 

C E V A P 2) Diyarbakır İlinde 2005 yılında; önceki yıllardaki salgın durumu ve kışlak 
surveylerine göre 3.200.000 da alanda yer aleti ile mücadele yapılması programlanmış, 
program doğrultusunda İl bünyesinden 98 teknik elemandan müteşekkil 30 ekip 
oluşturulmuştur. 

Yer aleti ile ilaçlama ile ilgili, başta çiftçiler olmak üzere, Muhtarlar, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Kamu Görevlileri ve ilgili özel sektör temsilcilerinin katılımı ile bilgilendirme 
toplantıları yapılmıştır. 

2005 yılında, süne mücadelesi için 199.000 YTL ödenek ile İl Müdürlüğümüz mevcudunda 
bulunan 45 yer aletine ilave olarak 58 alet daha tahsis edilmiştir. 
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Diyarbakır ilinde hububat ekili alanlarda ilkbahar survey çalışmalarında 3.700.000 da alan 
taranmış ve ilaçlanmasına karar verilen yaklaşık 3.000.000 da alanda ilaçlama 
tamamlanmıştır. 

SORU 3) Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ve Diyarbakır ilinin çiftçi ve besicilerin geçmiş 
yıllara ait Kredi borçlarının ertelenip, ertelenmediği? 

SORU 4) Diyarbakır ilinde hayvancılık sektörü büyük zarar gördüğü ve işletmeler ve 
üreticiler iflas noktasına gelmiştir. Besi yetiştiricilerimizin bir çoğu Ziraat 
Bankasına ve Yem satıcılarına borçlarının ertelenmesi için Bakanlığınıza girişim 
yapılıp, yapılmadığı? Borçlarının ertelenip, ertelenmediği? 

CEVAP 3-4) Konu ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan 
görüşte aşağıdaki ifadelere yer verilmektedir; 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 
üreticilere kullandırılan ve sorunlu hale gelen tarımsal kredilerin yeniden yapılandın İmasına 
ilişkin 4876 sayılı Kanun kapsamında, tarımsal kredilere yeniden yapılandırma imkanı 
sağlanmış ve üreticilerimize ait borç miktarı cari faiz/yıllık ortalama TEFE artış oranlarından 
düşük olanı kullanılmak suretiyle temerrütsüz olarak yeniden hesap edilerek %10'u peşin, 1 
bakiyesinin ise herhangi bir değer artışı uygulanmaksızın her yıl ekim ayı sonuna kadar 
ödenecek üç eşit taksitte tasfiye edilmesi öngörülmüş olup, bu Kanun kapsamına giren toplam 
alacak tutarının %81'i yeniden yapılandırılmıştır. 

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından 4876 sayılı 
Kanun kapsamında Ekim 2003 taksit tutarını ödeme süresinin son günü olan 31.10.2004 
tarihine kadar ödeyemeyen üreticiler için ek süre verilmiş olup, taksit tutarı ile bu tutara 
yasada öngörülen gecikme cezası ile 30.01.2004 tarihinden başvuru tarihine kadar da Banka 
cari tarımsal kredi faiz oranlan üzerinden faiz hesaplanmak suretiyle bulunacak tutarın 
defaten ödenmesi veya en az 1/5'inin tahsil edilmesi ve bakiyenin cari faiziyle birlikte 
üreticinin gelir dönemlerine uygun olarak azami Kasım 2005 sonuna kadar yatırılacağının 
taahhüt edilmesi halinde, yapılandırma işlemleri iptal edilmemektedir. 

Keza, 4876 sayılı Kanun kapsamında olup hiç başvuruda bulunmayan üreticiler için de 4876 
sayılı Kanun esasları dahilinde 01.05.2003 tarihi itibarıyla hesaplanacak alacağa bu tarihten 
başvuru tarihine kadar Banka cari tarımsal kredi faiz oranı üzerinden basit usulde faiz 
hesaplanarak bulunacak tutarın, %30'unun peşin veya bu tutarın 1/5'inin tahsil edilmesi ve 
bakiyenin cari faiziyle birlikte Kasım 2005 sonuna kadar yatırılması kaydıyla kalan tutarın 
faiz uygulanmaksızın iki yılda iki eşit taksitte tahsil edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 4876 sayılı Kanun kapsamında ödenmesi gereken Ekim 2004 taksitinin ödeme 
süresi 31.10.2005 tarihine kadar uzatılmış olup, üreticilerin mağduriyetlerinin önlenmesi için, 
borçlarını anılan mevzuat çerçevesinde yeniden yapılandırma imkanları bulunmaktadır. 
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20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçek
leştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
KOÇ'un cevabı (7/6339) 

K . 0 5 . 7 0 0 S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Küttür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak oevaplandırrtmasını arz ederim. 

Gümüşhane her geçen gön büyüyen bir İlimizdir. İlimizin daha İyi bir düzeye 
gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kutanımı ve gelişmesi için ûke 
ekonomisinden uygun yabnmlan alması büyük önem taşvnaktadr. 

1. Gümüşhane ilinde. Bakanlığınızla ilgil loınrfuslannıza y&ıeMk olaıak, 2003 
- 2004 yıllan arasında ne tür yabnmlanmz olmuştur? 

2. Bu yabnmlar için aynknış olan ödenek mtdan ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarfak bölümü kulanıfrntştır? 
4 . ' Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı hakle, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
K Ü L T Ü R VE T U R İ Z M BAKANLIĞI 

Araş t ı rma , Planlama ve Koordinasyon K u r u l u Başkanlığı 

S a y ı : 16APK605ARGE-090 - & 2 6 S > {S^ / 2 0 0 5 
K o n u : Soru Önergesi _ q *"><K^f 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İ lgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği KAN.KAR.DAt.BAŞK.'nın 27/05/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02-11367 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal ÜEMİRbL'in 7/6339-11396 Esas No'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

E K L E R : 
1-Cevap Atilla KOÇ 
2- Cetvel Bakan 
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B U R S A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N K E M A L D E M İ R E L ' İ N 7 /6339-11396 
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 N E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N A N 

B A K A N L I Ğ I M I Z C E V A B I 

Gümüşhane 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. 

SORU 1: Gümüşhane ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2: Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3: Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3: Bakanlığımca, 2003-2004 yıllan yatırım programları çerçevesinde 
Gümüşhane ilinde yapılması planlanan yatırım projeleri ve ayrılan ödenek miktarları ile 2003-2004 
yılları için kullandırılan ödenek miktarlarını içeren cetvel ekte sunulmaktadır. 

SORU 4: Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebebi nedir? 

CEVAP 4: Ekli listede yer alan çalışmalarımız ve yatırımlarımız, bütçe imkanları 
çerçevesinde tamamlanmaktadır. 

G Ü M Ü Ş H A N E İLİ 2003 YILI Y A T I R I M P R O G R A M I 

(Milyar TL. ) / 

Y I L 

2003 

İL - İLCİ 

GÜMÜŞHANE 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi İnşaatı 

TOPLAM 

2003 YILI 
ÖDENEĞİ 

l 

1 

2 0 0 3 Y I L I N D A G Ü M Ü Ş H A N E İ L İ N E G Ö N D E R İ L E N Ö D E N E K L E R 
(Milyar TL.) 

Y I L 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

İ L - İ L Ç E 

GÜMÜŞHANE 
İL ÖZ.İD.MD. 

ÖZBEKTAŞ 
BEL.BŞK. 

KAŞ 
BEL.BŞK 

ÜNLÜPINAR 
BEL.BŞK 

GÜMÜŞHANE 
(Merkez) 

GÜMÜŞHANE 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Turizm Bölge Alan Merkezleri île Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg^ 

Turizm Bölge Alan Merkezleri île Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Turizm Bölge Alan Merkezleri İle Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Turizm Bölge Alan Merkezleri île Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Kütüphanelere Basılı Malzeme Temel Fiş Alımı 

İkizevler Projesi Teşhir Tanzim Çevre 
düzenlemesi 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

50 

10 

10 

5 

2 

300 

377 
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YIL 

2004 

2004 

2004 

G Ü M Ü Ş H A N E I L I 2004 YILI Y A T I R I M P R O G R A M I 
(Milyar Tt . ) ' 

İL - İLÇE 

GÜMÜŞHANE 
(Merkez) 

GÜMÜŞHANE 
(Merkez) 

GÜMÜŞHANE 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

Gümüşhane Evi Projesi Teşhir Tanzim Çevre 
Düzenlemesi 

Kov Kalesi Röleve Restorasyon Projesi Yapımı 

TOPLAM 

2004 YILI 
ÖDENEĞİ 

1 

185 

40 

226 

2004 YILINDA GÜMÜŞHANE İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 
(MUyar TL.) 

YIL 

2004 

2004 

İL - İLCİ 

GÜMÜŞHANE 
(Merkez) 

GÜMÜŞHANE 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Kov Kalesi Röleve Restorasyon Projesi Yapımı 

Personel Bilgisayar Sistemi 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

40 

5 

45 

21.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçek
leştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın 
cevabı (7/6345) 

16.O5.20O5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mİ 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. îtimizin 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. Gümüşhane 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 olar, projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.100.APK.0.04.00.03/ £ > k ^ nn-,nA , r , „ - , i r , , u n « n r 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 3 3 7 9 1 1 5 HAZİRAN 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.052005 tarihli ve KANiCARMDA.Ül.O.GNS.0.10.00.02-11367 saydı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL tarafından verilen "2003-2004 yıllarında 
Gümüşhane Ili'ne yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin 7/6345 Esas 
numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. :r̂  I 
Prof. Dr- Recep AKDAĞ 

Bakan 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "2003-2004 
yıllarında Gümüşhane İli'ne yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
Gümüşhane 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) Gümüşhane 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 yer alan, Kelkit Ögütlü Sağlık 
Ocağı Lojmanı ve Kelkit Öbektaş Sağlık Ocağı yapımları aynı yıllar içerisinde 
tamamlanmıştır. 

Ayrıca, bu dönemlerde İkinci Sağlık Projesi Kapsamında Eğitim Tipi Sağlık Ocağı 
(ESO) inşaatına başlanmıştır. 

Cevap 2 - Bu yatırımlar için Genel Bütçeden 2003 yılında 417.100.000.000.-TL., 
2004 yılında ise 87.000.000.000.-TL., 

Makine Teçhizat ödeneğinden 2003 yılında 375.000.000.000.-TL., 2004 yılında 
620.000.000.000.-TL. ödenek gönderilmiştir. 

Cevap 3 - Gönderilen ödeneklerin tamamı kullanılmıştır. 

Cevap 4- Süresi içerisinde tamamlanmamış yatırımımız bulunmamaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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22.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'mn, bölünmüş yol yapımı amacıyla kamulaştırılan 
arazilerin bedellerinin ödenme durumuna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz 
ÖZAK'ın cevabı (7/6348) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki 
ERGEZEN tarafmdan yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini 
bilgilerinize an ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

1- 58 ve 59. Hükümet tararından başlatılan "Bölünmüş Yol" uygulaması 
için bugüne kadar kaç metrekarelik arazi kamulaştırması yapılmıştır ? 

2- Bu arazilerin kamulaştırma bedeli toplamı ne kadardır ? Bu miktarın 
ne kadarı hak sahiplerine ödenmiştir ? 

3- Anayasanın 46. maddesine göre; "Devlet gerçek karşılığım peşin 
o&emek şartıyla kamulaştırmaya yetkilidir. Kamulaştırma bedeli ile 
kesin hükme (yargı kararına) bağlanan artaım bedeli nakden ve peşin 
olarak ödenir" denmektedir. Buna karşın Karayolları Genel Müdürlüğü 
tararından sahiplerine bilgi dahi verilmeden yapılan kamulaştırmaların 
bedelinin peşin olarak ödenmemesi Anayasa ihlali değil midir ? 

4- Devletin kendi alacağına yıllık yüzde 48 oranında faiz uygulanırken, 
kamulaştırma bedeli ödemelerinde uyguladığı yıllık yüzde 15 faiz 
oranını adil buluyor musunuz ? 

5- Kazanılmış ve kesin hükme bağlanmış kamulaştırma bedellerinin hak 
sahiplerine ödenmemesinin gerekçeleri 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///0^ 
Konu : İzmir Milletvekili M ft u/i7ip*.M onfV\ 

BülentBARATALI'nm J « rirUlhrti". *UU0 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: 27/05/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11367 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alman, İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, Bakanlığıma 

yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/6348 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

sV^" 
E î r : Faruk Nafiz ÖZAK 
-Cevap Yazısı B a k a n 

İZMİR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN BÜLENT BARATALI'NIN 

T.B.M.M. 7/6348 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1- 58 ve 59. Hükümet tarafından başlatılan "Bölünmüş Yol" uygulaması için bugüne 
kadar kaç metrekarelik arazi kamulaştırması yapılmıştır? 

2- Bu arazilerin kamulaştırma bedeli toplamı ne kadardır? Bu miktarın ne kadarı hak 
sahiplerine ödenmiştir? 

3- Anayasanın 46. maddesine göre; "Devlet gerçek karşılığını peşin ödemek şartıyla 
kamulaştırmaya yetkilidir. Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme (yargı kararına) bağlanan 
artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir" denmektedir. Buna karşın Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafından sahiplerine bilgi dahi verilmeden yapılan kamulaştırmaların bedelinin 
peşin olarak ödenmemesi Anayasa ihlali değil midir? 

4- Devletin kendi alacağına yıllık yüzde 48 oranında faiz uygulanırken, kamulaştırma 
bedeli ödemelerinde uyguladığı yıllık yüzde 15 faiz oranım adil buluyor musunuz? 

5- Kazanılmış ve kesin hükme bağlanmış kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine 
ödenmemesinin gerekçeleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

1- İdaremiz tarafından 2003 yılından itibaren bu güne kadar Bölünmüş Yollar için 
Toplam 13.564.892 m2 yüzölçümündeki arazi kamulaştırılmıştır. 
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2- Kamulaştırılan bu arazilerin tahmini kamulaştırma bedeli 81.101.208 YTL olup, bu 
güne kadar 66.938.652 YTL'si ödenmiş olup, kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. 

>' 
3- Bilindiği üzere; Anayasamızın 46'ncı maddesinde, Kamulaştırma bedelleri ile kesin 

hükme bağlanan artırım bedellerinin peşin ve nakden ödeneceği yine aynı maddenin son 
fıkrasında da herhangi bir sebeple ödenmesi geciken kamulaştırma alacaklarına kamu 
alacakları için öngörülen en yüksek faizin uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. Bu hükme paralel 
olarak 24.04.2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanun ile, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nda 
köklü değişikliklere gidilmiş, bu Kanun'un Geçici 1 inci maddesi ile de, değişikliğin yürürlüğe 
girdiği tarihte henüz tebligata çıkarılmamış kamulaştırmalarda yeni Kanun Hükümlerinin, 
diğerlerinde eski Kanun hükümlerinin uygulanacağı açıkça vurgulanmıştır. 

Bu hükümler gereği, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nda köklü değişiklik yapan 
4650 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan 
Kamulaştırma İşlemleri de bu değişikliklere göre, daha önce yapılmış ve tebligata çıkarılmış 
kamulaştırma işlemleri ve sonrası uygulamalar Kanun'un değişiklikten önceki hükümlerine 
göre sürdürülmektedir^... 

Bu çerçevede, Genel Müdürlükçe yapılan Kamulaştırmalarda 2942 sayılı Kanun'un 
değişik 8 inci maddesine göre öncelikle satın alma usulüne başvurulmakta, satın alma 
usulünde anlaşma sağlanamaması halinde de yine Kanun'un değişik 10 uncu maddesine göre 
"Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın tdare adına Tescili veya Yola Terkini" 
talebiyle dava açılmakta, mahkemelerce belirlenen kamulaştırma bedelinin belirlenen süre 
içerisinde mal sahibi adına yatırılması halinde idare adına tescile veya yola terkine karar 
verilmekte aksi takdirde davalar reddedilmekte ve bu halde de kamulaştırma işlemi 
yapılamamaktadır. Dolayısıyla 2001 yılından itibaren yapılan bu uygulamada kamulaştırma 
bedeli peşin ve nakden ödenmekte, Anayasa ve kanuna aykırı bir durum ortaya çıkmamaktadır. 
Yine Kanunun işleyişi gereği mal sahiplerine bilgi verilmeden kamulaştırma yapılması da söz 
konusu olamamaktadır. 

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere yapılan kamulaştırma işlemleri Anayasa ve Kanun 
hükümleri çerçevesinde yapılmakta olup, Anayasa ihlali olarak değerlendirilecek herhangi bir 
uygulama bulunmamaktadır. 

4- Devletin kendi alacaklarına uyguladığı faiz oranı olan 6183 sayılı Kanuna 
dayanılarak belirlenen faiz oranı ile sözleşmeyle belirlenmemiş geciken alacaklar için 
uygulanan ve 3095 sayılı Kanuna dayanılarak belirlenen Kanuni faiz oranları yıllara göre 
sürekli değişkenlik göstermektedir. Yukarıda bahsedildiği üzere, 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu'nda değişiklik yapan 4650 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan 
kamulaştırma ve sonrasında İdarece açılan "bedel tespiti ve tescil/terkin" davalarından, 
mahkemece belirlenen kamulaştırma bedeli mal sahibi adına bankaya yatın İmadan tescil veya 
terkine karar verildiğinden ve verilen sürede yatırılmaması halinde de davalar 
reddedildiğinden, bu tarihten sonra yapılan kamulaştırmalarda kamulaştırma bedelinin 
ödenememesi veya geç ödenmesi gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Ancak 4650 sayılı 
Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce başlamış ve Kanun'un değişiklikten önceki haline göre 
yürütülmüş kamulaştırmalarda, o zamanki takdir komisyonlarınca belirlenen kamulaştırma 
bedelleri mal sahipleri adına yatırılmış, o zamanki mevzuat çerçevesinde açılan bedel artırımı 
davalarında ortaya çıkan fark bedellerinin (ilama bağlı alacakların) ödemelerine de bütçe 
imkanları çerçevesinde halen devam edilmektedir. Bu ödemelerde de, mahkeme kararında 
belirtilen oranda faiz uygulanmaktadır. Bilindiği üzere İdarelerin mahkeme kararlarında 
belirtilenden fazla bir ödemede bulunmaları mümkün değildir. Dolayısıyla bu ilama bağlı 
alacaklarda da, ilamda (mahkeme kararında) "alacağın Kanuni (yasal) faiziyle ödenmesi" 
yönünde hüküm olan alacaklara Kanuni Faiz oranı kararda "alacağın Kamu alacaklarında 
uygulanan en yüksek faiz oranında uygulanacak faiziyle ödenmesi" yönünde hüküm olan 
alacaklara da bu oranda faiz uygulanarak ödemeler yapılmaktadır. 

Görüldüğü üzere ilama bağlı kamulaştırma fark alacaklarına uygulanan faiz oranları da 
mevzuat çerçevesinde verilen ve kesinleşen mahkeme kararlarında belirtilen oranlar olup idare 
uygulamasında herhangi bir haksızlığın ve adaletsizliğin bulunması mümkün değildir. 

5- Kazanılmış ve kesin hükme bağlanmış olup kamulaştırma bedellerinin hak 
sahiplerine ödenmesinde gecikmeler Maliye Bakanlığı tarafından İdaremize ayrılan 
ödeneklerin yetersiz olması nedeniyle oluşmaktadır. 
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23.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında ger
çekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân 
Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/6349) 

16.O5.200S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Zekf ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir ilimizdir, tilmizin 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. Gümüşhane ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 
— 2004 yılları arasında ne tür yatınmlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek mlktan ne kadardır? 
3..Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bolümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen 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.0.21.00.17/ //O 3 
Konu : Bursa Milletvekili . _ . . A _ i r_ A ,. . ~nnr. 

Kemal DEMIREL'in 15 HAZİRAN 2 0 0 5 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27/05/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11367 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma 

yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/6349 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

E K : 
- Cevap Yazısı Faruk Nafiz ÖZAK 
- Yatırım Listesi Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/6349 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARİ 

SORULAR: 

Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir ilimizidir. 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- Gümüşhane 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? 

CEVAP: 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 -2004 yılı yatırımlarına ilişkin bilgiler tanzim edilerek Ek-1 'de sunulmuştur. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce ; 

2003 yılı Yatırım Programında ihaleli olarak yapılan 188 konut için 4.575.000 YTL., 
EYY'li olarak yapılan 27 konut için 133.451 YTL. ödenek ayrılmış olup, yılı içinde 
harcanmıştır. 

2004 yılı Yatırım Programında ise ihaleli olarak yapılan 227 konut için 3.240.000 YTL., 
EYY'li olarak yapılan 3 konut için 27.300 YTL. ödenek verilmiş olup, ihaleli konutlarda 
tamamı, EYY'li konutlarda ise 21.000 YTL.si harcanmıştır. 

2003 yılında yapımı planlanan 188 konuttan yılı içinde 24 konut tamamlanmış, 
tamamlanmayan 164 konut, 2004 yılı programına dahil edilmiştir. 

2003 yılında Yatırım Programında yeralan; 27 EYYTi konuttan 1 konut tamamlanmış, 
18 adedi ihale yöntemine çevrilerek, 2 adedi de EYY yöntemi ile 2004 Yatırım Programında 
yer almıştır. Geriye kalan 6 EYY'li konut ise, haksahipleri inşaatlarına başlamadıkları için 
2003 yılı sonu itibariyle Yatırım Programından çıkarılmıştır. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzce; 

Gümüşhane - Harmancık Köyü (Torul) yerleşmesinde; Bakanlığımızca 10/06/2004 
tarihinde 1/1000 ölçekli Yer Altı Galeri Tipi 50 tonluk patlayıcı madde deposu me.Vzn f̂ıfoat̂  
Planı onaylanmıştır. 
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2003 - 2004 yılları Yatırım Programında Gümüşhane İline ilişkin yatırım 
bulunmamaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzce; 

2003 - 2004 yılı yatırımlarına ilişkin bilgiler tanzim edilerek Ek-2'de sunulmuştur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce ; 

2003 yılında Gümüşhane ili ve ilçelerinde Yıllık Çalışma Programlarına 9 birim 
(Mahalle/Köy) alınmış olup, yıl sonu itibariyle 5 birimin (Mahalle/Köy) kadastrosu 
sonuçlandırılmıştır. 

2004 yılında ise 9 birim (Mahalle/Köy) programlanmış olup, yıl sonu itibariyle 3 
birimin (Mahalle/Köy) kadastrosu sonuçlandırılmıştır. 

Gümüşhane ili için Yatırım Programından 2003 yılında 509.135 YTL, 2004 yılında ise 
541.208 YTL ödenek gönderilmiştir. 

Ayrılan ödeneklerin tamamı kullanılmış olup, belirlenen süre içerisinde, planlandığı 
halde tamamlanamayan projemiz bulunmamaktadır. 

İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce ; 

Harita Sektöründe: 

Kürtün, Ünlüpınar, Kelkit, Salyazı, Torul, Gümüşgöze Belediyelerinin harita yapım 
işleri, 

Yerleşme - Şehirleşme Sektöründe: 

Gümüşhane (Mrk) Belediyesinin imar planı işi, 

Yatırım Programında yer alan işler için 2003 yılında 564.000 YTL., 2004 yılında ise 
227.000 YTL. ödenek ayrılmış olup, 2003 yılında 389.000 YTL. , 2004 yılında ise 38.000 
YTL. harcanmıştır. 

Gümüşhane iline bağlı belediyelere ait İller Bankası Genel Müdürlüğümüz Yatırım 
Programında tamamlanması planlandığı halde belirtilen süre İçerisinde tamamlanmamış proje 
bulunmamaktadır. 
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24.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, THY'nın Adnan Menderes Havalimanından doğrudan 
yurt dışı seferinin olmamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TUZMEN'in cevabı (7/6350) 

TÜRKİYE BÜYÜK^MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, r^A\Jr?/ V) 

ıhmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

THY, tüm Ege Bölgesine hizmet veren İzmir Uluslararası 
Adnan Menderes Havalimanından, yurtdışına 8 yıldan beri doğrudan 
sefer yapmamaktadır. 

İzmir ve Ege Bölgesi, ithalat ve ihracatın yoğun olduğu bir 
bölgemizdir. THY'n ın bu tutumu, İzmir ve Ege Bölgesinden yapılan 
dış ticareti olumsuz etkilemekte ve dolayısıyla, Türkiye*ye zarar 
vermektedir. 

1 - THY'nın bu tutumunun, Ege Bölgesi ve dolayısıyla 
Türkiye'nin ithalat ve ihracatına verdiği zararların farkında mısınız? 

2-..Bu durumun düzeltilmesi ve Ege Bölgesindeki ithalatçı ve 
ihracatçıların rahatlatılması için girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1.DTM.0.02.04.03/ 1 0.06.0 5 2 S 4 5 7 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27/05/2005 tarihli ve A. 01.0.GNS.0.10.00.02-7/6350-11380/33736 sayılı yazıları. 

İlgide kayıtlı yazınız konusu, İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN tarafından tevcih 
edilen yazıtı soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevabi görüş ekJi notta sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

EKLER : Kürşad TÜZMEN 
1- Not Devlet Bakanı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİN TARAFINDAN TEVCİH EDİLEN ] 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İÇEREN NOT 

Tarafıma tevcih edilen yazılı soru önergesinde, Türk Hava Yollarının sekiz yıldır 
Adnan Menderes Havalimanından yurtdışına doğrudan sefer yapmadığı ve bu durumun İzmir 
ve Ege Bölgesi'nden yapılan dış ticareti olumsuz yönde etkilediği ifade edilmektedir. 

Bugüne kadar, bu durumun yarattığı sorunlara ilişkin olarak İzmir ve Ege Bölgesi'nde 
faaliyet gösteren ihracatçı ve ithalatçı firmalardan Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal etmiş bir 
başvuru bulunmamaktadır. 

Söz konusu soru önergesiyle ilgili olarak, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 
yetkilileriyle yapılan görüşmede; adı geçen Birlik yetkililerince bu durumun, bölgedeki dış 
ticareti olumsuz yönde etkilediği belirtilmiş ve aşağıda yer alan hususlara değinilmiştir. 

- Yurtdışından İzmir'e doğrudan seter olmaması nedeniyle, Avrupa ülkeleri ve diğer 
ülkelerden İzmir'e gelmek isteyen Türk ve yabancı işadamları aktarmalı uçuşlardan dolayı 
ortaya çıkan zaman kaybını da dikkate alarak İstanbul'a gitmeyi tercih etmektedirler. 

- THY'nin İzmir çıkışlı kargo uçuşu olmaması bölgede gerçekleştirilen dış ticareti 
sekteye uğratmakta, bu nedenle en azından İzmir'den yapılan ihracatta ağırlığı olan ülkelere 
haftanın belirli günleri doğrudan kargo uçuşunun sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

- Turizm sezonu olan Mart-Ağustos aylarında yine direkt uçuşların olmaması 
sebebiyle bölgenin turizm gelirlerinde önemli ölçüde kayıplar yaşanmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen sorunlar ve İzmir'den yeniden direkt yurtdışı uçuşlarının 
başlatılıp başlatılamayacağı hususu, konuyla ilgili yetki ve sorumluluğun Ulaştırma Bakanlığı 
iştigal alanına dahil olması nedeniyle anılan Bakanlığa iletilmiş olup, alınan cevabi yazıda 
aşağıdaki açıklamalara yer verilmektedir. 

- Türk Hava Yollarının yurtdışı seferlerinin tamamına yakın bölümü uçuş merkezi 
olan İstanbul'dan İcra edilmekte olup, mevcut tarife yapısı diğer tarifeli havayolları tarafından 
da uygulanmakta olan uluslararası bir taşıma sistemi kapsamında düzenlenmektedir. Bu tarife 
yapısı ile seferlerin birbirine irtibatlanması suretiyle transit yolcu akışının sağlanması ve 
bunun sonucunda da yolcu trafiğinin zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır. THY, uluslararası 
tarifeli bir havayolu olarak, toplam üretim kapasitelerinin artırılması amacıyla, doluluk 
oranları sadece kısıtlı bir dönemde değil, yıl bazında rantabl olabilecek seferlere öncelik 
vermektedir. Bu bakımdan yalnızca yaz aylarında veya fuar dönemlerinde tek yönlü yüksek 
doluluk elde edilebilecek hatlarda, yılın geri kalan aylarında yeterli doluluk oranına 
ulaşılamaması nedeniyle tarifeli sefer düzenlenmesi uygun görülmemektedir. 

- Bununla birlikte, 2004/05 kış tarife döneminde yukarıda bahsedilen özellikleri 
taşıdığı tespit edilmiş olan Frankfurt, Hanover, Münih, Köln ve Stuttgart noktalarına 
İzmir'den direkt seferler düzenlenmiştir. Bunun dışında, seyahat acentalarından talep gelmesi 
halinde boş kapasite imkanları araştırılarak ilave veya özel kira seferleri düzenlenerek yolcu 
talepleri karşılanabilmektedir. Ayrıca, içinde bulunulan 2005 yaz tarifesinde de İzmir'den 
Zürih, Hamburg, Hanover, Frankfurt, Münih, Köln, Stuttgart, Viyana, Amstcrdam ve Berlin'e 
direkt seferler düzenlenmiştir. 
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25.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ İli Muratlı ve Şarköy Kültür Merkezi 
inşaatlarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6384) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enis TÜTÜNCÜ 
Tekirdağ Mi l letve ik i l i 

29.01.2003 tarihinde, Kültür Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yanıtlanmak 
üzere, Tekirdağ ilimizde yapımı devam eden kültür merkezlerinin durumlarıyla ilgili soru 
önergeme verilen yanıtta, bahse konu 4 adet kültür merkezinin, yeterli ödeneğin temini 
halinde, 3-4 yıl İçinde bitirilerek, hizmete açılacağı ifade edilmiştir, 

Söz konusu kültür merkezlerinden Tekirdağ ve Çorlu Kültür Merkezleri, 2005 
yılında Tekirdağ il özel İdaresine devredilmiştir. 

1- Muratlı ve Şarköy Kültür Merkezlerimizde, 29.01.2003 tarihinden bu yana 
ayrılan kaynak miktarı ve tamamlanma oranları ne olmuştur? 

2- Muratlı ve Şarköy Kültür Merkezlerimize 2005 yılı için ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

3- Söz konusu ödenekler göz önünde tutulduğunda, bu iki kültür merkezimizin 
Sayın ÇELİK'in ifade ettiği tarihlerde bitirilerek hizmete alınması mümkün olabilecek 
midir? Olamayacak ise Hükümetiniz süresince bitirilmesi için nasıl bir zamanlama ve 
ödenek miktarı öngörülmektedir. 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Say! : 16APK0610ARGE-090 ~$2&rt o ^ ^ ( 5 / < ? / 2 0 0 5 
Konu : Soru Önergesi 3 " ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 30/05/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02/11480 sayılı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis TÜTÜNCÜ'nün 7/6384-11465 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Ej£. Bakan 
Cevap 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN ENİS TÜTÜNCÜ'NÜN 
7/6384-11465 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

29/01/2003 tarihinde Kültür Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yanıtlanmak 
üzere, Tekirdağ ilimizde yapımı devam eden kültür merkezlerinin durumlarıyla ilgili soru 
önergeme verilen yanıtta, bahse konu 4 adet kültür merkezinin, yeterli ödeneğin temini 
halinde, 3-4 yıl içinde bitirilerek hizmete açılacağı ifade edilmiştir. 

Söz konusu kültür merkezlerinden Tekirdağ ve Çorlu Kültür Merkezleri, 2005 yılında 
Tekirdağ il özel idaresine devredilmiştir. 

SORU 1: Muratlı ve Şarköy Kültür Merkezlerimizde, 29/01/2003 tarihinden ayrılan 
kaynak miktarı ve tamamlanma oranları ne olmuştur? 

CEVAP 1: a) Tekirdağ Muratlı Kültür Merkezi İnşaatının 2003 Yılı Bütçe Ödeneği 
1.000 (Bin)-YTL izbedeldir. 2004 Yılı Bütçe Ödeneği yoktur. Fiziki gerçekleşmesi % 20'dir. 

b) Tekirdağ Şarköy Kültür Merkezi İnşaatı'nın 2003 Yılı Bütçe Ödeneği 1.000 (Bin)-
YTL izbedeldir. 2004 Yılı Bütçe Ödeneği 500.000(Beşyüzbin)-YTL'dir. Maliye Bakanlığının 
yaptığı yasal kesintiler çerçevesinde 300.000(Üçyüzbin)-YTL ödenek gönderilmiştir. Fiziki 
gerçekleşmesi % 25'tir. 

SORU 2: Muratlı ve Şarköy Kültür Merkezlerimize 2005 yılı için ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

a) Tekirdağ Muratlı Kültür Merkezi İnşaatı'nın 2005 Yılı Bütçe Ödeneği; 1.000 (Bin)-
YTL izbedeldir. 

b) Tekirdağ Şarköy Kültür Merkezi İnşaatı'nın 2005 Yılı Bütçe Ödeneği l'fldfo (Bin) 
YTL izbedeldir. 

SORU 3: Söz konusu ödenekler göz önünde tutulduğunda, bu iki kültür merkezimizin 
Sayın Çelik'in ifade ettiği tarihlerde bitirilerek hizmete alınması mümkün olabilecek midir? 
Olmayacak ise Hükümetiniz süresince bitirilmesi için nasıl bir zamanlama ve ödenek miktarı 
öngörülmektedir? 

CEVAP 3 : İlgili kültür merkezi inşaatlarının tamamlanması için 2005 Mali Yılı 
Yatırım Programfnda yeterli ödenek ayrılamamıştır. Ödenek sağlandığı takdirde inşaatlar 
tamamlanabilecektir. 
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26.- izmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, İzmir Resim ve Heykel Müzesinde sergilenmekte olan 
iki tablonun muzır bulunup kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı (7/6385) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç tarafından yazılı 

olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
A 

H A K K I ÜLKÜ 
C H P İZMİR M İ L L E T V E K İ L İ 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi 'nde sergilenmekte olan Namık İsmail 'e ait 1925 
tarihli "Yatan Çıplak" adlı tablo ile Şeref Akdik'e ait bir nü tablonun "MUZTR" bulunarak 
İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Atsal'm talimatıyla kaldırıldığı öne sürülmektedir. 

Buna göre; 

1- Söz konusu tablolar hangi gerekçeyle kaldırılmıştır? 
2- Bu işlem hangi makamın talimatıyla gerçekleşmiştir? 
3- Kültür ve Turizm Bakanı olarak bu işlemden haberiniz var mıdır? 
4- Söz konusu tabloların kaldırılmasını onaylıyor musunuz? 
5- Hükümet olarak bir sanat eserinin kamusal alanlarda "sergilenebilir" olması için 

hangi özellikleri taşıması gerektiğini düşünüyorsunuz? 
6-. Bir toplumun kültürel zenginliklerinin ifadesi olan sanat eserlerinin sergilenip 

"sergilenmeyeceğine karar vermek bürokratik değil ancak siyasi bir karar gereği 
olabilir. Bu anlamda söz konusu tabloların müzeden sergilenmekten alıkonulması 
nasıl bir siyasi yaklaşım sonucu gerçekleşmiştir? 

T .C. 
K Ü L T Ü R VE T U R İ Z M BAKANLIĞI 

Araş t ı rma, Planlama ve Koordinasyon Kuru lu Başkanlığı 

Sayı : 16APK0610ARGE-090 -$2.65*0 „ , / c , l& l 2005 
Konu : Soru önergesi < J ^ - ' / 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nm 30/05/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02/11480 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün 7/6385-11487 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. x xx ^ ^ \ 

___ Atilla K O Ç 
™ Bakan 
Cevap 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN HAKKI ÜLKÜ'NÜN 
7/6385-11487 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

İzmir Resim ve Heykel MüzesPnde sergilenmekte olan Namık İsmail'e ait 1925 tarihli 
"Yatan Çıplak" adlı tablo ile Şeref Akdik'e ait bir nü tablonun "MUZIR" bulunarak İzmir İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Metin Atsal'ın talimatıyla kaldırıldığı Öne sürülmektedir. 

Buna göre; 

SORU 1: Söz konusu tablolar hangi gerekçeyle kaldırılmıştır? 

SORU 2: Bu işlem hangi makamın talimatıyla gerçekleşmiştir? 

SORU 3: Kültür ve Turizm Bakanı olarak bu işlemden haberiniz var mıdır? 

SORU 4: Söz konusu tabloların kaldırılmasını onaylıyor musunuz? 

SORU 5: Hükümet olarak bir sanat eserinin kamusal alanlarda "sergilenebilir" olması için 
hangi özellikleri taşıması gerektiğini düşünüyorsunuz? 

SORU 6: Bir toplumun kültürel zenginliklerinin ifadesi olan sanat eserlerinin sergilenip 
sergilenmeyeceğine karar vermek bürokratik değil ancak siyasi bir karar gereği olabilir. Bu anlamda 
söz konusu tabloların müzeden sergilenmekten alıkonulması nasıl bir siyasi yaklaşım sonucu 
gerçekleşmiştir? 

CEVAP 1- 2- 3- 4- 5> 6 : Bakanlığımıza bağlı İzmir Resim ve Heykel Müzesi'nin 
koleksiyonunda 450 adet plastik sanat eseri bulunmakta, sergi salonunda ise 138 adet eser teşhir 
edilebilmektedir. 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi'nin Konak'taki binasının 2002 yılında Dokuz Eylül 
Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nce verilen teknik rapor doğrultusunda boşaltılması nedeniyle eserler 
İzmir Arkeoloji Müzesi depolarında koruma altına almmış, 2004 yılında yeniden KoMk'ta bulunan 
binaya aktarılmıştır. 

Eserlerin büyük çoğunluğunun Arkeoloji Müzesi'nde olması sebebiyle, teşhirde bulunan 
eserler 3 yıldır değiştirilememiş, ayrıca günümüz sanatçılannın bağışlamış olduğu 40'a yakın eser 
ile müze koleksiyonu daha da zenginleşmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı resim ve heykel müzelerinde teşhirde bulunan plastik sanat eserleri 
periyodik olarak belirli zaman aralıklarında değiştirilerek sanatçı, sanatsever ve müze 
araştırmacılarının beğenilerine sunulmaktadır. 

Sanatçı ve sanatseverlerin istekleri de göz önüne alınarak İzmir Resim ve Heykel 
Müzesi'nde 3 yıldır teşhirde tutulan eserlerin yerine koleksiyondan seçilen diğer eserler 
sergilemeye alınmıştır. 

Bu nedenle, ünlü ressamlarımız Namık İsmail ile Şeref Akdik'e ait tabloların geçici olarak 
teşhirden kaldırılmalarının bu bağlamda değerlendirilmesi uygun olacaktır. 
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Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısına verilen oyların sonucu: 

Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Üye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

19.59 
911 
550 
204 

0 
0 
7 

211 
3 Kanunlaşmıştır. 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

: 23.15 
: 927 
: 550 
: 180 
: 7 
: 0 
: 8 
: 195 
: 3 Kanunlaşmıştır. 

İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Aksöz 
Başoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Erbatur 
Garip 
Kirişçi 
Küçükaydın 
Sağ 
Seyhan 
Tekin 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Özyol 
Unsal 
Açba 
Aşkar 
Aydoğan 
Balandı 
Koca 
Koçak 
Ünlütepe 
Aslan 
Ozmen 
Özvolcu 
Yıldız 
Albayrak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Bilgehan 
Çanakçı 
Çiçek 
Değerli 

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. İsmet 
Cemil 
İsmail 

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 

S.S. 911 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 927 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 

Soyadı 
Denemeç 
Erdem 
Gedikli 
ipek 
Kapusuz 
Karapınar 
Kepenek 
Koca 
Kurtulmuşoğlu 
Meral 
Özcan 
Oztoprak 
Sanay 
Sav 
Tomanbay 
Topaloğlu 
Tuna 
Yarbay 
Yazıcıoğlu 
Akman 
Badazlı 
Baloğlu 
Baykal 
Çavuşoğlu 
Dülger 
Ekmekçioğlu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Özcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztaş 
Çerçioğlu 
Ertürk 
Koç 
Oyuş 
Özakcan 
Semerci 
Aydınlıoğlu 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pekel 
Şali 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anık 
Berdibek 
Güler 
Aksoy 
Ergezen 

Adı 
Reha 
Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
Eyyüp 
Önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlüt 
Mehmet 
Hüseyin 
Atila 
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 
Abdurrahim 
Zeki 

Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
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 

S.S. 911 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 927 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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tu 
Bitlis 
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 

Soyadı 
Gaydalı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Güner 
Yılmaz 
Alp 
Özçelik 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birinç 
Çelik 
Demirel 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapaşaoğlu 
Kızılcıklı 
Küçükaşık 
Orhan 
Özyurt 
Pakyürek 
Tutan 
Yalçınbayır 
Daniş 
Köşdere 
Küçük 
Özay 
Akbak 
Ericekli 
Özdemir 
Ayvazoğlu 
Kafkas 
Kavuştu 
Külcü 
Yıldırım 
Erdoğan 
Filiz 
Gazalcı 
Kandoğan 
Neşşar 
Oral 
Yüksektepe 
Akgül 
Arslan 
Aslan 
Değer 
Eker 
Koçyiğit 
Merdanoğlu 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
Ayağ 
Budak 
Çakır 
Gencan 

Adı 
Edip Safder 
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 
Tevfık 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet Uğur 
V. Haşim 
Mehmet 
Aziz 
M. İhsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali İhsan 
Cavit 
Mehmet Fehmi 
İrfan Rıza 
Ali 
Necdet 
Rasim 
Nejat 

Parti 
ANAP 
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 

S.S. 911 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 927 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 

- 2 2 3 -



T.B.M.M. B : 113 16 . 6 . 2005 O : 6 

tli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
Mersin 

Soyadı 
Ağar 
Çetinkaya 
Demirbağ 
Murat 
Türkoğlu 
Kaban 
Karakaya 
Tınastepe 
Akbulut 
Akdağ 
Daloğlu 
Gülyurt 
Ilıcak 
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 
Oztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 
Çay 
Durgun 
Eraslan 
Ergin 
Geçen 
Soydan 
Soylu 
Yazar 
Armağan 
Bilgiç 
Coşkuner 
Mumcu 
Özel 
Benli 

Adı 
Mehmet Kemal 
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 
Züheyir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 
Fuat 
Mehmet 
İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Recep 
Saffet 

Parti 
DYP 
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 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
CHP 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 911 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 927 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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İli 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
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 
Bulut 
Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
inan 
Oksal 
Ozcan 
Özyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak 
Altıkulaç 
Arıoğlu 
Atalay 
Ataş 
Ateş 
Aydın 
Sarıbekir 
Ayva 
Bağış 
Baş 
Baş 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Büyükkaya 
Coşkun 
Çubukçu 
Denizolgun 
Ekren 
Elekdağ 
Erdem 
Erol 
Gülçiçek 
Gündüz 
Güneş 
Gürel 
Hacaloğlu 
Hacıoğlu 
İbiş 
İncekara 
Kaçır 
Kansu 
Kaptanoğlu 
Karslı 
Keleş 
Ketenci 
Kılıcdaroğlu 
Koral 
Kumkumoğlu 
Kuzu 
Küçükali 

Adı 
Ersoy 
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 
Hüseyin 
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 

Parti 
SHP 
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 

S.S. 911 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 927 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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 
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 

Soyadı 
Livaneli 
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 
Aydın 
Baratalı 
Bodur 
Ensari 
Ersin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademir 
Karaman 
Katmerci 
Kaya 
Miçooğulları 
Oyan 
Öktem 
Tekelioğlu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabayır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 
Elitaş 

Adı 
Ömer Zülfü 
Güldal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sırrı 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
İdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent 
Ali 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binali 
Hakkı 
Zekeriya 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfık 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkan 
Oğuz 
Enver 
Mehmet S. 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Selahattin 
Zeki 
Selami 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 
Mustafa 

Parti 
Bağımsız 
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 

S.S. 911 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 927 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
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İli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 
Eskiyapan 
Gül 
Özcan 
Yakut 
Yıldız 
Alünorak 
Kesimoğlu 
Sarıçam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baş topçu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
S irmen 
Angı 
Büyükakkaşlar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Özkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Aksoy 
Cantimur 
Güven 
Kinay 
Ordu 
Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
Ölmeztoprak 
Sarıbaş 
Arınç 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
Ören 
Özkan 
Tanrıverdi 
Taşçı 
Turgut 

Adı 
Muharrem 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S. 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
tzzet 
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 

Parti 
Bağımsız 
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 

S.S. 911 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Kabul 

S.S. 927 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
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Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 

Soyadı 

Yetenç 
Arıkan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
Eri 
Hamidi 
Arslan 
Ergin 
Özyer 
Terzibaşıoğlu 
Üstün 
Yaka 
Ertuğrul 
Karayağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Elkatmış 
Köybaşı 
Seyfı 
Çetin 
Eraslan 
Ozegen 
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 

Adı 

Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfı 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
İdt'is Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
İlyas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
tlyas Sezai 
Musa 
Ahmet 

Erdoğan Recep Tayyip 

Parti 

CHP 
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 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 911 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 927 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 

Ergenç 
Gülyeşil 
Altay 
Can 
Öztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Ayalan 
Çakmak 
Dağcıoğlu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Avkan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Özak 
Güyüldar 
Yeri ikaya 
Akman 
Bayrak 
Cevheri 
İzol 
Kaplan 
Maraş 
Melik 
Özlek 
Tüysüz 
Yetkin 
Yıldız 
Coşkunoğlu 
Çağlayan 
Tunç 
Arvas 
Biner 
Çelik 
Haydaroğlu 
Karabıyık 
Kartal 
Kaya 
Arslan 
Bozdağ 
Çiçek 

Adı 

Öner 
Öner 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfik Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zevit 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
M. Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kemal ettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahva 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfıkar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
A. Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüseyin 
Yekta 
Cüneyt 
Mehmet 
Halil 
İlyas 
Bekir 
Mehmet 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 911 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 927 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Şırnak 
Şırnak 
Şırnak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 

Erdemir 
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 
Artantaş 
İnce 
Önder 
Bilir 
Ceylan 
Öğüten 
Kara 
Kaya 
Kastal 
San 
Uzdil 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 

Mehmet 
Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
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 

ANAP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 911 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 927 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 

GÜNDEMİ 
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DONEM: 22 YASAMA YILI: 3 

113 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
16 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE 

SAAT: 14.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MÎLLETİNDİR 



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 Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun 16.6.2005 Perşembe günkü birleşiminde 14.00 - 23.00 saatleri arasında çalış

ması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 9.6.2005 tarihli 110 uncu birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu 
16.6.2005 Perşembe - Saat: 10.00 

* Adalet Komisyonu 
16.6.2005 Perşembe - Saat: 10.30 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
16.6.2005 Perşembe - Saat: 10.30 

* TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
16.6.2005 Perşembe - Saat: 11.00 

(10/185) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
16.6.2005 Perşembe - Saat: 14.00 

(10/16, 262) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
16.6.2005 Perşembe - Saat: 14.00 

(10/238) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
16.6.2005 Perşembe - Saat: 16.00 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
16.6.2005 Perşembe - Saat: 13.00 

* İçişleri Komisyonu 
16.6.2005 Perşembe - Saat: 13.00 

Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 
16.6.2005 Perşembe - Saat: 15.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
113 ÜNCÜ BİRLEŞİM 16 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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02 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇIM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

05 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

07 - SÖZLÜ SORULAR 

îÇfe 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. 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) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 27.5.2005 
tarihli ve 5356 sayılı Kanun ve Anayasanın 104 ve 175 inci Maddeleri Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/1052) (S. Sayısı: 941) (Dağıtma tarihi: 15.6.2005) (Birinci görüşme 
15.6.2005 Çarşamba günü saat: 17.55'te tamamlanmıştır.) 

4. - 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 ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/506) (S. Sayısı: 934) 
(Dağıtma tarihi: 14.6.2005) 

5. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin'in; Doğal 
Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı: 932) (Dağıtma tarihi : 
13.6.2005) 

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. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

8. X - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/995) (S. 
Sayısı: 940) (Dağıtma tarihi: 15.6.2005) 

9. - Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları 
Raporları (1/1035) (S. Sayısı: 927) (Dağıtma tarihi: 8.6.2005) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Deniz Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/892) (S. Sayısı: 788) 
(Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfı'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

32. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

33. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma 
tarihi: 19.11.2004) 

34. - 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) 

35. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

36. - 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) 

37. - 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) 

38. - 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) 

39. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

40. - 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) (*) 

41. - 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 
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Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 
20.5.2003) (*) 

42. - 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) (*) 

43. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ve 
Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletvekili 
Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

44. - 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) 

45. - 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) 

46. - 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) 

47. - 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) 

48. - 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) 

49. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

50. - 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) 

51. - 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) 

52. - 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) 

53. - 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) 

54. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

55. - 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) 

56. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

57. - Konya Milletvekili Atilla Kart'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 Konya Milletvekili Atilla Kart'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

58. - 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) 

59. - 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) 

60. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

61. - 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) 

62. - 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) 

63. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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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) 

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 (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

65. - 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) 

66. - 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) 

67. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'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 (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 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 (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

69. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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 
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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) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

77. - 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) 

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 (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

79. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

80. - 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) 

81. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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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) 

82. - 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) 

83. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

87. - 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) 

88. - 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) 

89. - 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) 

90. - 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 
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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) 

91. - 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) 

92. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

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 (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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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) 

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 (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

101. - Karaman Milletvekili Fikret Unlü'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 Unlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

102. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

103. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

104. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - 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) 

108. - 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 
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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) 

109. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

110. - 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) 

111. - 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) 

112. - 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) 

113.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

114.- 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) 

115. - 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) 

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 
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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) 

117.- 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) 

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 (3/276) (S. Sayısı: 523'e 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 (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

120. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

121. - 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) 

122. - 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) 

123. - 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) 

124. - 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) 

125. - 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) 
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126. - 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: 54l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

127. - 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) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'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 Ustün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

131.- 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) 

132. - 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) 

133. - 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) 

134. - 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) 
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135. - 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) 

136. - 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) 

137. - 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) 

138. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

139. - 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) 

140. - 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) 

141. - 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) 

142. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S.Sayısı: 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

143. - 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 
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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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcah'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) 

148. - 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) 

149. - 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) 

150. - 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) 

151. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389) (S.Sayısı: 571*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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152. - 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) 

153. - 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) 

154. - 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) 

155. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

156. - 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) 

157. -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) 

158. - 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) 

159.- 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) 

160. - 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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161. - 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) 

162. - 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) 

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 (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

164. - 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) 

165. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

166. - 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) 

167. - 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) 

168. - 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) 

169. - 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) 
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170. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

171. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'in Yasama 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) 

172.- 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) 

173. - 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) 

174. - 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) 

175. - 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) 

176. - 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) 

177. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

178. - 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 
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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) 

179. - 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) 

180. - 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) 

181.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

182. - 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) 

183.- 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) 

184. - 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) 

185.- 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) 

186.- 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) 

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

188. 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) 

189. - 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) 

190. - 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) 

191. - 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) 

192. - 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) 

193. 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) 

194. - 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) 

195. 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) 

196. 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) 

197.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) 

198. 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) 
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199. 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) 

200. 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) 

201. - 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 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

202. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma 
tarihi: 4.3.2005) 

203. - 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) 

204. - 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) 

205.- 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) 

206. 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) 

207. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

208. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

209. 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) 

210. 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) 
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211. - 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) 

212. 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) 

213. 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) 

214. - 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) 

215.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

216. 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) 

217. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

218. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

219. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

220. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

221. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

222. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

223. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

224. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

225. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

226. - Konya Milletvekilleri Hasan 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) 

227. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 751'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

228. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

229. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/625) (S. Sayısı: 768'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

231.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
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Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

232. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

233. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

237. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

241. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

242. - 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) 

243. - 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) 

244. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

245. - 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) 

246. 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) 

247. 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) 

248.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) 

249. 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) 

250. 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) 
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251.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) 

252. 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) 

253. 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) 

254. 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) 

255. 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) 

256. 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) 

257. - 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) 

258. - 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) 

259. - 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) 

260. - 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) 

261. - 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) 

262. - 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) 

263. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

264. 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) 

265. 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) 

266. 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) 

267. 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) 

268. 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) 

269. 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) 

270. 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) 

271. - 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) 

272. - Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914) (Dağıtma tarihi: 26.5.2005) 

273. - 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) 

274. - 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) 

275. - 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) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERÎ İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
276. X - 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) 

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

278. X - 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) 

279. - 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) 

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

281. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

282. - 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) 

283. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/401) (S. Sayısı: 928) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

284. X - Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu ile 18 Milletvekilinin; Telsiz Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet 
Komisyonları Raporları (2/428) (S. Sayısı: 929) (Dağıtma tarihi: 8.6.2005) 

285. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1036) (S. Sayısı: 930) (Dağıtma tarihi: 13.6.2005) 

286. - Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) 
(S. Sayısı: 931) (Dağıtma tarihi: 13.6.2005) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 932) 

Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile Gaziantep Milletvekili 
Fatma Şahin'in; Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/484) 

Not: Teklif, Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Tek
noloji komisyonlarına havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz Gerekçesi ile 

birlikte ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Soner Aksoy Fatma Şahin 
Kütahya Gaziantep 

GEREKÇE 
Teklifimiz ile aynı il sınırlan içerisinde bulunmalarına rağmen tek başına ihale edilmeleri 

ekonomik olmayan ilçe, belde veya bölgelere de doğal gaz arzının sağlanması amaçlanmaktadır. 
Ayrıca, yapılmakta olan doğal gaz kontrat ihalesinin, ihale sonrası piyasada rekabet şartlarında 

doğal gaz teminini daha verimli hale getirecek şekilde yapılması öngörülmektedir. 
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 8.6.2005 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

Esas No.: 2/484 
Karar No.: 52 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
13.5.2005 tarihinde Başkanlığınıza sunulan; Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile Gaziantep 

Milletvekili Fatma Şahin'in, "Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi", Başkanlığınızca 17.5.2005 tarihinde tali komisyon olarak Plan ve Bütçe, esas komisyon 
olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz 7.6.2005 tarihli toplantısında Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı ile ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla, Kanun Teklifi üzerindeki çalış
malarım tamamlamıştır. 

Kanun Teklifi ile aynı il sınırlan içerisinde bulunmalarına rağmen tek başına ihale edilmeleri 
ekonomik olmayan ilçe, belde veya bölgelere de doğal gaz arzının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, yapılmakta olan doğal gaz kontrat ihalesinin, ihale sonrası piyasada rekabet şartlarında 
doğal gaz teminini daha verimli hale getirecek şekilde yapılması öngörülmektedir. 

Kanun Teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve maddelerine geçilmesi oybir
liği ile kabul edilmiştir. 

Kanun Teklifinin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına açıklık kazandırmak amacıyla "ithalatı 

ulusal tüketimin" ibaresinden önce, "hazırlık döneminden sonra başlamak üzere" ibaresi eklenerek 
madde kabul edilmiştir. 

Kanun Teklifinin 3 ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, gereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Soner Aksoy 

Kütahya 
Kâtip 

Fatma Şahin 
Gaziantep 

Üye 
Fahri Çakır 

Düzce 
Üye 

Ahmet Üzer 
Gaziantep 

Üye 
Nuri Çilingir 

Manisa 
Üye 

Mehmet Özlek 
Şanlıurfa 

Başkanvekili 
Hasan Ali Çelik 

Sakarya 
Üye 

Atilla Başoğlu 
Adana 
Üye 

Mehmet Ali Arıkan 
Eskişehir 

Üye 
İsmail Katmerci 

İzmir 
Üye 

Şükrü Ünal 
Osmaniye 

Üye 
Yekta Haydaroğlu 

Van 

Sözcü 
Hasan Angı 

Konya 
Üye 

Tacidar Seyhan 
Adana 
Üye 

Mehmet Vedat Yücesan 
Eskişehir 

Üye 
Ahmet Büyükakkaşlar 

Konya 
Üye 

Mustafa Öztürk 
Sinop 
Üye 

Fazlı Erdoğan 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 932) 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SONER AKSOY İLE 
GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ FATMAŞAHİN'İN 

TEKLİFİ 

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİ
ŞİKLİK YAPILMASmDAİRKANUNTEIOJ^ 

MADDE 1.- 18.4.2001 tarihli ve 4646 
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) bendinin (5) 
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. "~ 

5) Dağıtım şirketleri, yurt çapında sadece 
iki şehirde lisans sahibi olabilir. Ancak, bu sayı 
şehirlerin gelişmişlik durumu, tüketim 
kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dik
kate alınarak Kurul kararıyla artırılabilir. 
Dağıtım şirketlerinin belirlenmiş dağıtım böl
gesi kapsamı, teknik ve ekonomik gerekler dik
kate alınarak il sınırlarını aşmayacak şekilde 
Kurul tarafından yeniden belirlenebilir. Kurul, 
nüfus yoğunluğuna göre bir şehri sınırları belir
lenmiş birden fazla dağıtım bölgesine ayırabilir 
ve her bölgeyi ayrı ayrı ihale edebilir. 

MADDE 2.- 4646 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

BOTAŞ, ithalatı ulusal tüketimin yüzde 
yirmisi oranına düşünceye kadar yeni doğal gaz 
alım sözleşmesi yapamaz. 2009 yılına kadar 
toplam yıllık ithalat miktarını yıllık ulusal 
tüketimin yüzde yirmisine düşürünceye kadar, 
mevcut doğal gaz alım veya satım sözleş
melerinin kısmi veya bütün olarak tüm hak ve 
yükümlülükleri ile devredilmesi için istekli 
olan diğer ithalat lisans yeterlilik sahibi ve 
satıcı şirketten sözleşme devri hususunda ön 
onay alan şirketlerin katılacağı devir için 
BOTAŞ tarafından ihale yapılır. İhalede birinci 
olan şirketten başlamak üzere satıcı tarafla 
görüşmek ve yeni sözleşmeyi imzalamaya 
yönelik satıcı onayını temin etmek üzere 
BOTAŞ tarafından tüzel kişilere sırayla 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABU KAYNAK
LAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİ
ŞİKLİK YAPDJ^ASINADAİRKANUNTEKLİFİ 

MADDE 1.- Teklifin 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- 4646 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"BOTAŞ, hazırlık döneminden sonra baş
lamak üzere ithalatı ulusal tüketimin yüzde 
yirmisi oranına düşünceye kadar yeni doğal 
gaz alım sözleşmesi yapamaz. 2009 yılma 
kadar toplam yıllık ithalat miktarını yıllık 
ulusal tüketimin yüzde yirmisine düşürünceye 
kadar, mevcut doğal gaz alım veya satım söz
leşmelerinin kısmi veya bütün olarak tüm hak 
ve yükümlülükleri ile devredilmesi için istekli 
olan diğer ithalat lisans yeterlilik sahibi ve 
satıcı şirketten sözleşme devri hususunda ön 
onay alan şirketlerin katılacağı devir için 
BOTAŞ tarafından ihale yapılır. İhalede birin
ci olan şirketten başlamak üzere satıcı tarafla 
görüşmek ve yeni sözleşmeyi imzalamaya 
yönelik satıcı onayını temin etmek üzere 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 932) 



(Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile 
Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin'in Teklifi) 

muvafakat verilir. İlgili tüzel kişi sözleşmenin 
satıcı tarafı ile devredilecek miktar için, yeni 
sözleşme yapmasından sonra devir yürürlüğe 
girer. Ancak ilgili ihalede tüzel kişilerin satıcı 
tarafla sözleşme yapamaması halinde, ithalat 
lisans yeterlilik sahibi şirketlerin katılacağı ve 
kazanan ithalatçı şirketin BOTAŞ'ın, tüm yurt 
dışı mükellefiyetlerini yerine getirmeyi kabul 
etmesi ve ikili anlaşmalarla belirlenen doğal 
gaz alım fiyatının altında olmaması şartıyla 
miktar devrine imkan tanıyan ayrı ihale yapılır. 
Hazine garantili sözleşmesi bulunan Yap-İşlet 
ve Yap-İşlet-Devret Santralları, Hazine Müs
teşarlığına başvurarak ilgili hazine garantilerin
den feragat etmek koşuluyla, doğal gaz alım
larını piyasa koşullan içinde basiretli bir işlet
meci gibi davranarak en ekonomik kaynaktan 
yaptıklannı kurula ispat etmek ve doğal gaz 
satın alma maliyetindeki düşüşü elektriğin satış 
fiyatında bir azalma sağlayacak şekilde yansıt
mak zorundadır. 

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

BOTAŞ tarafından tüzel kişilere sırayla 
muvafakat verilir. İlgili tüzel kişi sözleşmenin 
satıcı tarafı ile devredilecek miktar için, yeni 
sözleşme yapmasından sonra devir yürürlüğe 
girer. Ancak ilgili ihalede tüzel kişilerin satıcı 
tarafla sözleşme yapamaması halinde, ithalat 
lisans yeterlilik sahibi şirketlerin katılacağı ve 
kazanan ithalatçı şirketin BOTAŞ'ın, tüm yurt 
dışı mükellefiyetlerini yerine getirmeyi kabul 
etmesi ve ikili anlaşmalarla belirlenen doğal 
gaz alım fiyatının altında olmaması şartıyla 
miktar devrine imkan tanıyan ayn ihale yapılır. 
Hazine garantili sözleşmesi bulunan Yap-İşlet 
ve Yap-İşlet-Devret Santralları, Hazine Müs
teşarlığına başvurarak ilgili hazine garan
tilerinden feragat etmek koşuluyla, doğal gaz 
alımlannı piyasa koşullan içinde basiretli bir 
işletmeci gibi davranarak en ekonomik kay
naktan yaptıklannı kurula ispat etmek ve doğal 
gaz satın alma maliyetindeki düşüşü elektriğin 
satış fiyatında bir azalma sağlayacak şekilde 
yansıtmak zorundadır." 

MADDE 3.- Teklifin 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4.- Teklifin 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 932) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 839) 

Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 

Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/902) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Adalet ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına havale 
edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 18.10.2004 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-853/4819 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulun

ca 30.9.2004 tarihinde kararlaştırılan "Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Toplum yaşamında sosyal ilişkilerin oluşmasında temel unsurlardan birisi taşınmaz mallardır. 

Taşınmaz mallara ait hukuki düzenlemeler pek çok kanunda yer almasına rağmen teknik konulara 
günümüze kadar genelge, yönerge ve yönetmelikler vasıtasıyla düzenleme getirilmiştir. Ayrıca, 
taşınmaz mallara ilişkin kamu hizmeti görülürken de kadastro öncesi sınırlandırma haritalanyla, 
kadastro sonrası değişiklik hizmetleri kapsamında tescile konu harita yapımını gerektiren işlerde 
serbest çalışan harita mühendisi, harita kadastro mühendisi veya jeodezi ve fotogrametri mühendis
lerince açılan bürolardan yararlanılmıştır. Ancak, bu unvanlara sahip kişiler ile bunların açmış ol
dukları bürolann kapsamlı biçimde sorumluluklannı belirleyen yasal bir düzenleme bugüne kadar 
yapılamamıştır. 

Kadastro teknik hizmetlerinin yıllık işlem hacmi, yaklaşık bir milyon adettir. Bu Tasan ile 
kurulması öngörülen bürolardan bir büronun ortalama bin işlem hacmi olacağı düşünüldüğünde, ül
ke çapında bin tane büro kurulabilecek bu da harita sektöründe istihdamı sağlayacaktır. Aynca 
kadastro teknik hizmetleri bu bürolara bırakıldığında bu işlerle görevli kamu personeli kadastro hiz
metlerine kaydınlacağından, kadastro hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi sağlanacaktır. 

Tasarı ile kadastro teknik hizmetlerinin "Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolan" adı al
tında kurulacak bürolarca yerine getirilmesi, bu büroların faaliyet, denetim ve sorumluluklarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Madde ile, Kanunun amacı ve kapsamı belirlenmiştir. Buna göre taşınmaz mallara 

ilişkin kadastro teknik hizmetleri kapsamında belirlenen işlerin lisanslı harita kadastro mühendislik 
büroları adı altında kurulacak bürolarca yapılması ve bu büroların faaliyet, denetim ve sorumluluk
ları ile yetkili oldukları işlerin düzenlenmesi Kanunun amacı olarak öngörülmüştür. 

Madde 2.- Madde ile, lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açacaklarda aranacak genel 
ve özel şartlar belirtilmiştir. 

Madde 3.- Madde ile, lisanslı harita kadastro mühendislik sınavının, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının görüşü de alınarak hazırlanacak yönet
melik kapsamında yapılacağı ve bu sınavda başarılı olanların büro açmaya hak kazanacakları ön
görülmüştür. 

Madde 4.- Madde ile, lisans verme ve iptal etmeye, lisans ve büro faaliyetlerinin denetimini 
yapmaya yetkili kuruluşun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olduğu belirtilmiş, bu büroların 
nerelerde kurulacağı, yetki alanları, sayılan ve özelliklerinin neler olacağının yönetmelikte belirlen
mesi öngörülmüştür. Ayrıca lisans sahiplerinin, çalışma konularıyla ilgili bilgi ve belgelerin temin 
şeklinin yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüş, elde ettikleri bu bilgi ve belgelerin üçüncü kişilere 
verilmesi yasaklanmıştır. 

Madde 5.- Madde ile, lisans sahibine görevine başlamadan önce yemin zorunluluğu getirilmiş, 
Kanun kapsamında yapabilecekleri işlere ilişkin sorumluluklan belirtilmiştir. Bu büroların Kanun
la belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirirken sebep olacakları zarar ve kusurlarından dolayı 
meydana gelecek Hazine sorumluluğu için kendilerine rücu edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, lisans 
sahibi harita ve kadastro mühendisinin görevde bulunmadığı hallerde imza yetkisini aynı büroda 
çalışan bir başka harita ve kadastro mühendisine devredebileceği, bu imza yetkisi devrinin devri 
yapan kişiye ait sorumluluğu kaldırmayacağı belirtilmiş ve imza yetkisinin hangi şartlarda ve ne 
şekilde verilebileceğinin yönetmelikte belirleneceği belirtilmiştir. 

Madde 6.- Madde ile, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının faaliyetlerini yapabil
meleri için, lisans sahibinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına büro tescillerini yaptırmak 
zorunda oldukları belirtilmiştir. 

Madde 7.- Madde ile, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının tabela ve basılı kâğıt
larında lisans ile belirlenen unvanların dışında başka sıfat kullanılamayacağı, yetki alanları dışında 
şube, irtibat bürosu veya benzeri isimler altında ayrı bir büro açılamayacağı ve lisans hakkının dev
redilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 8.- Madde ile, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarına mali mevzuat gereği 
tutacakları defter ve kayıtların yanında Kanun uyannca düzenlenecek yönetmelikte öngörülen kayıt 
ve defterleri de tutma zorunluluğu getirilmiştir. 

Madde 9.- Madde ile, verilen lisansların hangi hallerde iptal edileceği belirtilmiştir. 
Madde 10.- Madde ile, Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 6 ncı ve 8 inci mad

delerine aykın hareket edenlere verilecek cezai hükümler belirtilmiştir. 
Madde 11.- Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin altı ay içerisinde Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanarak yürürlüğe konulacağı belirtilmiştir. 
Madde 12.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 13.- Yürütme maddesidir. 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 22.3.2005 
Turizm Komisyonu 
Esas No.: 1/902 
Karar No.: 68 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başbakanlıkça 18.10.2004 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan, Başkanlığınızca 

25.10.2004 tarihinde Adalet Komisyonuna tali komisyon, Komisyonumuza esas komisyon olarak 
havale edilen "Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 17.3.2005 tarihli 30 uncu birleşiminde Hükümeti temsilen 
Bayındırlık ve İskân, Maliye, Adalet bakanlıkları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası temsilcilerinin katılımları ile incelenip görüşüldü. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
Toplum yaşamında sosyal ilişkilerin oluşmasında temel unsurlardan birisinin taşınmaz mallar 

olduğu, taşınmaz mallara ait hukuki düzenlemelerin pek çok kanunda yer almasına rağmen teknik 
konuların günümüze kadar genelge, yönerge ve yönetmelikler vasıtasıyla düzenlendiği, 

Ayrıca, taşınmaz mallara ilişkin kamu hizmeti görülürken de kadastro öncesi sınırlandırma 
haritalarıyla, kadastro sonrası değişiklik hizmetleri kapsamında tescile konu harita yapımını gerek
tiren işlerde serbest çalışan harita mühendisi, harita kadastro mühendisi veya jeodezi ve fotogramet-
ri mühendislerince açılan bürolardan yararlanıldığı, 

Ancak, bu unvanlara sahip kişiler ile bunların açmış oldukları büroların kapsamlı biçimde 
sorumluluklarını belirleyen yasal bir düzenlemenin bugüne kadar yapılamadığı, 

Kadastro teknik hizmetlerinin yıllık işlem hacminin, yaklaşık bir milyon adet olduğu, Tasarı ile 
kurulması öngörülen bürolardan bir büronun ortalama bin işlem hacmi olacağı düşünüldüğünde ül
ke çapında bin tane büro kurulabileceği ve bunun da harita sektöründe istihdamı sağlayacağı, 

Ayrıca kadastro teknik hizmetleri bu bürolara bırakıldığında bu işlerle görevli kamu personeli 
kadastro hizmetlerine kaydırılacağından, kadastro hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesinin 
sağlanacağı, 

Tasarı ile kadastro teknik hizmetlerinin "Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları" adı al
tında kurulacak bürolarca yerine getirileceğinden, bu büroların faaliyet, denetim ve sorumluluk
larının belirlenmesinin amaçlandığı, 

Anlaşılmaktadır. 
Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen; 
- Kadastro çalışmaları ile ilgili olarak üç önemli hedeflerinin olduğunu, bunların 2006 yılı 

sonuna kadar, tüm Türkiye'nin kadastro çalışmalarını tamamlamak; haritacılık bilgi bankacılığını 
oluşturmak; otomasyona geçmek, şeklinde sayılabileceğini, bu konulardaki çalışmalara bu yıl baş
landığını, 

- Diğer taraftan bu üç önemli hedefe bir başkasının eklendiğini, bunun da tarihi mülkiyet kayıt
larını mikrofilme almak suretiyle muhafaza altına alınması çalışmaları olduğunu, 

İfade etmiştir. 
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Müteakiben Tasarının maddeleri üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. 
Verilen bir önergenin kabulü doğrultusunda, büroların lisanslı olmasını değil, mühendisin yet

ki ve sorumluluğunu simgeleyecek, lisans sahipliğinin mühendise ait olmasını temin edecek şekil
de, Tasarının adı "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun Tasarısı" 
olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 1, 3, 6, 12 ve 13 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen, 5 inci maddesi ise redak-
te edilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının değişikliğe uğrayan maddelerine ilişkin bilgilere ise aşağıda yer verilmiştir: 
Tasarının 2 nci maddesi; verilen önergenin kabulü doğrultusunda; 
- Üçüncü fıkrasının (d) bendi, Yeni Türk Lirasına geçişe paralel olarak, 
- Son fıkrası, teminatların alınması, saklanması ve iadesine ilişkin hususların Maliye Bakan

lığının görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği ve bu maddenin üçüncü fık
rasının (d) bendinde yer alan oranın Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında ar
tırılacağı öngörüsüyle, 

Değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 
Tasarının 4 üncü maddesi; 
Söz konusu büroların kuruluş ve görevleri ile bunlara lisans verilmesi ve denetimleri 

konulannın ana hatlarının bu düzenlemeyle çizilmesi bunlann detaylan ile mekan, personel ve 
donanımlarına ilişkin hususların ise yönetmelikle belirlenmesini öngören önergenin kabulü doğrul
tusunda, madde kenar başlığı ile birlikte değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi; 
Kabul edilen önerge doğrultusunda yasaklara uymayanlara uygulanacak hükümlerin açıklığa 

kavuşturulması, aynca nüfuz kullanımına sebebiyet verilmemesi bakımından Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünden ayrılanlann son iki yıl içinde görev yaptıklan kadastro müdürlüklerinin yetki alanı 
sınırları içinde üç yıl süre ile lisanslı büro açamayacaklan yönünde hüküm konulması amacıyla 
değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 8 inci maddesi; 
Tutulacak kayıt ve defterlerin yanı sıra lisans sahiplerine çalışma konulan ile ilgili bilgi ve bel

gelerin verilmesi, kullanılması ve hizmetli ilgili ücret tarifelerinin her yılki belirlenme yöntemini 
açıklığa kavuşturan önergenin kabulü doğrultusunda başlığıyla birlikte değiştirilmiştir. 

Tasarının 9 uncu maddesi; 
Tasannın 7 nci maddesinde yapılan düzenlemeye uygunluk sağlanmasını öngören önergenin 

kabulü doğrultusunda (c) bendinde değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 
Tasarının 10 uncu maddesi; 
Uygulanacak idari para cezalannın artış oranlannın yönteminin belirlenmesi ve Yeni Türk 

Lirasına uyumlaştınlmasını öngören önergenin kabulü doğrultusunda değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Tasannın 11 inci maddesi; 
Bu Tasarının kanunlaşması sonrasında uygulanacak yönetmeliklerin, hazırlanma şekli ve 

süresini hüküm altına alan önergenin kabulü doğrultusunda değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzca kabul edilen önergeler doğrultusunda oluşan yeni Tasan metni, Komisyon 

Başkanlığına verilen yetki doğrultusunda kanun tekniğine uygun olarak hazırlanmıştır. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Demir 

Samsun 
Kâtip 

Mehmet Sarı 
Gaziantep 

Üye 
Kemal Demirel 

Bursa 
Üye 

Ali İbiş 
İstanbul 

Üye 
ibdürrezzak Erten 

İzmir 
Üye 

Abdülkadir Kart 
Rize 

Üye 

Başkanvekili 
Mustafa Ilıcalı 

Erzurum 
Üye 

Mustafa Tuna 
Ankara 

Üye 
Osman Aslan 
Diyarbakır 

Üye 
Nusret Bayraktar 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Yıldırım 
Kastamonu 

Üye 
Recep Yıldırım 

Sakarya 

Üye 
Hasan Güyüldar Halil Kay 

Tunceli Van 

Sözcü 
Asım Ayhan 

Trabzon 
Üye 

Naci Aslan 
Ağrı 
Üye 

Zülfü Demirbağ 
Elazığ 
Üye 

Erdal Karademir 
İzmir 
Üye 

Niyazi Özcan 
Kayseri 

Üye 
Orhan Taş 

Sivas 
(İmzada bulunamadı) 

a 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 839) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜ
HENDİSLİK BÜROLARININ KURULUŞ 
VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 

TASARISI 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, kadastro 

teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağ
layacak lisanslı harita kadastro mühendislik 
bürolarının kurulması ile bu büroların faaliyet, 
denetim ve sorumluluklarına dair esas ve usul
leri belirlemektir. 

Kadastro teknik hizmetlerinden tescile 
tabi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü, tes
cile tabi olan işlemlerin yapım sorumluluğu 
lisanslı harita kadastro mühendislik bürolannca 
yerine getirilir. Ancak, kamu kurum ve 
kuruluşları ile lisans sahibi harita ve kadastro 
mühendislerinin diğer kanunlar ve ilgili mev
zuata göre hak, görev ve yetkileri devam eder. 

Lisanslı harita kadastro mühendislik 
bürosu açacaklarda aranacak şartlar 

MADDE 2.- Lisanslı harita kadastro 
mühendislik bürolarının açılıp işletilmesi mün
hasıran lisanslı harita kadastro mühendislik 
sınavında başarılı olarak lisans sahibi olanlara 
aittir. 

Lisans sahibi olabilmenin genel şartlan 
şunlardır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulun

mamak, 
c) Medeni hakları kullanma ehliyetine 

sahip olmak, 
d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar 

dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak 
üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis 
veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şah
siyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sah
tecilik, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref 
ve haysiyet kinci suçtan veya istimal ve istih-

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 
LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHEN
DİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Lisanslı harita kadastro mühendislik 
bürosu açacaklarda aranacak şartlar 

MADDE 2.- Lisanslı harita kadastro 
mühendislik bürolarının açılıp işletilmesi 
münhasıran lisanslı harita kadastro mühendis
lik sınavında başanlı olarak lisans sahibi olan
lara aittir. 

Lisans sahibi olabilmenin genel şartlan 
şunlardır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulun

mamak, 
c) Medeni haklan kullanma ehliyetine 

sahip olmak, 
d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar 

dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak 
üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis 
veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şah
siyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sah
tecilik, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref 
ve haysiyet kinci suçtan veya istimal ve istihlak 
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lak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlan, 
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma 
veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçak
çılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suç
larından dolayı hükümlü bulunmamak, 

e) Devlet memurluğundan çıkarılma 
cezası almamış olmak. 

Lisans sahibi olabilmenin özel şartları ise 
şunlardır: 

a) Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odasına kayıtlı bulunmak, 

b) Kamu veya özel sektörde harita ve 
kadastro mühendisi olarak en az beş yıl çalış
mış olmak, 

c) Müracaat tarihinde, 6235 sayılı Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 
hükümleri uyarınca meslekten geçici men 
cezası veya ihraç cezası almamış olmak, 

d) Onmilyar Türk Lirası tutarındaki 
teminatı bankaya yatırarak Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü adına bloke ettirmek, 

e) Lisans sınavında başarılı olmak. 
Bu maddenin üçüncü fıkrasının (d) ben

dinde yer alan miktar her yıl 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca 
belirlenen yeniden değerleme oranında ar
tırılarak uygulanır. 

Lisanslı harita kadastro mühendislik 
sınavı 

MADDE 3.- Sınav, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü tarafından, Harita ve Ka
dastro Mühendisleri Odasının görüşü alınarak 
hazırlanacak yönetmelik çerçevesinde yapılır. 

Sınavda başarılı olanlar, lisanslı harita 
kadastro mühendislik bürosu açmaya hak 
kazanırlar ve bu unvan adı altında mesleklerini 
icra ederler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlan, res
mi ihale ve alım satımlara fesat kanştırma veya 
Devlet sırlannı açığa vurma, vergi kaçakçılığı 
veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlanndan 
dolayı hükümlü bulunmamak, 

e) Devlet memurluğundan çıkarılma 
cezası almamış olmak. 

Lisans sahibi olabilmenin özel şartları ise 
şunlardır: 

a) Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odasına kayıtlı bulunmak, 

b) Kamu veya özel sektörde harita ve 
kadastro mühendisi olarak en az beş yıl çalış
mış olmak, 

c) Müracaat tarihinde, 6235 sayılı Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 
hükümleri uyarınca meslekten geçici men 
cezası veya ihraç cezası almamış olmak, 

d) Onbin Yeni Türk Lirası tutarındaki 
teminatı bankaya yatırarak Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü adına bloke ettirmek, 

e) Lisans sınavında başarılı olmak. 
Bu maddenin üçüncü fıkrasının (d) ben

dinde yer alan miktar her yıl bir önceki yıla 
ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen 
yeniden değerleme oranında artınlarak uy
gulanır. Teminatlann alınması, saklanması ve 
iadesine ilişkin hususlar Maliye Bakanlığının 
görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönet
melikte belirlenir. 

Lisanslı harita kadastro mühendislik 
sınavı 

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Lisans verilmesi ve denetim 
MADDE 4.- Lisansların verilmesi ve iptal 

edilmesine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
yetkili olup bu hususlarla ilgili kayıtlar Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünce tutulur. 

Kadastro müdürlüklerince yürütülen 
kadastro teknik hizmetlerinin yıllık işlem hacmi 
baz alınmak üzere, lisanslı harita kadastro 
mühendislik bürolarının nerelerde kurulacağı ve 
sayılan ile bu bürolann yetki alanlan, sahip ol-
malan gereken asgari personel, araç, demirbaş 
ve teknik donanımının neler olması gerektiği 
hususları düzenlenecek yönetmelikte belirlenir. 

Lisans sahiplerine çalışma konulan ile il
gili bilgi ve belgelerin ücret karşılığı verilme 
esaslan yönetmelikte belirlenir. Temin edilen 
bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslara verilmesi 
yasaktır. 

Lisanslı harita kadastro mühendislik 
bürolarının lisans ve büro faaliyetlerinin 
denetimini yapmaya Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü yetkilidir. 

Yemin ve sorumluluk 
MADDE 5.- Lisans sahibi, bu Kanun kap

samındaki görevine fiilen başlamadan önce, o 
yer sulh hukuk mahkemesinde görevini doğru 
ve tarafsız olarak yürüteceğine, bu Kanun 
hükümlerine ve ilgili mevzuata aykın hareket 
etmeyeceğine ve ettirmeyeceğine dair yemin 
eder. 

Bu Kanun kapsamında yapılan iş ve işlem
lerden; tescile tabi olmayanlann yapım ve 
kontrolünden, tescile tabi olanlann ise yapı
mından lisans sahibi kişi sorumludur. Lisanslı 
harita kadastro mühendislik bürolannda, bu 
Kanun kapsamında belirtilen hizmetleri yap
makla yetkilendirilenler Türk Ceza Kanununun 
uygulanmasında Devlet memuru sayılır ve 
bürolann işlemlerinden dolayı zarar doğması 
halinde kusuru bulunana 4721 sayılı Türk 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kuruluş, görev, lisans verilmesi ve 
denetim 

MADDE 4.- Lisanslı harita kadastro 
mühendislik bürolan bulunduklan ilçe idari 
smırlannda yetkili olmak üzere kurulur. 

Aynı ilçede birden fazla sayıda büroya 
lisans verilmesi veya lisanslı bürolann birden 
fazla ilçede yetkilendirilmesi ile lisanslann ip
taline Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yet
kilidir. 

Lisanslı harita kadastro mühendislik 
bürolan, kadastro müdürlüklerince yürütülen 
hizmetlerden, tescile tabi olmayan işlemlerin 
yapım ve kontrolü ile tescile tabi olan işlem
lerin yapımında görevlidir. 

Lisanslann verilmesi, iptal edilmesi ve 
sicillerin tutulması ile lisanslı büro faaliyet
lerinin denetimini yaparak, uyarma, kınama, 
lisansın geçici veya sürekli iptali cezalannı 
vermeye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
yetkilidir. 

Kuruluş, görev, lisans verilmesi ve 
denetime ilişkin usul ve esaslar ile mekan, per
sonel ve donammlanna ilişkin hususlar yönet
melikte belirlenir. 

Yemin ve sorumluluk 
MADDE 5.- Lisans sahibi, bu Kanun kap

samındaki görevine fiilen başlamadan önce, o 
yer sulh hukuk mahkemesinde görevini doğru 
ve tarafsız olarak yürüteceğine, bu Kanun 
hükümlerine ve ilgili mevzuata aykın hareket 
etmeyeceğine ve ettirmeyeceğine dair yemin 
eder. 

Bu Kanun kapsamında yapılan iş ve iş
lemlerden; tescile tabi olmayanlann yapım ve 
kontrolünden, tescile tabi olanların ise 
yapımından lisans sahibi kişi sorumludur. 
Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolann
da, bu Kanun kapsamında belirtilen hizmetleri 
yapmakla yetkilendirilenler Türk Ceza 
Kanununun uygulanmasında Devlet memuru 
sayılır ve bürolann işlemlerinden dolayı zarar 
doğması halinde kusuru bulunana 4721 sayılı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 839) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Medeni Kanununun 1007 nci maddesi uyarınca 
rücu edilir. 

Lisans sahibi harita ve kadastro mühendisi 
görevinde bulunmadığı hallerde imza yetkisini 
aynı büroda çalışan bir başka harita ve kadastro 
mühendisine devredebilir. Ancak; bu durumda 
imza devrinde bulunan lisans sahibi iş ve iş
lemlerden müteselsilen sorumludur. 

İmza yetkisinin hangi şartlarda ve ne şekil
de verilebileceği yönetmelikte belirlenir. 

Büro tescili 
MADDE 6.- Lisans sahibi, lisanslı harita 

kadastro mühendislik bürolarının Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasına büro tescil
lerini yaptırmak zorundadır. 

Yasaklar 
MADDE 7.- Lisanslı harita kadastro 

mühendislik büroları tabela ve basılı kâğıtların
da lisans ile belirlenen unvan dışında başka 
sıfat kullanılamaz, belirlenecek yetki alanı 
dışında şube, irtibat bürosu ve benzeri isimler 
altında ayrı bir lisanslı büro açılamaz ve lisans 
hakkı devredilemez. 

Tutulması zorunlu belgeler 
MADDE 8.- Lisanslı harita kadastro 

mühendislik büroları, mali mevzuat gereği 
tutacakları kayıtlarla birlikte, yönetmelikte 
belirlenecek kayıt ve defterleri tutmak zorun
dadırlar. 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Türk Medeni Kanununun 1007 nci maddesi 
uyarınca rücu edilir. 

Lisans sahibi harita ve kadastro mühen
disi, görevinde bulunmadığı hallerde imza yet
kisini aynı büroda çalışan bir başka harita ve 
kadastro mühendisine devredebilir. Ancak; bu 
durumda imza devrinde bulunan lisans sahibi 
iş ve işlemlerden müteselsilen sorumludur. 

İmza yetkisinin hangi şartlarda ve ne 
şekilde verilebileceği yönetmelikte belirlenir. 

Büro tescili 
MADDE 6.- Tasarının 6 ncı maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yasaklar 
MADDE 7.- Lisanslı harita kadastro 

mühendisleri, belirlenecek yetki alanı dışında 
şube, irtibat bürosu ve benzeri isimler altında 
ayrı bir lisanslı büro açamaz ve lisans hakkını 
devredemez. Bu yasaklara uymayanlar hakkın
da 4 üncü maddenin disiplin cezalarına ilişkin 
hükümleri uygulanır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 
ayrılanlar son iki yıl içinde görev yaptıkları 
kadastro müdürlüklerinin yetki alanı sınırları 
içinde üç yıl süre ile lisanslı büro açamazlar. 

Tutulacak defter ve belgeler ile uy
gulanacak ücretler 

MADDE 8.- Lisanslı harita kadastro 
mühendislik büroları, mali mevzuat gereği 
tutacakları kayıtlar ile yönetmelikte belir
lenecek kayıt ve defterleri tutmak zorundadırlar. 

Lisans sahiplerine çalışma konuları ile il
gili bilgi ve belgelerin verilmesi, kullanılması 
ve hizmetle ilgili ücret tarifelerinin hazırlan
masına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte 
belirlenir. 

Hizmet ile ilgili ücret tarifeleri, her yıl 
Harita Kadastro Mühendisleri Odasının görüşü 
alınmak suretiyle Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 839) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Lisansın iptali 
MADDE 9.- Lisans; 
a) Lisans sahibinin isteği, 
b) Lisanslı harita kadastro mühendislik 

bürosu açmak için, bu Kanunda veya yönet
melikte belirtilen şartların kaybedilmesi veya 
bu şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, 

c) 7 nci madde hükmüne uyulmadığının 
tespiti, 

Hallerinde iptal edilir. 
Cezai hükümler 
MADDE 10.- Bu Kanunun 4 üncü mad

desinin üçüncü fıkrası ile 6 ncı ve 8 inci mad
deleri hükümlerine aykırı davranışta bulunan
lar hakkında, suç daha ağır bir cezayı gerektir
miyorsa birmilyar liradan onmilyar liraya kadar 
ağır para cezasına hükmolunur. 

Yönetmelik 
MADDE 11.- Bu Kanunda öngörülen 

yönetmelikler altı ay içerisinde Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanarak 
yürürlüğe konulur. 

(Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Lisansın iptali 
MADDE 9.- Lisans; 
a) Lisans sahibinin isteği, 
b) Lisanslı harita kadastro mühendislik 

bürosu açmak için, bu Kanunda veya yönet
melikte belirtilen şartların kaybedilmesi veya 
bu şartlan taşımadığının sonradan anlaşılması, 

c) 4 üncü madde hükmü kapsamında iptal 
cezası verilmesi, 

Hallerinde iptal edilir. 
Cezai hükümler 
MADDE 10.- Bu Kanunun 4 üncü mad

desinin dördüncü fıkrası ile 8 inci maddesinin 
birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine aykırı 
davranışta bulunanlar hakkında, suç daha ağır 
bir cezayı gerektirmiyorsa bin Yeni Türk 
Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar 
idari para cezasına hükmolunur. Bu miktar, 
Türk Ceza Kanunundaki para cezalarının artış 
usullerine göre artırılır. 

Yönetmelik 
MADDE 11.- Bu Kanunda öngörülen 

yönetmelikler, Harita ve Kadastro Mühendis
leri Odasının görüşleri alınmak suretiyle dok
san gün içerisinde Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 839) 
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Yürürlük 
MADDE 12.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 13.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 12.- Tasarının 12 nci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Yürütme 
MADDE 13.- Tasarının 13 üncü maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. K Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
B. Atalay 

Devlet Bakanı V. 
A. Coşkun 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
•S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı V. 
M. A. Şahin 

Maliye Bakanı V. 
A. Şener 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Medeni Kanununun 1007 nci maddesi uyarınca 
rücu edilir. 

Lisans sahibi harita ve kadastro mühendisi 
görevinde bulunmadığı hallerde imza yetkisini 
aynı büroda çalışan bir başka harita ve kadastro 
mühendisine devredebilir. Ancak; bu durumda 
imza devrinde bulunan lisans sahibi iş ve iş
lemlerden müteselsilen sorumludur. 

İmza yetkisinin hangi şartlarda ve ne şekil
de verilebileceği yönetmelikte belirlenir. 

Büro tescili 
MADDE 6.- Lisans sahibi, lisanslı harita 

kadastro mühendislik bürolarının Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasına büro tescil
lerini yaptırmak zorundadır. 

Yasaklar 
MADDE 7.- Lisanslı harita kadastro 

mühendislik büroları tabela ve basılı kâğıtların
da lisans ile belirlenen unvan dışında başka 
sıfat kullanılamaz, belirlenecek yetki alanı 
dışında şube, irtibat bürosu ve benzeri isimler 
altında ayrı bir lisanslı büro açılamaz ve lisans 
hakkı devredilemez. 

Tutulması zorunlu belgeler 
MADDE 8.- Lisanslı harita kadastro 

mühendislik büroları, mali mevzuat gereği 
tutacakları kayıtlarla birlikte, yönetmelikte 
belirlenecek kayıt ve defterleri tutmak zorun
dadırlar. 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Türk Medeni Kanununun 1007 nci maddesi 
uyarınca rücu edilir. 

Lisans sahibi harita ve kadastro mühen
disi, görevinde bulunmadığı hallerde imza yet
kisini aynı büroda çalışan bir başka harita ve 
kadastro mühendisine devredebilir. Ancak; bu 
durumda imza devrinde bulunan lisans sahibi 
iş ve işlemlerden müteselsilen sorumludur. 

İmza yetkisinin hangi şartlarda ve ne 
şekilde verilebileceği yönetmelikte belirlenir. 

Büro tescili 
MADDE 6.- Tasarının 6 ncı maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yasaklar 
MADDE 7.- Lisanslı harita kadastro 

mühendisleri, belirlenecek yetki alanı dışında 
şube, irtibat bürosu ve benzeri isimler altında 
ayrı bir lisanslı büro açamaz ve lisans hakkını 
devredemez. Bu yasaklara uymayanlar hakkın
da 4 üncü maddenin disiplin cezalarına ilişkin 
hükümleri uygulanır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 
ayrılanlar son iki yıl içinde görev yaptıkları 
kadastro müdürlüklerinin yetki alanı sınırlan 
içinde üç yıl süre ile lisanslı büro açamazlar. 

Tutulacak defter ve belgeler ile uy
gulanacak ücretler 

MADDE 8.- Lisanslı harita kadastro 
mühendislik büroları, mali mevzuat gereği 
tutacakları kayıtlar ile yönetmelikte belir
lenecek kayıt ve defterleri tutmak zorundadırlar. 

Lisans sahiplerine çalışma konuları ile il
gili bilgi ve belgelerin verilmesi, kullanılması 
ve hizmetle ilgili ücret tarifelerinin hazırlan
masına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte 
belirlenir. 

Hizmet ile ilgili ücret tarifeleri, her yıl 
Harita Kadastro Mühendisleri Odasının görüşü 
alınmak suretiyle Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 839) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Lisansın iptali 
MADDE 9.- Lisans; 
a) Lisans sahibinin isteği, 
b) Lisanslı harita kadastro mühendislik 

bürosu açmak için, bu Kanunda veya yönet
melikte belirtilen şartların kaybedilmesi veya 
bu şartlan taşımadığının sonradan anlaşılması, 

c) 7 nci madde hükmüne uyulmadığının 
tespiti, 

Hallerinde iptal edilir. 
Cezai hükümler 
MADDE 10.- Bu Kanunun 4 üncü mad

desinin üçüncü fıkrası ile 6 ncı ve 8 inci mad
deleri hükümlerine aykırı davranışta bulunan
lar hakkında, suç daha ağır bir cezayı gerektir
miyorsa birmilyar liradan onmilyar liraya kadar 
ağır para cezasına hükmolunur. 

Yönetmelik 
MADDE 11.- Bu Kanunda öngörülen 

yönetmelikler altı ay içerisinde Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanarak 
yürürlüğe konulur. 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Lisansın iptali 
MADDE 9.- Lisans; 
a) Lisans sahibinin isteği, 
b) Lisanslı harita kadastro mühendislik 

bürosu açmak için, bu Kanunda veya yönet
melikte belirtilen şartların kaybedilmesi veya 
bu şartlan taşımadığının sonradan anlaşılması, 

c) 4 üncü madde hükmü kapsamında iptal 
cezası verilmesi, 

Hallerinde iptal edilir. 
Cezai hükümler 
MADDE 10.- Bu Kanunun 4 üncü mad

desinin dördüncü fıkrası ile 8 inci maddesinin 
birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine aykırı 
davranışta bulunanlar hakkında, suç daha ağır 
bir cezayı gerektirmiyorsa bin Yeni Türk 
Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar 
idari para cezasına hükmolunur. Bu miktar, 
Türk Ceza Kanunundaki para cezalarının artış 
usullerine göre artırılır. 

Yönetmelik 
MADDE 11.- Bu Kanunda öngörülen 

yönetmelikler, Harita ve Kadastro Mühendis
leri Odasının görüşleri alınmak suretiyle dok
san gün içerisinde Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 839) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 12.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 13.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 12.- Tasarının 12 nci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Yürütme 
MADDE 13.- Tasarının 13 üncü maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
B. Atalay 

Devlet Bakanı V. 
A. Coşkun 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S, Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A, Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı V. 
M. A. Şahin 

Maliye Bakanı V. 
A. Şener 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 927) 

Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/1035) 

Not: Tasarı; Başkanlıkça Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 23.5.2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1019/2357 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.4.2005 
tarihinde kararlaştırılan "Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Dünyanın en önemli sektörlerinden biri olan elektronik haberleşme sektöründe, bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin gerektirdiği çağdaş hizmet sunumuna ülkemizde de ulaşılması gerekmek
tedir. Bu durum Avrupa Birliğine uyum için de önem arzetmektedir. 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1 inci maddesi uyarınca; Türk Telekom, görev söz
leşmesinde belirlenen asgari hizmetleri sunmakla yükümlüdür. Türk Telekom, Telekomünikasyon 
Kurumu ile imzalamış olduğu görev sözleşmesine göre, ankesörlü veya kontörlü telefon hizmetleri, 
acil yardım çağrıları ve rehber hizmetlerini asgari hizmet olarak yürütmekle görevlendirilmiştir. An
cak, Türk Telekomun tekel hakkı ortadan kalkmış ve Türk Telekom ile aynı türden hizmetleri sun
mak için başka işletmeciler de yetkilendirilmiştir. Keza, Türk Telekomun özelleştirilmesinin önün
deki engeller de mevzuat değişikliğine müsteniden kaldırılmıştır. Gelinen bu noktada, evrensel hiz
met yükümlülüğü konusunda kapsamlı bir düzenlemeye gerek görülmüştür. 

Ülkemizde de, evrensel hizmet sunmanın sağlayacağı yararlar gözetilerek, evrensel hizmet 
kapsamına girecek elektronik haberleşme hizmeti türlerinin, kapsamının ve evrensel hizmet 
yürütecek işletmecilerin net maliyetinin belirlenmesi ve bu maliyetin karşılanması gerekmektedir. 
Keza, bu faaliyetleri yürütmekle görevli bir organizasyona da ihtiyaç vardır. 

Tasan, Avrupa Birliği düzenlemelerine de uygun olarak, evrensel hizmetin kaynaklan, yönetim 
esaslan, politikası, teşkilatı, gelirleri ve giderleri, görev, yetki ve yükümlülükleri ile sağlanan kaynaklar
dan yapılacak ödemeye esas olmak üzere, evrensel hizmet yükümlüsü işletmecilerin net maliyetlerinin 
hesaplanma yöntemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslan düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Kamu hizmetlerinden herkesin yararlanma hakkı vardır ve vatandaşlar bu haktan 

ekonomik ve mali gerekçeler nedeniyle mahrum bırakılmamalıdır. Bu genel ilke gözetildiğinde, işlet
mecilerin bu gerekçelerle yatırım yapmaktan kaçındıkları coğrafi alanlara da hizmetlerin götürülmesi 
gerekmektedir. Bu gerekliliğin sağlanması ve kaynaklarının oluşturulması Devletin görevleri arasındadır. 
Bu nedenle, madde ile evrensel hizmet niteliği bulunan hizmetlerin, sağlanması, yürütülmesi ve bu 
yükümlülüğün yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi Tasarının amacı olarak düzen
lenmiştir. 

Madde 2.- Madde ile, Tasanda kullanılan bazı terimlerin tanımları verilmek suretiyle açıklık 
sağlanmıştır. 

Madde 3.- "İlkeler" başlığını taşıyan bu madde ile evrensel hizmetin sağlanmasında ve yapılacak 
düzenlemelerde; ülke sınırlan içerisinde yaşayan herkesin bölge ve yaşadığı yer ayrımı gözetilmeksizin 
bu hizmetlerden karşılanabilir ve makul fiyatlar seviyesinde ve önceden belirlenmiş hizmet kalitesi 
standartlannda yararlanabileceği, düşük gelirliler ile özürlüler ve sosyal desteğe ihtiyacı olan gruplar 
için uygun fiyatlandırma ve teknolojik seçeneklerin uygulanabilmesine yönelik tedbirlerin alınacağı 
vurgulanarak, hizmetlerin sunulmasında ve ulaşılmasında devamlılık sağlanacağı belirtilmiştir. 

Madde 4.- Madde ile, işletmeciler için Kanunda evrensel hizmet olarak nitelenen hizmetleri 
sunma yükümlülüğü öngörülmekte aynca, imtiyaz ve görev sözleşmeleri ile ruhsat ve genel izinler
de her ne ad altında olursa olsun 3 üncü maddede belirtilen ilkelere aykırı düzenleme 
yapılamayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 5.- Madde ile, bugün için evrensel hizmet kapsamında bulunan hizmetler belirlenmiş
tir. Kamu hizmeti niteliği taşıyan ve tüm tüketicilerin yararlanması esasına göre, sabit telefon hiz
metleri, ankesörlü telefon hizmetleri, basılı ve elektronik ortamda sunulacak telefon rehber hizmet
leri, acil yardım çağrıları, internet hizmetleri, kıyı koruma ve seyir güvenliğine ilişkin haberleşme 
ve deniz yolcu taşıma hizmetleri evrensel hizmet kapsamında bulunmaktadır. Ancak, elektronik 
haberleşme hizmetlerinin zaman içerisinde gelişip çeşitlenmesi ve yeni nesil hizmetlerin de ortaya 
çıkması nedeniyle, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik şartlar da gözetilerek, Kurumun ve iş
letmecilerin de görüşleri alınmak suretiyle en fazla üç yılda bir maddede sayılan hizmetlerde, 
Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca değişiklik yapılabileceği gibi başka hizmetlerin de 
evrensel hizmet olarak belirlenebileceği ifade edilmiştir. 

Madde 6.- Avrupa Birliği düzenlemelerine de uygun olarak, işletmecilerin ekonomik olmadığı 
gerekçesiyle hizmet sunmadıkları bölgelerde, evrensel hizmet sağlama yükümlülüğü olan işlet
mecilerin katlanmak zorunda olduklan mali külfetin paylaştınlması sonucu ortaya çıkacak hizmetin 
net maliyetinin karşılanmasını teminen, toplanması öngörülen katkı paylan belirlenmiştir. 

Ödemekle yükümlü kılınan mükelleflerin bu meblağları öncelikle Bakanlığa bildireceği ve bu 
meblağların Kanunda belirtilen süre içerisinde Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına 
ödeneceğine ve bütçeye "Evrensel Hizmet Gelirleri" adı altında gelir kaydedileceğine dair hüküm 
düzenlenmiştir. Evrensel hizmetin net maliyetinin karşılanması için Bakanlık bütçesine evrensel 
hizmet gelirleri tahmini kadar her yıl ödeneğin konulacağı, aynca evrensel hizmet için ödenek ih
tiyacı evrensel hizmet gelirleri tahmininden fazla olması halinde yeterli ödeneğin Bakanlık büt
çesine konulacağı, bu amaçla konulacak ödeneğin münhasıran bu Kanun ile Bakanlığa verilen 
görevlerin yerine getirilmesi için kullanılacağı, evrensel hizmet gelirlerinin tahsili ve giderlerinin 
yapılmasına ilişkin usul ve esaslann Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanacağı ve 
aynca ödenmeyen katkı paylannın takip ve tahsili ile süresinde ödenmeyen katkı payları için gecik
me zammının ne şekilde uygulanacağı ve Bakanlar Kurulunun katkı payı oranlanm artınp eksil-
tebileceğine dair düzenleme yapılmıştır. 
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Madde 7.- Madde ile, evrensel hizmetin net maliyetinin nasıl hesaplanacağı hükme bağlanmış, 
bu hesaplama yapılırken Bakanlığın, işletmecilerin evrensel hizmet yükümlüsü olması dolayısıyla 
elde edeceği faydaları da göz önüne alarak değerlendirme yapabileceğine dair hüküm getirilmiştir. 

Madde 8.- 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda, Dev
letin ulaştırma ve haberleşme hedef ve politikalarının tespiti ve uygulanması ile ulaştırma ve haber
leşme hizmetlerine ilişkin temel prensip ve politikayı tespit etmek Bakanlığın temel görevleri arasın
da düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye paralel olarak, evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esas
ları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve net maliyet hesabını onaylamak yetkilerinin Bakan
lıkça yürütülmesi gerekliliği kaçınılmazdır. Bakanlığın bu iş ve işlemleri yürütürken ülkenin, 
ekonomik, kültürel, sosyal ve teknolojik imkân ve şartlarını dikkate alacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 9.- Bakanlığın merkez birimlerinden olan Haberleşme Genel Müdürlüğünün görevleri 
3348 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile düzenlenmiştir. Bunlardan yetkilendirme ve denetlemeye 
ilişkin 13 üncü maddenin (g) fıkrası, 12.5.2001 tarihli ve 4673 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle 
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklikten sonra bu birimin görevi, kısaca posta ve telekomünikas
yon iş ve hizmetlerine ilişkin esas ve prensipleri tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve denet
lemek olarak sayılabilir. Evrensel hizmetin sağlanması ve buna ilişkin işlerin Haberleşme Genel 
Müdürlüğünce yürütülmesi uygun olacaktır. 

Madde ile, Haberleşme Genel Müdürlüğüne, evrensel hizmetin sağlanmasına yönelik olarak 
verilen görevler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Madde 10.- Madde ile Kurum, ilgili kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde işletmeciler 
tarafından sağlanacak evrensel hizmetin kalitesini ve standartlarını denetlemek ve buna ilişkin usul 
esasları yapmakla görevlendirilmiştir. 

Madde 11.- 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1 inci maddesinde yer alan Türk 
Telekomun asgari hizmet yükümlülüğü ile ilgili hüküm ve "asgari hizmet" tanımı, Kanunda daha 
ayrıntılı ve özel bir düzenleme getirilmesi nedeniyle çelişkiye sebebiyet verilmemesini teminen 
metinden çıkarılmış; bu Kanunla getirilen düzenlemelere paralel olarak 406 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "asgari" ibaresi "evrensel" şeklinde değiştirilmiş 
ve 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 12.- Madde ile, Ulaştırma Bakanlığına verilmiş olan görevlerin etkili ve verimli bir şekil
de yerine getirilmesi amacıyla ve Haberleşme Genel Müdürlüğünde kullanılmak üzere, ekli (I) sayılı 
listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü hakkında Kanun Hükmün
de Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Ulaştırma Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmesi öngörül
müştür. Böylece nitelikli eleman temin edilmesi ile istikrarlı bir teşkilat birimi kurulmuş olacaktır. 

Geçici Madde 1.- Madde ile, Kanunun yürürlük tarihinden önce evrensel hizmeti sağlamakla 
yükümlü işletmecilerin mevcut imtiyaz ve görev sözleşmeleri ile ruhsat ve genel izinlerinde yer 
alan 3 üncü maddede belirtilen ilkelere aykırı düzenlemelerin en geç bir yıl içerisinde Kurum 
tarafından bu Kanuna uygun hale getirilmesi öngörülmüştür. 

Geçici Madde 2.- Haberleşme Genel Müdürlüğünün 73 kişilik kadrosu mevcuttur. Bu Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra 2005 yılı için bu kadrolarda unvan değişikliği yapılmak suretiyle mev
cut kadrolar revize edilerek, daha verimli bir çalışma grubunun oluşturulması sağlanacağından bu 
madde düzenlenmiştir. 

Madde 13.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 14.- Yürütme maddesidir. 
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 2.6.2005 
Esas No.: 1/1035 

Karar No.: 7 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 25.4.2005 tarihinde Başkanlığınıza 
sunulan, "Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı", Başkanlığınızca 27.5.2005 tarihinde, esas komisyon olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonuna, tali komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonu ile Komisyonumuza 
havale edilmiştir. Komisyonumuz, 2.6.2005 tarihli 26 ncı toplantısında Ulaştırma Bakanlığı ve Av
rupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcilerinin katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Değiştirilmesi önerilen maddeler: 
Madde 8 
Tasan hakkında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği yetkilileri olumlu görüş bildirmiştir. Komis

yonumuzda Tasannın 8 inci maddesi ile değiştirilen 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât ve 
Görevleri Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine eklenen (I) bendindeki "tedbirleri almak" ibaresinden 
sonra gelen "evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esaslan tespit etmek, uygulamasını takip et
mek ve net maliyetiyle ilgili hesaplan onaylama" ibaresinin madde metninden çıkanlması önerilmiştir. 

önergenin gerekçesi ise yukanda sayılan işlerin Ulaştırma Bakanlığının görevleri arasında ol
maması gerektiği ve Avrupa Birliğinin evrensel hizmetlerin düzenlenmesi, denetlenmesi gibi husus-
lann bağımsız bir kurum tarafından yapılması gerektiğini direktiflerde belirtmesidir. 

Madde 9 ve 10: 
Tasannın 9 uncu maddesinin (m) bendi hariç bütün bentleri kaldınlmıştır. Bunun amacı 8 inci 

madde için verilen önergenin amacı ile aynıdır. Avrupa Birliğinde evrensel hizmetlerin verilmesi düzen
leyici bir otorite tarafından sağlanmaktadır ve bu sebeple diğer bentlerin kaldınlması önerilmiştir. 

Tasannın 10 uncu maddesinin de aynı sebeplerden dolayı kaldırılması görüşü Komisyonumuz
da belirtilmiştir. 

Raporumuz, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Yaşar Yakış Ali Rıza Alaboyun Öner Gülyeşil 

Düzce Aksaray Siirt 
(İmzada bulunamadı) 

Kâtip Üye Üye 
Nevin Gaye Erbatur Necdet Budak Mehmet Ceylan 

Adana Edirne Karabük 
(Muhalefet şerhi ektedir) (İmzada bulunamadı) 

(İmzada bulunamadı) 
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Uye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ersin Arıoğlu 

İstanbul 

Üye 
Aydın Dumanoğlu 

Trabzon 

Üye 
Şükrü Mustafa Elekdağ 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
İnci Özdemir 

İstanbul 

Üye 
Afif Demirkıran 

Batman 

Üye 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 
(Karşı oyum eklidir) 

KARŞI OY YAZISI 

1. Tasan, T. Telekomun kolay ve ucuza özelleştirilebilmesi, kuruluşun satışının yabancılara 
cazip hale gelmesini hedef almaktadır. 

2. Türk Telekom kendi net satış hâsılasından % 15 düzeyinde bir kaynağı hazineye devretmek
tedir. Bu koşullara rağmen geçen yıl Türkiye'nin en kârlı kuruluşu olmuştur. 

3. Sorun, ne teknoloji eksikliği, ne zaranna işletmecilik ne de rekabet gücünde yetersizliktir. 
4. Eğer bu tasan ile öngörülen "destekleme" fonları oluşturulacaksa, öncelikli olarak, geri kal

mış yörelere, tanm sektörüne, araştırma ve geliştirmeye sağlanmalıdır. 
5. 8 inci madde AB mevzuatı ile uyumlu değildir. AB ülkelerinde bu görev bağımsız düzen

leyici kurumlar tarafından yerine getirilir. 
N. Gaye Erbatur Algan Hacaloğlu 

Adana İstanbul 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
Esas No.: 1/1035 3.6.2005 

Karar No.: 76 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başbakanlıkça 23.5.2005 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan, Başkanlığınızca 27.5.2005 
tarihinde Plan ve Bütçe ile Avrupa Birliği Uyum komisyonlarına tali komisyon, Komisyonumuza 
esas komisyon olarak havale edilen "Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 2.6.2005 tarihli 36 ncı birleşiminde 
Hükümeti temsilen Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım ve beraberindeki Bakanlık yetkilileri, 
Maliye Bakanlığı ile Denizcilik ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlıkları, Türk Telekom Genel 
Müdürlüğü, Telekomünikasyon Kurumu ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin katılımları 
ile incelenip görüşüldü. 

Tasan ve gerekçesi incelendiğinde; 
Dünyanın en önemli sektörlerinden biri olan elektronik haberleşme sektöründe, bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin gerektirdiği çağdaş hizmet sunumuna ülkemizde de ulaşılması gerektiği, bu 
durumun Avrupa Birliğine uyum için de önem arz ettiği, 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1 inci maddesi uyarınca; Türk Telekomun, görev söz
leşmesinde belirlenen asgari hizmetleri sunmakla yükümlü olduğu, buna göre ankesörlü veya kon-
törlü telefon hizmetleri, acil yardım çağrıları ve rehber hizmetlerini asgari hizmet olarak yürütmek
le görevlendirildiği, ancak Türk Telekomun tekel hakkının ortadan kalktığı, Türk Telekom ile aynı 
türden hizmetleri sunmak için başka işletmecilerin de yetkilendirildiği, keza Türk Telekomun özel
leştirilmesinin önündeki engellerin de mevzuat değişikliğine müsteniden kaldırıldığı, gelinen bu 
noktada, evrensel hizmet yükümlülüğü konusunda kapsamlı bir düzenlemeye gerek görüldüğü, 

Ülkemizde de evrensel hizmet sunmanın sağlayacağı yararlar gözetilerek, evrensel hizmet kap
samına girecek elektronik haberleşme hizmeti türlerinin, kapsamının ve evrensel hizmet yürütecek 
işletmecilerin net maliyetinin belirlenmesi ve bu maliyetin karşılanması gerektiği, keza bu faaliyet
leri yürütmekle görevli bir organizasyona da ihtiyaç duyulduğu, 

Anlaşılmaktadır. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde; 
Sayın Bakan tarafından yapılan açıklamalarda özetle; 
- Türk Telekom tarafından yerine getirilen evrensel hizmet niteliğindeki görevler, Devletin 

yerine getirdiği görevler arasından çıkınca, kamu hizmeti niteliği taşıyan ancak özel şirketler 
tarafından yapılması gereken hizmetlerin temini açısından böyle bir düzenlemenin öngörüldüğü, İs
tanbul'da nasıl hizmet alınıyorsa İğdır'da da aynı şekilde alınması gerektiği, 

- Bu düzenlemenin Telekomun özelleşmesi, AB müzakereleri ve sektörün AB'ye uyumu 
açısından önemli olduğu, Tasan ile öngörülen sistemin, özelleştirmenin söz konusu olduğu tüm ül
kelerde uygulanan bir sistem olduğu, 
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- Ülke önceliklerine göre yapılacak evrensel hizmet niteliği taşıyan yatırımların mali yönden 
eksik kalan kısmının oluşturulan fondan karşılanacağı, bu fonun sevk ve idaresinin Bakanlıkça 
yapılacağı, evrensel hizmete yönelik yatırımlar sırasında vatandaştan değil işletmecilerden bedel 
alınacağı, 

İfade edilmiştir. 
Müteakiben Tasarının maddelerinin görüşülmesine geçilerek Tasarının 5 inci maddesi değiş

tirilerek, diğerleri ise aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 5 inci maddesi; 
Bu maddenin (e) bendinde yer alan "internet" ibaresinin 2 nci maddenin evrensel hizmet 

tanımındaki şekline uygun olarak "temel internet" şeklinde değiştirilmesini ve aynı maddenin (f) 
bendinin daha açık bir şekilde ifade edilmesini amaçlayan önerge çerçevesinde değiştirilerek kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Demir 

Samsun 
Kâtip 

Mehmet Sarı 
Gaziantep 

Üye 
Fikret Badazlı 

Antalya 
Üye 

Zülfü Demirbağ 
Elazığ 
Üye 

Hasan Özyer 
Muğla 

Üye 
Orhan Taş 

Sivas 

Başkanvekili 
Mustafa Ilıcalı 

Erzurum 
Üye 

Mustafa Tuna 
Ankara 

Üye 
Kemal Demirel 

Bursa 
Üye 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

Üye 
Abdülkadir Kart 

Rize 

Üye 
Halil Kaya 

Van 

Sözcü 
Asım Aykan 

Trabzon 
Üye 

Naci Aslan 
Ağrı 
Üye 

Osman Aslan 
Diyarbakır 

Üye 
Niyazi Özcan 

Kayseri 
Üye 

Recep Yıldırım 
Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

EVRENSEL HİZMETİN SAĞLANMASI VE 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPIL
MASI HAKKINDA KANUN TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; kamu hiz

meti niteliğini haiz, ancak işletmeciler tarafından 
karşılanmasında mali güçlük bulunan evrensel 
hizmetin sağlanması, yürütülmesi ve elektronik 
haberleşme sektöründe evrensel hizmet yüküm
lülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usul ve 
esasları belirlemektir. 

Tanımlar 
MADDE 2.- Bu Kanunda geçen; 
Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını, 
Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu, 
Elektronik haberleşme: İşaret, sembol, ses, 

görüntü ve elektrik işaretlerine dönüştürülebilen 
her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, 
manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, 
elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıy
la iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını, 

Evrensel hizmet: Coğrafi konumlarından 
bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırlan 
içinde herkes tarafından erişilebilir, önceden 
belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği 
makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda 
sunulacak olan, temel internet erişimi de dahil 
elektronik haberleşme hizmetlerini, 

Evrensel hizmet yükümlüsü: Elektronik 
haberleşme sektöründe görev ve imtiyaz söz
leşmeleri ile ruhsat ve genel izin uyarınca bu 
Kanun kapsamındaki hizmetleri sağlamakla 
yükümlü kılınan işletmeciyi, 

Evrensel hizmetin net maliyeti: Bir işlet
mecinin, evrensel hizmet yükümlülüğünün 
gereklerini yerine getirmek için sağladığı durum 
ile hiç yükümlü olmasaydı içinde bulunacağı 
durum arasındaki net maliyet farkını, 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 
EVRENSEL HİZMETİN SAĞLANMASI VE 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPIL
MASI HAKKINDA KANUN TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 
MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 927) 
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İşletmeci: Kurum ile yapılan görev ve im
tiyaz sözleşmeleri ile ruhsat ve genel izin 
uyarınca elektronik haberleşme hizmetlerini 
yürüten ve/veya elektronik haberleşme alt 
yapısını işleten bir sermaye şirketini, 

İfade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

İlkeler, Yükümlülük ve Hizmet Türleri 
tikeler 
MADDE 3.- Evrensel hizmetin sağlan

masında ve bu hususta yapılacak düzenlemeler
de aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır: 

a) Evrensel hizmetten, Türkiye Cumhuriyeti 
sınırlan içerisinde yaşayan herkes, bölge ve 
yaşadığı yer ayırımı gözetilmeksizin yararlanır. 

b) Evrensel hizmet, fert başına gayrisafı yurt 
içi hasıla tutan da göz önünde bulundurularak 
karşılanabilir ve makul fiyat seviyesinde sunulur. 

c) Düşük gelirliler, özürlüler ve sosyal 
desteğe ihtiyacı olan gruplann da evrensel hiz
metten yararlanabilmesi için uygun fıyatlandır-
ma ve teknoloji seçeneklerinin uygulanabil
mesine yönelik tedbirler alınır. 

d) Evrensel hizmet, önceden belirlenmiş 
hizmet kalitesi standartlarında sunulur. 

e) Evrensel hizmetin sunulmasında ve 
ulaşılmasında devamlılık esastır. 

İşletmecinin yükümlülüğü 
MADDE 4.- İşletmeciler, bu Kanunda 

belirlenen evrensel hizmeti sağlamakla yüküm
lüdür. İmtiyaz ve görev sözleşmeleri ile ruhsat 
ve genel izinlerde her ne ad altında olursa olsun 
3 üncü maddede belirtilen ilkelere aykırı 
düzenlemeler yapılamaz. 

Evrensel hizmetin kapsamı 
MADDE 5,- Evrensel hizmet; 
a) Sabit telefon hizmetlerini, 
b) Ankesörlü telefon hizmetlerini, 
c) Basılı veya elektronik ortamda sunulacak 

telefon rehber hizmetlerini, 
d) Acil yardım çağnları hizmetlerini, 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
İlkeler, Yükümlülük ve Hizmet Türleri 
tikeler 
MADDE 3.- Tasannın 3 üncü maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İşletmecinin yükümlülüğü 
MADDE 4.- Tasannın 4 üncü maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Evrensel hizmetin kapsamı 
MADDE 5.- Evrensel hizmet; 
a) Sabit telefon hizmetlerini, 
b) Ankesörlü telefon hizmetlerini, 
c) Basılı veya elektronik ortamda 

sunulacak telefon rehber hizmetlerini, 
d) Acil yardım çağrılan hizmetlerini, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 927) 
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e) İnternet hizmetlerini, 
f) Kıyı koruma ve seyir güvenliğine ilişkin 

haberleşme ve deniz yolcu taşıma hizmetlerini, 
Kapsar. 
Evrensel hizmetin kapsamı; ülkenin sos

yal, kültürel, ekonomik ve teknolojik şartlan da 
göz önünde bulundurularak, üç yılı aşmamak 
üzere belirli aralıklarla, Kurumun ve işlet
mecilerin de görüşlerini alarak Bakanlıkça 
yapılacak teklif üzerine Bakanlar Kurulunca 
yeniden belirlenebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Evrensel Hizmetin Gelirleri ve Net Maliyet 

Evrensel hizmetin gelirleri 
MADDE 6.- a) Kurum, görev ve imtiyaz 

sözleşmeleri ile ruhsat ve genel izin bedelinin 
%2'sini, yetkilendirme tarihini takip eden ayın 
sonuna kadar, 

b) GSM işletmecileri dışındaki işletmeciler 
ve Türk Telekom, yıllık net satış hasılatının 
% l'ini, izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar, 

c) GSM işletmecileri, Hazineye ödeyecek
leri payın %10'luk kısmını, ödendiği ay 
içerisinde, 

d) Kurum, 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı 
Telsiz Kanunu ile 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı 
Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca verdiği 
idari para cezalarının % 20' sini, tahsil edildiği 
ayı takip eden ayın sonuna kadar, 

e) Kurum, mali yıl sonunda her türlü gider
lerinin karşılanmasından sonra kalan miktarın 
% 20'sini, her yıl Ocak ayının sonuna kadar, 

Bakanlığa bildirir. Bu meblağ aynı süre 
içinde Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdür
lüğü hesabına aktarılır ve bütçeye "Evrensel 
hizmet gelirleri" adı altında gelir kaydedilir. 

Bu süre içinde ödenmeyen katkı payları, 
Bakanlığın ilgili vergi dairesine yapacağı baş
vuru üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

e) Temel internet hizmetlerini, 
f) Ulaşımı yalnız deniz yoluyla sağ

lanabilen yerleşim alanlarına yapılan yolcu 
taşıma hizmetleri ile denizde tehlike ve em
niyete ilişkin haberleşme hizmetlerini, 

Kapsar. 
Evrensel hizmetin kapsamı; ülkenin sosyal, 

kültürel, ekonomik ve teknolojik şartları da göz 
önünde bulundurularak, üç yılı aşmamak üzere 
belirli aralıklarla, Kurumun ve işletmecilerin de 
görüşlerini alarak Bakanlıkça yapılacak teklif 
üzerine Bakanlar Kurulunca yeniden belir
lenebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Evrensel Hizmetin Gelirleri ve Net Maliyet 

Evrensel hizmetin gelirleri 
MADDE 6.- Tasarının 6 ncı maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre takip ve tahsil edilir. Vergi dairelerince 
yapılan tahsilatlar ertesi ayın sonuna kadar 
Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü 
hesabına aktarılır. Süresinde ödenmeyen katkı 
paylanna, vade tarihinden ödendiği tarihe kadar 
geçen süre için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci 
maddesine göre gecikme zammı uygulanır. 

Bakanlar Kurulu, yukarıda belirtilen oran
lan % 20'sine kadar artırmaya veya indirmeye 
yetkilidir. 

İşletmecilerin evrensel hizmet sağlama 
yükümlülükleri nedeniyle ortaya çıkan evren
sel hizmetin net maliyetinin karşılanması ve bu 
Kanun gereğince yapılacak diğer harcamalan 
karşılamak için Bakanlık bütçesine her yıl ev
rensel hizmet gelirleri tahmini kadar ödenek 
öngörülür. Evrensel hizmetler için ödenek ih
tiyacı bu hizmet gelirleri tahmininden fazla ol
ması halinde yeterli ödenek Bakanlık bütçesine 
öngörülür. Bu amaçla konulan ödenek mün
hasıran, bu Kanun ile Bakanlığa verilen görev
lerin yerine getirilmesi için kullanılır. Evrensel 
hizmet gelirlerinin tahsili ve giderlerin yapıl
masına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile 
Maliye Bakanlığının müştereken hazırlayacağı 
yönetmelikle belirlenir. 

Evrensel hizmetin net maliyeti 
MADDE 7.- Evrensel hizmetin net 

maliyeti; yükümlü işletmecinin, hizmetleri ev
rensel hizmet kapsamında karşılamadığı zaman 
ile evrensel hizmet yükümlüsü olarak kar
şıladığı zamanki net maliyetleri arasındaki fark 
esas alınarak hesaplanır. Ancak, evrensel hiz
metin net maliyetinin hesaplanmasında, işlet
mecilerin evrensel hizmet yükümlüsü olması 
dolayısıyla elde edeceği faydalar da göz önüne 
alınarak değerlendirme yapılır. Evrensel hizmet 
yükümlülüğünün getirdiği ilave maliyet 
yükünü ortaya çıkaracak bu hesaplama net 
maliyetler üzerinden yapılır. 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Evrensel hizmetin net maliyeti 
MADDE 7.- Tasarının 7 nci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

MADDE 8.- 9.4.1987 tarihli ve 3348 
sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine 
aşağıdaki (1) bendi eklenmiştir. 

"1) Evrensel hizmet politikalarını ilgili 
kanunların hükümleri dahilinde ülkenin sosyal, 
kültürel, ekonomik ve teknolojik şartlarına 
göre belirlemek, Hükümetin genel politikasını 
uygulamaya yönelik tedbirleri almak, evrensel 
hizmetin yürütülmesini sağlayacak esaslan tes
pit etmek, uygulanmasını takip etmek ve net 
maliyetiyle ilgili hesaplan onaylamak." 

MADDE 9.- 3348 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesinin (g) bendinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut (h) bendi 
(o) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 

"h) Evrensel hizmetin sağlanması ile ilgili 
mevzuat hükümleri dahilinde evrensel hiz
metin yürütülmesini sağlayacak esaslan tespit 
etmek, uygulanmasını takip etmek ve işlet
mecilerin net maliyetlerinin karşılanmasını 
sağlamak, 

i) Evrensel hizmet kapsamındaki hizmet
leri karşılama talebinde bulunan işletmeciler 
arasından, bölgesel ve ulusal çapta evrensel 
hizmet yükümlüsünü hizmet satın alma yoluy
la belirlemek, 

j) Evrensel hizmet yükümlülerine ödeme 
yapmak, 

k) Evrensel hizmetin net maliyetinin 
hesaplanmasına, belirlenen usul ve esaslar 
dahilinde gerçekleşip gerçekleşmediğine dair 
yükümlü işletmeciyi izlemek, denetlemek veya 
masrafları evrensel hizmet gelirlerinden kar
şılanmak üzere bağımsız denetçiler tarafından 
denetlenmesini sağlamak, 

1) Düşük gelirliler ve özürlüler gibi sosyal 
açıdan korunması gereken kesimlerin evrensel 
hizmetten eşitlik, taraf gözetmeme ilkeleri 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

MADDE 8.- Tasannın 8 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9.- Tasarının 9 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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temelinde ve karşılayabilecekleri fiyat seviyesin
de yararlanabilmelerine ilişkin usul ve esasları 
belirlemek, 

m) Belirlenecek esaslar dahilinde merkeze 
uzak ve kırsal bölgelerden oluşan yüksek 
maliyet alanlarına hizmetlerin götürülebilmesi 
için, gerektiğinde geçici evrensel hizmet 
yükümlüsünü belirlemek, 

n) Evrensel hizmet yükümlüsü işletmecilerin 
net maliyetlerinin hesaplanma yöntemi ile uy
gulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek." 

MADDE 10.- 5.4.1983 tarihli ve 2813 
sayılı Telsiz Kanununun 7 nci maddesinin (m) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) 
bendi eklenmiş, mevcut (n) bendi (o) bendi 
olarak teselsül ettirilmiştir. 

"n) İlgili kanun hükümleri dahilinde, ev
rensel hizmet kalitesini ve standartlarını denet
lemek ve buna ilişkin usul ve esasları yönet
melikle belirlemek, bu hususta gerekli tedbir
leri almak," 

MADDE 11.- 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı 
Telgraf ve Telefon Kanununun 1 inci mad
desinin sekizinci fıkrasının "Türk Telekom, 
görev sözleşmelerinde belirlenen asgari hizmet
leri sunmakla yükümlüdür" şeklindeki son cüm
lesi ile aynı maddede yer alan "Asgari hizmet" 
tanımı madde metninden çıkarılmış; 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer 
alan "asgari" ibaresi "evrensel" olarak değiştiril
miş ve 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Türk Telekom veya başka bir işlet
mecinin, vermekle yükümlü olduğu evrensel 
hizmet dahil, bazı hizmetlerin maliyetini başka 
hizmetlerin ücretlerinden karşılamak zorunda 
olduğu haller," 

MADDE 12.- Ekli (I) sayılı listede belir
tilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Ulaştırma 
Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir. 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 10.- Tasarının 10 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11.- Tasarının 11 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12.- Tasarının 12 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunda belir
lenen evrensel hizmeti sağlamakla yükümlü iş
letmecilerin mevcut imtiyaz ve görev sözleş
meleri ile ruhsat ve genel izinlerinde yer alan 
3 üncü maddede belirtilen ilkelere aykırı 
düzenlemeler en geç bir yıl içerisinde bu 
Kanuna uygun hale getirilir. Bu maddenin uy
gulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum 
tarafından belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanun uyarınca 
Ulaştırma Bakanlığına verilen görevlerin yerine 
getirilmesi amacıyla 2005 yılında ihtiyaç 
duyulan kadro değişiklikleri, 190 sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası 
hükmü uygulanmaksızın anılan Kanun Hük
münde Kararname hükümlerine göre yapılır. 

Yürürlük 
MADDE 13.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 14.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 1.- Tasarının geçici 1 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Tasarının geçici 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13.- Tasarının 13 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14.- Tasarının 14 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakam 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. 
S. Güçlü 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

(I) SAYILI LİSTE 
İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

KURUMU : ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: MERKEZ 

Sınıfı 
GİH 
GİH 
TH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
TH 
TH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 

Unvanı 
Daire Başkanı 
Şube Müdürü 
İstatistikçi 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Tekniker 
Tekniker 
Tekniker 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 

TOPLAM 
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1 
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Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 
3 
2 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 

Tutulu 
Kadro 
Adedi 

38 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

Tasanya ekli (1) sayılı liste Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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